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 چکیده

دیاتلمدوواست سدد ادا لدخاوا دد ییخااهمتدد ااااهدد دولدد اهداا ااتصادد درادیاست سدصی ایرااا
وابطاتج یراایواناوایوسدتهااارای فصهااس .ادیااینامق لهانویسناگ نابهاتجزیهاواتحلتلایبویسصه

دیاهد اافوص اب زی بخاک یبودراب اضوویتاواعلمخامحویر،اتبتتنایاهبوده رامسأله.اپودازناخم
آمتخصدهاا یوشابدواامبصندخااتحقتد اازمتنهاص دیاتاغتوانفصخاایوانابهایوستهااس اوامبن راایوائدخا

اواشن سد ئخااتجوبدخااواورنظدا پتشدتنهاامط لعهاازطوی اکتفخاواکمّخ(،اانج م،اانواعانص یج)اخاکصش ف
ا بدوه،ایاهبودهد رااا02ابد اااکصشد فخااماد ببهااانجد مااشاهااس .اازاگ ایااسصخواجااثواره مؤلفه

صد دیکنناه،ااا022شاهاوابوابسباآزمونافویامناازاطوی اپوسد اازاااتثبت ایوستهابهاص دیات
نشد نااامداهاآاباسد ااانج ماشداهااسد .انصد یجاااا(ه ت کصتکیاهک یا)بنارامت نیتنان بوابوراوایتبه

یوستهابهاعنوانااتالماصد دیاتخااابهامتوهاواتوهاب یاایواناص دیاتاتوسعهایوشاکهابهصوینادهاخم
ا02اوابضدویاپ یداایادیابد زایاوایاهک یهد راااااشداهانهتبهیاهبوده راویودااس زراپت دهاغتوانفصخ،

،اهد افدهاتعومقدویات،ابد زنیورااااواتثبت اندو اایز،اثبد تاتدوانتناااااولوی ادایاراکهااس اارگ نه
راصد دیاتخ،اآمدوزش،ابوتدوایرااااهد ا وشدها،ایاهااناازراکویاویاسدبز،اایجد داااه مشوّقبوتوایرا
راتویتحخ،ابووزیس نخااطالع ت،اتتم اگ ایراث ب اوابلنااماتاواسد یوایاهک یهد راااه تعوفه

ااثوگ ایاتجزیهاواتحلتلاشاهادیامصنامق لهااس .
ا
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 مقدمه  

اسد .اتجد یتاااالمللدخاابدتناتج یتایه نخاتب دلاک الهد اوا دام تافواتدواازاموزهد رااااا

گ شدصهابدودهاوابد ایشداااااااهد رادههع ملامهمّخادیایشااواموفقت ایه نخاطخاالمللابتن

ب الایفصهاوااتصا ده رابد زاتد دیاشدانااتد ابد ااسدصف دهاازاااااااازتتج یت،ادیآماه رایه نخان

یواتجد یتااانیداوابهوهاویرایااافدزای ادهندا.اازااااارویپ تاتج یت،ات بلت ایت ب تای

ع ملامهمابدهابهبدودااسدص ناایده رازنداگخاکمدکانمدودهاوایشدااااااااااکیبعنواناالمللابتن

ا.کنامخاتصا درایاابفظا

عنواناموتویایشاااتصا داوایمزابق راکشویه ادیاب زایهد رایهد نخ،ااابهایوابطاتج یر

اوتتداازاتغاختحوّالتان شالتامووزهابهادلا.کناوصهااتصا دایه نخاایف امخدیاعانق اکلتار

شانااتصاد داواااخیه نازتواناروااتصا دارتج یارموزه اخفووپ شا،خماو ایه نارالیو

ا،خالمللداانتبدااردیایوابطاتج یا،رسلطهااتصا داربهای اراتصا داخواژهاهمبسصیا یااتپ

اخعداتبو ویدایاشداهااسد .الد ااطباااایخزابسا تموضوعاص دیاتاک اله اوا ام تاازااهم

اخازاتجد یتایهد ناااخاس اکهاتم ماکشویه ادیایه اباسد اآویدناسدهمات بدلاتدویّهاااا

کسدباااخازاتجد یتایهد نااارشدصواتکدهاسدهمابااایخکشویه ا نتمانیدیاااوایزانایتالشانم 

ایدوایداربوس ننا.اازاسواخبهاسطحامطلوبار ودایااازانظواتایتااتصا داتوانناخمانا،ینم 

ه ابسصورامن سبابدواراتجد یتا د ییخاااات ایغوافت یخاکشویه اوانوعاتولتااتاآنموتع

گ ایرامن سبابوارابهبودای یید هاصد دیاتادیاعوصدهایهد نخاااااا س ت.اسآویدخفواهمام

مسصلزماداشصنااطالع تاواتحقتق تاواتعابتن نهاواک یبودرااس .ادیااینایابطدهاشدن   ااا

تبد اوامواندعاویودابدهاایدناب زایهد ابدواراااااااک فخاب زایه راها ،ادییدهاتموکدز،ایفصد یایااا

اخص دیکنناگ نایکاضوویتاایصن بان پ یوااس .ادیااینایابطهاب زییواناب زایه رایهد نا

)ص دیکنناگ ن(ادیصادنااب ادسصت بخابهااطالع تاک فخاواشن   ابد زایاواسد  ص یاآناوااا

راتداویناوااتتمصخاواغتواتتمصخا دودایااطدویاااره  س تتعتتنادییهایت ب ابتنایتب ،اس

 .طوابخاکنناات ابصوانناامن فعا ودایاابااکثوانم ینا

دیاشوایطاکنونخ،ابت تاست سخاواتصا دراکشویه رانف ا تزادیابد لاتوسدعه،اازااا

یملهاایوانابشاّتامصکخابهادیآمااب صلاازاص دیاتانفد ااسد .اازاطوفدخایهد یخاازااااا

 رامن سباتولتااواص دیاتااتصا دامصکخابهادیآماه رانفصخ،اب اتوّیهابهاویودااسصعااده

بو خاازامحاوالتاواک اله راغتوانفصخابویژهامحاوالتاکش ویزر،اازاطوی اشدن   اا
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ایسدا.ااراوابم ی ایاّراازاایناگونهااسصعااده اضوویرابهانظوامدخااسصعااده رامنطقه

 ابهاص دیاتاشکنناهاواتدکامحادولخالدزومابوکد ابدهاسدوراشدن   ااااااااازااتکّایخیه 

.امحادوالتااکندااخخایایااوابو ویدایراازامزی انسبخایااتبتتناماسصعااده راص دیات

ا .نایآخمسصعاابواراتحق اها افوقابهاشم یاماره نهتکش ویزراازایملهازم

همس یهاازانظواتعااداهمس یی نادیادنت ابعااازاکشویایوسدتهاوااا01ایواناب ادایاابودنا

نصوانسدصهاااهد ا تموتعویوداهمهاایناطوفخااتصا داایواناب ااازاچتنایتبهاسوّمادنت ایااداید.

بهاعندوانایکدخااااهتیوسامنااگودد.ازاب زایه راها اکشویه راهمس یهابهاطویاک ملابهوه

اب شداامّ اخمازاب زایه راها ابست یامهمادیادنت ،اهموایهامویداتویّهاص دیکنناگ نایه نا

مات بلاتدویّهخاازااسهامیانصوانسصهاهنوزاب اویوداظوفت اتولتاامتوهاواسبزیج تادیاایوان،

اایناب زایاداشصهاب شتم.

همچنتناعامااسصف دهاازایکاالیورامن سبادیابخ اصد دیاتامتدوهاواتدوهابد یادیااااا

کشوی،ایکخاازا الءه رابزیگابخ اص دیاتاکشویابودهاکهادیااینامق لدهاسدعخاشداهاااا

اس اب ااسصف دهاازادان اص دیاتخامصخاّا ناوانخبی ناایدنابخد اوامط لعدهاالیوهد رااااا

دیاتخاس یواکشویه ،االیورامن سبخایه اافزای اصد دیاتامحادوالتاکشد ویزرااااص 

نااشدصنایدکاالیدوراصد دیاتخاااااایسدااخمدانظواابهاب ال صامتوهاواسبزیج تاایائهاشود.

ک یبودرادیابخ اص دیاتامتوهاواتوهاب یاب عثاازادس ادادناسهمات بلاتویّهخا-علمخ

اودیاهااس .ازاب زایه رامهماص دیاتخاازایملهاکشویایوستهاگ

ا012)امالبظدهات بدلااا تدایمعاثتداازاباهتچنای نبهاب زایایوسداا تی ابافتتوصاب 

تدایتااادالیا02222سوانهابد الا)بداوداااادیآماا،( تاتصا دابزیگادنانتنفواواششماونتلتم

ازاادیصاا3کنناهااماو ات ،دناخوایدکنناهامواداغ ائاپنجمتنا،{(0202اخنتبا ت}پای و

اتدأمتناا،دیاسدباامادو ا د نوایااااوهتمااهمت ا،سوانهاب الاماو ا،یه ناخکلامواداغ ائ

بجماواسدهمااانتهمچناووالهسص ن(ااازبکسص ناه،ت)توکادویتوبهامواتباارازاکشویه اوهتم

ا،سدهماصد دیاتاااکد ه اا:ازاشواهااشد ملااخکهابو اوانیواتوهاب یاااوهتص دیاتامانیتپ 

ازااربهدوهابدودایااامعدااا،توسعهاصد دیاتاارواک یبوداخمالاعلماکیازااربو ویدایاعام

من سدبایهد اااارعاماویودایاهبوده ا ،تتحقاخوامسئلهااصلامشکلا،نتم باختوافق تاف

ابود.ا واهاوضعامویود،ااوتتتغ
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وااوهتتوسعهاص دیاتامایاهبوده ر:اوااینااس سااسصوایااس اکهبا تتحقاخاصلاسؤال

وااختاعلمدایاهبوده ایااباویانیااتوانمخچیونهااواس ؟تچاهتیوسارتوهاب یابهایمهوی

 واایائهانمود؟انتتتبارک یبود

توسعهاصد دیاتاااریاهبوده اخشن س ئا ،تتحقااین(اخ)علماکالنها ااب اایناوصف،

ایخشن سد ااشد مل،ا(اکد یبودرا)اوااهداا ایزئدخاااهتیوسداارواتدوهابد یابدهایمهدویاااااوهتدام

ا،صد دیاتااافدزای اایاهک یهد راا یدااهد ات کصتدکااشن سد یخاا،ص دیاتا یافزااریاهبوده 

بضدویاااریاهک یهد اا یاه ت کصتکاخشن س ئواابضویامااومادیاب زایاراهبوده یاشن س ئخ

ااس .اهتواتوهاب یایوساوهتمااومادیاب زایام

اخاسد اکدهاطداااارازادس ایفصدهااااه رفوص اخ بیدیاب زا تتحقانیضوویتاانج ماا

توسدعهاصد دیات،ااااریاهبودهد اارسد زا دهتواپانیب اتاوابن بواین.اانادادهی ااوتا ارس له 

اش ها:اتوانخم

االمللکمکابهابهبودایوابطاتج یرابتن-

اخنفصاوتص دیاتاغا یکمکابهاافزا-

ارکش ویزاااتتکمکابهایون اتول-

اواتوهاب یاوهتص دیاتاما یکمکابهاافزا-

اشدصغ لاوایوند ااااوتدانظار یتبسدااخب الدسدصااجیوانصد اخالیتبداااعیکمکابهایون اصدن ا-

 بود.ارا واهتماتصا د

 

 نه پژوهشمبانی نظری و پیشی .1

 ادبیات تحقیق. 1-1

 المللبین بازاریابی

هد رااهد رافع لتد ااه رامهدماواکد یبودرادیاب زایید بخ،اتویدهابدهابدوزهاااااایکخاازابوزه

المللدخاابدتنادیابدوزهااا ه راگسصودهاس .ادیاواتعاامووزهادیاب زایی بخاتئویرالمللخابتن

بهاتشویحاایناموضوعاازاتحقت اسعخابواایناداییماکهاامطوحاشاهااس اکهادیااینابخ 

ایس نانابواراتج یرایاهبوده راازااس اعب یتالمللابتنمفهوماب زایی بخابپودازیم.ا ودا

اب زایید بخاااکسبامنظویابهاکشویه اس یوادیامشصوی نابهاکشویایکا ام تاواک ال اسدود.

اکشدویاایدکااازابت ادیا ام تاواک الافووشاواتولتااعملت تاش ملاهمچنتنالمللخابتن
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ابدهااالزما.(0:ا0200،ایتالن)اکنااعبویاکشویایکااصلخاموزه راازاک الیخاآنکهابخااس ،

اب زایهد ااتم مادیاوادایدااسص ناایداینبهاب زایی بخااصولاواموابلامفهوم،اکهااس اتوضتح

ادا لدخااب زایید بخااوالمللدخاابدتنااب زایی بخاویهاتم یزااینابن بوا.ایواس ات بلاکشویه او

اوامصموکدزااپوید ،ااارافزاینداهااطدویاابهایت ب اکهازم نخا.ه س آنافع لت ابوزهابهاموبوط

ابدوااتموکدزاایویکوده راهمچن ناب زایی بخاکهاعملت تایسامخانظوابهااس اشاهااربوفه

ند ظواواا)اکنداامخاتعقتبایاامشصورابواتموکزاوامحاوالتابواتموکزایتب ،ابواتموکزاب زای،

ا(0،0202همک یان

 صادرات

 د یجاازااا یدابدهامند ط اآزاداوااااخجاکد الاازاتلمدوواگموکداااص دیاتاعب یتااس اازا وو

عب یتاازافووشامحاوالتاسد  صهاشداهااااص دیاتاچنتن،هم(ا0331زاده،ان لی)زا.کشوی

اربدواااهد اشدوک اااصوالً.ایویدارفووشامجادادیاکشویه ا یاسصف دهاارکشویابوااکیدیا

آتد زادهاا)اننا.کمخبهافووشاواکسباتجوبهاص دیاتااخبخشاتنوعتوسعهافووش،اا یافزا

ا(.0331افو،واسلط نخ

 تصادرا تیاهم

یاابدوااااکننداگ ناتازاکشویه ،اتولا یرتدیابساخوافش یه رایت بصاخبهااتصا دایه نا یگوا

وابدهااا ویندااتباسد اباا تدادتاخاطالعد تااخب زایهد را د ییاااندهاتآناداشصهااس اتد ادیازما

بهبددوداعملکددودااآنابددواراجیوااسددصف دهاازانصدد اخدیابددوزهاکشددویه را دد ییاخ بیددب زای

اخ(.اازاطوفدا0332واهمکد یان،اا د ناامد نای)ااشدوناات ئدلااا دریدازا ت ودااهماخص دیات

معمددولاواآسدد نابددوارایشدداااتصادد دراکشددویه اوااع،ییاهاسددواکیددصدد دیاتاک الهدد ا

کشویابوارافدووشاااکیایخ تکنناهااس .افواتوایفصناازاموزه رایغوافااتتولاه رشوک 

(.ادیابعدااکدالن،ااا0223،ا0الداه ااشدصهاب شداا)شدمساااداتوانامخا دریمحاوالت،امن فعاز

منبعابدوارامعد مالتااااکیفواهماشاناا،خاشصغ لادا لا یمنجوابهاافزااتوانامخااتص دی

شدود.ادیاااخاسص ناایده رازناگا یافزاانتواهمچناه تکنولوژرکمکابهاتوسعهاا،خ  یی

توسدعهاوابهبدوداااا،اکمکابهه شوک اخم لا تمنجوابهابهبوداموتعاتوانامخازتسطحا ودان

ا(.0223ا،3.ا)س سصوندشواه شوک یشااالتواتسهاخیت بصاه رمزی 

                                                           
1. Nazar et al 

2. shamsuddoha 

3. sastern 
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 آن یایو مزا ینفت ریصادرات غ

صد دیاتااا یافزااتوانمخسوانهادیانظواگوفصهاشود،ااخ،ادیآمااملّریشاااتصا دا یتاگوامع

ارسدببایشداااتصاد دااااخدیس اوامنطقدااربهاشم یاآویداکهاب اایواایخازاابزایه اخکییاا

اشصغ لایاادیاآناکشویاانکهیکشوی،اعالوهابواااکیگسصوشاص دیاتادیاانی.ابن بواشودخم

ا(.ا0321ا،خوادیآمااسوانها واهااشا.ا)غالماخدیآمااملّا یفزا،اسبباابودمخب الا

ا یکشدویاواافدزااااربواارایزانتازاعواملامهماتأماخکیاخونفصتشکاص دیاتاغاباون

ص دیاتابداونانفد اعبد یتااااا توویتاوااهماس .ابطویا الصهاعواملاضاخدیآمااملّ

ا؛روااتصاد دااخ ستساه رب زرنف امسصقلاازااخازاص دیاتاتکامحاولایخاس ااز:ایه 

دیاامدویاهمدهای نبدهاازاااااخ اوصداوااخ،اتع ونخبخ ادولصاخپودا صنابها ام تاعموم

کشدویابدهاااار زهد اتنانتتدأمااجدهاتوادیانصاخونفصداتب صلاازاصد دیاتاغاارمن بعاایزا یطو

مخصلدف،اااه رزمتنهسطحااشصغ لادیاا یواافزاااییااه رزمتنهاج دیاا ز؛تمویداناوایدات

واکش ویزاناواصنعصیوانابهاشدهوه ابدهاااارموزا نیتیوسص اهییواخازامه یوتاباروتیلوگ

ا تدافتواایائها ام تاموبدوط؛ابهبدوداکاااراتصا دار زه توایفعاناه آنااتی باتولا علّ

ازامب بدثامهدمااااخکدایکدهاااخونفصداتص دیاتاغانهتزمادی(ا0321ا،بستنخامتوزا)ا.ااتتتول

عمداهاویدوداااااگ هیوادیاب لاتوسعهااس ،ادواداشوفصهتپاردیاکشویه ارتوسعهااتصا د

دانسصهاوامعصقاناافقطااریااتنه ایاهاتوسعهاوایشاااتصا داخنفصاوتص دیاتاغاراداید:اعاه

ماو ای معدهااارالیواازاتویااب الاخدیآماا  لصاملّاتوانمخاخونفصتب اتوسعهاص دیاتاغ

اه رآستبازاایخیه ناسّومایه ایه ارکشویه ارنسخهابخاوصابواانیداد،ااا یافزا

ازیتجدوااراتصاد داازانیازاص ببنظواناوابون مهایار یتبساخازاطوفاختکامحاولاراتصا د

ارپد ااخونفصداتازااتصاد داداند نابدهاضدوویتاعداماصد دیاتاغاااااااریویشاهااس .اگووهاد

یاابوامح سناآناغ لبادانسدصهاواااخونفصتص دیاتاغابیانامع نظوابص بانی.اافش ینامخ

ا.آینامخدیاپ سخادادنابهاآنابوااخبهاضوویتاص دیات،اسعانتت ئلالیب اذکوادال

 راهبردهای صادراتی

شدک یاید اضدمنخااسد .اااااآااسدصواتژراادایاراکنامخهواشوکصخاکهادیایکاصنع ایت ب ا

اوابیتدودااشکلاییزر وی افوایناابون مهممکنااس اکهااینااسصواتژرابهاطویاآشک یااازاط

اضدمنخااواتداییجخااطدویاابهاشوک ایکاایوایخامصعاداه ربخ اه رفع لت اطخادیای 

ابهصدوینااهد ابخ اهمهاه ریوشاب صلاکهاافصامخااتف قابنایتاب لاایناب .اشوداایج د
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مد ابد اانصخد باچدهااااااهد راسد زم ناوااهد اشدوک ا.اب لاب یااتویهاداشد ااب شاااسصواتژر

نق طاضعفادیونخا دودایاابدهاتدوتاواااااتواننامخایویکوده یخاوایاهک یه اه ،اتژراسصو

وااخدا لدااه رتوانمناراازامنار تهایاه رامحتطا  ییخایاابهافوص اتبایلاواب ابهوه

ا.یااتحقد اواعتنتد ابخشدنااااا وداس زم نخاه رمأمویی محتطخ،ااهاا اوااه رفوص 

ا)0330وازبمصک ،ا تنخالنت)گ
 

 ورود به بازارالمللی بین سعه و تدوین راهبردهایفرآیند تو

نهایکافوایناا طخاواتکابعارابلکهافواینداراغتو طدخاواااالمللخابتنتاوینااسصواتژرا

ا"تاوینااسصواتژراوانحوهاانج ماکد یاا"ستسصمخااس .ااینافوایناااصوالًاش ملادواموبلها

وینم را ودایااتوسدتمااگودد.ادیاموبلهااولاشوک ااهاا اوادمخا"ایوارااسصواتژر"وا

نم یا.اایناک یاش ملاتحلتلاشوک اواارایاابوارانتلابااناسپهواتنظتمامخکنااوابون مهمخ

شدود.ادیااه رامحویراوانحدوهایت بد ابد ایتبد امدخاااااشن س ئخاش یسصیخامحتطاپتوامونخ،

ه رافومولابناراشداهادیاموبلدهاااه یخابواراایوارااسصواتژرموبلهادوماشوک ات کصتک

(اوا0200هد راوایلدااواوایلداا)اااکننا.ابوااس سامط لعهاتطبتقخامت ناتبتتنوابخامختبلاط

تدواناموابدلازیدوایااااامدخاالمللخابتن(اازافواینااتاوینااسصواتژرا0203گویفتناواپ سصخا)

ابواراانج مادادناایناک یاپتشنه داداد:

ا

 

 

 

 

 

 
خاشاهابوااس ساگویفتناوامالافوایناراتوسعهاواتاوینااسصواتژرابتناالمللخ؛اطواب.ا0شکلا

 (0203)اپ سصخ

 

ا

ها اگ ایرااسصواتژیکاطوابخا
 ه راسصواتژ

طوابخا-خطوابخااهاا ات کصتک
اره راسصواتژبوارانتلابهااه کتت کص

 اسصخواجاشاه

توسعهایکاچ یچوباایوااواکنصولا
افومولابناراس  ص یاس زم نخ،

اه یوشوااه سصمتس

اراآنه ایزشتعویفاشوک اوا
 شوک  تعویفاچشمااناازاوااهاا ا

تحلتلاشوک ازنجتوهاایزشا
 رامحویره خسصییش 

 swot ب االمللختحلتلامحتطاملخاوابتنا
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 یالملل نیب یدر بازارها داریحضور پا

یکخاازااهاا امهمادیاب زایه رابتناالمللخ،ابفظاب زایاوابهبوداسهماب زایابد اتویدهابدهاااا

ب شدا.ابسدت یراازاکسدباواااامخالمللخابتنه راموتبطاب ابضویادیاب زایه راگ ایرها 

توانتزاتوضتحادادهاشاهااس ،اام اپساویودابهاب زایاکهاپت ک یه اب اتویهابهایاهبوده را

توانناابهااهاا اویژها ودادس ای بندااوامجبدویابدهاااانمخالمللخابتنازاویودابهاب زایه را

المللدخاابدتناشونااکهااینانش نادهناهایدکاتجوبدهاشکسد ادیاب زایهد راااااتوکاب زایامخ

اب شا.مخ

 رابتناالملل،ابتشصوادیازمتنهاتموکزابدوااه راصویتاگوفصهادیابوزهاب زایهدیاتحقت 

بودهااسد اید ااینکدهابهصدوینایویکدوداویودابدهاب زایهد رااااااااالمللخابتنویودابهاب زایه را

ه اازاک یبوده رافواوانخابو ویدایاچتس ،ادیس ااس اکهاایناسبکاموضوعالمللخابتن

موبوطابدهااااس اوابست یراازامشکالتخاکهادیابوزهاص دیاتاکشویاب اآنایوابهایوااس 

ویودابهاب زایاواموفقت ابضدویااسد اامد اتدااوماایدنابضدویانت زمندااشدن   ابهصدواااااااااا

تواناازمتندهایاابدوارابضدویاموفد ادیااااایاهبوده راکسباواک یراواعواملخااس اکهامخ

یسدا،اانجد ماایدناندوعاازاااااواتااومابضویامهت انم یدا.ابدهانظدوامدخااااالمللخابتنب زایه را

هابوناه راکسباواک یراب یاادیایه اموفقت ا ودادیاایناب شااکا ه انت زاعماهتحقت 

ا(.ا0:ا0200،اب زایه ادیاپت ابیتونا.ا)دیسکوتساواهمک یان
 

 روابط تجاری ایران و روسیه .1-2

 فرصت و غفلت در روابط تجاری با روسیه

یکخاازااتاام تابست یا وبادول ادیااینابخد اپتیتدوراعضدوی اایدوانادیااتح دیدهاااااا

بودهااس ،اولخامصأسف نهادیابهاسوانج مایس نانااینامع هاهان موف ابدودهاااگموکخااویست 

ایدم.ادیاایدیبهشد اسد لااااه راتجد یراواصد دیاتاشداهاااسوزرواب یادییوادچ یافوص 

هد راتحویمدخااا(اازایکاسواش هاا ووجاامویک اازابوی ماوااعم لاست س 0331ی یرا)

کشویاعضواا1شادول اواهمک یراآنابودیماواازاسورادییوابطویاهمزم نادیانصتجهاتال

اتح دیهاگموکخااویاست اب اعضوی ایمهویرااسالمخاایوانادیااینااتح دیهامهدماتجد یرااا

ه یخاهمچونامنطقهاآزاداانزلخاوامنطقهاآزاداچ به یاموافق اگودیا.اایواناب اداشصنامزی 
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ماواکویاویاطوابخاشاهاشم لاواینوبا)هوچناانتمهاتم م(اواعضوی ادیااتح دیدهامهداا

گمکخااویاست ،ادیاشوایطاتحویمخاا تواچن نچهاانداکااتداام تاالزمازیوسد  صخایاابدهااااا

ه راتحویمخاامویک ادیابخ اتج یتابد اکشدویه راااتوانااب است س سوانج مابوس ناامخ

ه راشومادشمن ناملد اایدواناااه رابزیگخادس اپتاااکودهاواب انقشههمس یهابهاموتعت 

اتق بلانم یا.

کشدویاهمسد یهادیااطدوا ا دود،ادایاراموتعتد ااسدصواتژیکاواااااااا01ایواناب اداشصنا

اراواهدوایخابمدلاواااژئوپلصتکخاواهمچنتناب اداشصناکویاویه رامخصلفاییلخاواید دها

نقلخ،ادیاپتوناادادنااتصا داایناکشویه انقد امدوثواکلتدارادایداوادیاصدویتاتویدهاااااا

واراکشویم نانتزاایزشاتوانااچناینابوابوانمودهاوابیارادول ااهمت ااینانق ایاامخ

افزودهااتصا دراایج داکنا.اکناراواک ه اسطحاتج یتاب اکشویه راهمسد یهامویدبااا

ک ه اتایتاست سخاکشویادیامنطقها واهااشا.اگسصوشا ام تاتجد یتا د ییخاوااا

هد رامدویدانتد زایمهدویرااسدالمخاایدوانابد اداشدصناموتعتد ااااااااااتوانزی اوازیوسد   ا

قتمادیاموزه رااطوا ا ودادایارابد زایاهدا ات بدلاااااسصواتژیکاواژئوپلصتکخابطویامسص

کشویاهمس یهابودهاواهمااکنوناب ابدااتلاامک ند تازیوسد  صخاوااااا01دسصوسخاآس نادیا

اه ابهاایناکشویه اص دیاتاداید.بم ی 

سد لااا1ب شااکدهابطدویامتد نیتنادیاطدخاااااکشویاهمس یهاایوانامخا01یوستهایکخاازا

متلتد یدادالیاازاکشدویه رایهد ناوایداتااااا012یتناسد لت نهابطدویامتد ناااا0201گ شصهات ا

متلتدونادالیابدود،ادیانصتجدهااااا330داشصهااس .ادیاایناس لاص دیاتام ابدهایوسدتهافقدطاااا

شوداکشویه راهمس یهایمهویرااسالمخاایوانابواراکشویم نایدکافوصد ااامالبظهامخ

یراتواننااب زایهد رامهدماهدا اتجد ااااشونااوامخبزیگااتصا دراواتج یرامحسوبامخ

ا(0331فو،ابواراک اله راایوانخاب شنا.ا)یاللخ

ا

 روابط بازرگانی ایران و روسیه نهیشیپ

یوابطاتج یرادواکشویاایواناوایوسدتهابدهاتدام اتد ییخاهمسد ییخادواکشدویاااااااا س بقه

یغوافت یخاواشوایطااتلتمخاازامصغتوه رامؤثوابوایوابطاتجد یرادواکشدویاااااس .انزدیکخ

سخاوااتصا درادیامق طعامخصلفاتد ییخخابدواگسدصوشاید ااااااس .اهواچناامصغتوه راست 
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،اتج یتامصق بدلااروشویوتیم هااتح دا انا.ادیادویهمحاودی ااینایوابطات ثتوگ ایابوده

ه اازاطوی ابس باته تواانجد ماادواکشویابوداوا ویااوافووشاک الاره دیاکنصولادول 

اتجد یتاوادیید نویدرااا ه.ایوابطاب زیگ نخاایواناوااتح داشدویورابدواعهان مداااگوف خم

پودا صهد رااا هتداکهابوااس ساآناکلا0310ااسصوایابود.اتوایداداته توا ودام ها0312ام یس

گسدصوشااا ندهات،ازمگوفد اخاتصا درامت نادواکشویادیاچ یچوبابس باته تواانجد مامداا

یوابطاب زیگ نخایاافواهمانمود.ابایناتوتتبااتح داشویورابهانخسدصتناشدویکاتجد یراااا

 (0322ضتغمخ،غتونفصخاتبایلاشا.ا)اص دیاتنهتایوانادیازم

اآنبهاامض ایستااوابوااس ساا0311ب زیگ نخامت ناایواناوایوستهادیاس لاا موافقصن مه

اکندونابدوایوابدطااااکدهاهدمااا0312هاتوینامدواداعهان مدااابواماشا.امهما0312مف داعهان مها

یوابدطاااب زیگ نخادواطو ای یرااس ،اپ یوشایژیدماک مدلادیایوابدطاتجد یرااسد .ااااا

پساازافووپ شخاشویور،ابهاطویاک ملادگوگدوناشدا.اااا ب زیگ نخاایواناوایوستهادیادویه

راهد الغوایوابطاته تو،اتغتتواالیوه راماو ادیاب زایایوستهاوابصخاتغتتدوامسدتواک ند لااا

تاواموانعامهمدخاپایدااااالمب دالصخ،اشوایطاتج یتادواکشویایاامصحولاوابهاتبعاآنامشک

ا.هم نامنبع(آوید.ا)

ا

 روسیه یعمده واردات یهاکاال نیایران در تأم یهاتحلیل مزیت

کهاایواناادهاخوایداتخایوستهانش نامامهماره ،اک الکنناهنتبویسخاکشویه رااصلخاتأم

هد رانزدیکدخااامویدابویسخاوابو ویدایراازامزی اره ص دیاتاک الاارب اویوداتوانمن

کنناگ نااصدلخاهدتیایدکاازااااوات متنیغوافت یخاوادسصوسخاآس نابهاب زایاایناکشوی،ایز

هد رامهدماااک الانتایوانادیاتأمراه رتوانمنااه رامهماوایداتخایوستهانتس .ابویسخک ال

انتدیاتدأمااراایواندخاازاظوفتد اگسدصودهاااارهد اکهاشدوک اادهاخوایداتخایوسته،انش نام

بلناماتااییزرابوارابضوییواب ابون مهنت زه راب زایاایناکشویابو ویدایاهسصنا.اازااین

توانااافزای ای با.ازی درامخا دیاب زایایوسته،اسهماص دیاتاایوانابهاایناکشویات ااناازه

هد راوایداتدخایوسدتهانشد ناااااص دیاتخاایوانادیابتس افالااولاک الاره ربوتواخبویس

بخ ابزیگدخاازاک الهد راذیدلادهافادلایااااااانتایوانخ،اتوان یخاتأماره کهاشوک ادهاخم

ا(0322ضتغمخ،داینا.ا)
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 بارترهی صادراتی ایران در محصوالت کشاورزی با تاکید بر میوه و هاتیمز

راب زایهد اگووهامحاوالتاکشد ویزرانخسدصتناگدووهاکد الیخااولوید ادایااسد اکدهاااااااا

ازاسوراس زم ناتوسعهاتج یتامویدابویسدخاتدوایاااا31ت اا30راه س لص دیاتخاآناطخا

ا،کشدم اا،بد یاتدوهاا،وهتداماهاک الیخاپسدصه،اگوواویزا1گووهاک الیخاش ملاانیااگوفصهااس .

 .اس ا نیآبزاوا وم ا،زعفوان

ایواناازالح ظابوداش امتوهاواسبزیج تاازاپشصوانها وبخابو دویدایااسد .ادیایداولاااا

ا.دهناهاشاهااس تولتاامتوهاوایتبهاایوانادیادنت انش نازانتما0شم یها

ا

ا(0331هاس زم ناتوسعهاتج یت،آم ین م)ارکش ویزتولتااتامحاوالتاایتبها.0یاولاشم یها

 

امحاوالت یتبه

اه راتوتختوهما،ان ی ،زیشکا،  وی یا،پسصها،زعفوان 0

 زیدآلوا، وم  0

  ت یا،گودو ،ستبا،ط لبخا،گتالسا،هناوانه 3

 به ،ب دام 1

 سبزیج ت 1

 گویهافونیخ 1

 کتورا،آلب لوا،پت زا،انیوی 1

 کاواتنبلا،کاوا،پوتق لاوالتموا،ن ینیخ ،هلو 2

ا3 اعاس

  وم لو 02

ا

طب اآ ویناآم یامنصشواشاهاازاوضعت اصد دیاتامحادوالتاکشد ویزراازاسدورااااا

ا0131ابدهاوزناا0331سعهاتج یتاکشویامتزاناص دیاتادیاش ام هااولاس لاس زم ناتو

دیا-3دیاوزناواا01بد ادیصدااتغتتدواتااااادالیایستاهاکدهااونتلتما0101تناواایزشااهزای

آم یان مدهاسد زم نااا)ا.ب شاخمیوبوواا0331ایزش،انسب ابهاص دیاتاش ام ههااولاس لا

ا(0331توسعهاتج یت،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%A2%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%A2%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AF%D9%88_%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AF%D9%88_%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88
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 مقصد صادرات میوه و تره بار نیترهممانتخاب کشور روسیه بعنوان 

وااهد اوهتمدیاب لاب ضوایوستهاپتشووا ویاامتوهات زهادیایه نااس اواعوضهاکنناگ نا

وام شتناآالتابست یاعالتدهامندااااازاتتتجها،ه نه دهسبزیج تاواهمچنتناتأمتناکنناگ نا

صّحداهااپدساازااید التاماااهتیوسداابهادنب لاکودناتحدوّالتابد زایادیاایدناکشدویاهسدصنا.ااااا

ا(0332فصحخ،)اوایداکنناها  لصامتوهادیایه نااس .انیتوبزیگ

دیصارادیایکادهدهاا تدوایااااا01ب زایامتوهایوستهاماامایوبهایشاابودهاوانو ایشاا

ا یافزااعماهایشااماو اازاافزای اوایداتان شخاشاهااس .ابخ اتجوبهاکودهااس .

بدوارامتدوهاواسدبزیج تااااا هدایوسدیآمااواتااوماتقوی ایوبلامویباافزای اتق ض را

تویّدهابدهاااابد اااس .اشاهابوابواتتم ااتالمادا لخااس ،ا0ت اا1/0اه آنوایداتخاکهاتتم ا

انت زمناامحاوالتاکتفخاب اعموامفتااطوالنخااس .اب زایاگسصودگخاسوزمتنخ،

بدهامادو ااااهد اآنارااس اکهابخ ااعظدماااناازهاواکتفت اتولتااتادا لخابهاگونه

واید ااایسدااخماداآنای ابهاب زایاغتوایسمخامحلّخاعوضهاوابهافووشاشخاخایستاهاوام ز

ا00یااهلدواوااادیصدااا02دیصااکلامتوهایوستهایااستب،ا11.شودخمیوانهاصن یعاتبایلخا

واانیویاتنه ااتالمخاهسدصنااکدهابدهاطدویاتجد یرااااااابتسا.دهاخمدیصاایااانیویاتشکتلا

یعاشخاخاتولتااوامد زاداآنادیابد زایاااوابقتهاانواعامتوهاوا شکب یادیامزااشوناخمتولتاا

ادیصدااا32غتوایسمخاکمصدواازاااب زایا.یسناخمراغتویسمخابهافووشاه ک ن لمحلّخاواازا

اتدالماااهد اوهتدامعماهافووشخاموبوطابهاادیصاا32.دهاخمکلاب زایایاابها وداا صا صا

واانیدویااا،مدوزاار،وتداکا،موکب تامتوهایوستهاعمات ًاش ملاستب،اوایداتاوایداتخاهسصنا.

ا(003هم نامنبع:)ا.ب شاخمانجتوا

ب اتویّهابهامادو اسدوانهامتدوهادیایوسدتهااهمتد اید فصنامادو امتدوهادیاسدبااااااااااا

واپنتدوااام سد اا  نوایه راشهوراواپت اگوفصناماو اآناازااتالمدخام نندااشدکالت،ااا

ماو اکنناگ نامتوهاانیشصوتبا.ب شاخمعالم ا وبخابواراص دیکنناگ نامتوهابهایوستها

ازاا تبداامتوهادیاغوبایوستهابست یایت بصخااسد .ااب زایا.اناشاهبایوستهامصموکزادیاغو

،اهتداتوکادیاصااص دیاتامتوهابهایوستهاازاکشدویه رانزدیدکاازایملدهاآذیب یجد ن،ااااا12

ا.ودیپ خمازبکسص ناوالهسص ناصویتا
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ب زایامتوهادیاشوقادویایوستهامصف وتاازاغوباآنااس .ابدهاعلّد ابعداامسد ف اوااااا

ف صلهازی دابتناب زایاواتأمتناکنناگ نامتوهادیااتّح دیدهاایوپد اوا  ویمت ندهاواااااویودایک

دیصااا11بت اازاانتچا.شودخمازاکشویه راشوقاآست اانج مااوایداتاآمویک راینوبخ،

 (0332فصحخ،)اب زایایاادیاا صت یاگوفصهااس .

مشد بهااارهد امیتحدواهمااکنوناب اتویّهابهاس زگ یراشایااست سخادواکشویاواویودا

دالیاواابد  ااخااعصم درادول ایوسدتهابدهاکشدویه راآمویکد یخاواایوپد یخ،اااااباآمویک ،

رامشد بهااهد اروتداگاموضدعاا(،0200ازاژانویها)ارتج یراملّخادیایوابطاه پولی ییزینخا

یوستهاواایوانادیا اوصامس ئلا  ویمت نه،انتد زابضدویاصد دیکنناگ ناایواندخایاادیااااا

افس داخایغمامشکالتاموبوطابهازب ن،علا.دهاخملانش ناواپوینگاتواازاتبایوستهابتشصو

ارادول ایوستهاازاب زیگ ن ناواص دیکنناگ نا  ییخه  یبم اعاماادایراوابووکواسخ,

وایداتامتوهایوسدتهابد ال صاکتدوراایواندخااااااب زایارامویودادیب زایایوسته،ه چ ل وا

ا(0331امتار،)ا.ایآخمبست یامشهودابهانظوا

ا

 میوه و سبزیجات به روسیه ندهکشورهای صادرکن

ب اتویهابهاآ ویناآم یامنصشوهاازاسورامع ون اب زایی بخاواتنظتمایوابطسد زم ناتوسدعهااا

یداولااا0201سد لااا(ادیسدبزرا-متدوها)اهتیوسداتج یتادیا اوصاوایداتافایاستونا

ا.ب شاخمنش نادهناهاوضعت اوایتبهاایوانادیاص دیاتامتوهاواتوهاب یابهایوستهاا0شم یها

ا

ا0201سبزیج تابهایوستهادیاس لاابوتوادیاص دیاتامتوهاواکشویا1اسهماا.0شم یهااولیا
ا

ف
یدی

ا

امحاول
اسبزیج تابوتوادیاص دیاتامتوهاواکشویا1سهما

ا)دیصا(ا0201بهایوستهادیاس لا
سهماایوانادیا
اص دیات

ان ینیخا0
پ کسص نا/ا00انتچ/0/01مواک ا/1/02اهتتوک

ا1/1انتآیژانص/0/3
ا2,1اب ا02یتبها

اپوتق لا0
اهتتوک/0/01/اتوکتها01/افویق راینوبخا1/11ماوا

ا½وااسپ نت اا0/1مواک ا/0/01
ب اا02یتبها
ا20/2

ا3
لتمووالتموا
اتوشات زه

ا تاسپ ن/2/00خا/آیژانصتناینوبرق یآفو/13اهتتوک
ا1/3انیلسص نا/1/1

اب ا02یتبها
ا21/2
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اگویپافووتا1
/آفویق راینوبخا1/03اهتتوک/1/31انتچ

ا0/3/هلناا3/1تلا/اسوائ1/01
اناایداسهمخ

اموکب تا1
النایآ/ویوژینا3/0هلناا/3/1انیلسص نا/2/20اسوائتلا

ا0/0/لصونخا1/0
اناایداسهمخ

استبات زها1
بالیوسا/2/2/چتنا1/01/صوبسص نا1/01لهسص نا

ا2انیلسص نا/0/2
ب اا02یتبها
ا20/2

اگالبخا1
انتچ/1/3هلناا/1/02اکیبلژ/01آیژانصتنا

ا0/1انیلسص نا/1/1
اهمخاناایدس

ابها2
اج نیآذیب /1/0اون ن/ی3انیلسص نا/1/32اهتتوک

ا0/0بالیوسا/3/0
ا23/2اب ا1یتبها

ا3
هلواشلتلا
اشفص لو

اهتتوک/2/00اون ن/ی1/03انیلسص نا/1/03ا تاسپ ن
ا0/1/چتنا1/3

اب ا02یتبها
ا21/2

اگتالسا02
ا تاسپ ن/1/01اون ن/ی03/آذیب یج نا03توکتها

ا2/1صوبسص نا/3/1
ا0/3ب اا1یتبها

ا00
آلواواگویها

ات زه
اخینوب/آفویق را3/3اهتتوک/1/31صوبسص نا
ا3/1اروگسالو/ی3/2ا تاسپ ن/2/3

اب ا02یتبها
ا20/2

ازیدآلوا00
ا تاسپ ن/1/00فوانسها/2/03اون ن/ی1/10اهتتوک

ا2صوبسص نا/1/3
اب ا02یتبها
ا01/2

ا03
آلب لواواگویها

اتوش
/لهسص نا3/02/مج یسص نا2/31انیلسص نا

ا1/1اخاسصون/1/1ناصوبسص /1/2
اسهمخانااید

اتوتا01
پووا/1/1/آذیب یج نا0/2ماوا/3/2/اسوائتلا13توکتها

ا1
ا0/0اب ا02یتبها

اتوتافونیخا01
اون ن/ی1/00صوبسص نا/1/01اهتتوک/00انیلسص نا

ا0/1ا تاسپ ن/1/3
اسهمخانااید

ا وم لوا01
انتچ/1/1ا تاسپ ن/3/3/اسوائتلا1/13اج نیآذیب 

ا1/0انیلسص نا/1/1
امخاناایدسه

اکتورا01
انیلسص نا/3/3ا تص لیا/1/00اون ن/ی0/01/شتلخا30اوانیا

ا0/1
ا30یتبهااولای ا

ا1/2اب ا02یتبهاا1/1ارمولااو/2/1هناا/2پووا/1/2اخلتش/1/13اهتتوکاانیویا02

اهناوانها03
النایت /1/03اهتتوک/2/01انتچ/1/32اوانیا

ا1/1انیلسص نا/1/00
ا1/32ب اا0یتبها

ا وبزها02
تزاتسص نا/1/02هلناا/3/00انیلسص نا/0/02انتچ

ا1اهتتوک/3/1
اسهمخانااید

یتبهااولاب اانیاوکوا/1/3بالیوسا/01/چتنا01اهتتوک/2/01اوانیاا ت یا00
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ا2/01ا1/1

اپت زاستوا00
/ایوانا1/00اهتتوک/1/03ماوا/02هلناا/1/32انتچ

ا3/3
ا3/3اب ا1یتبها

اهویجاواشلغما03
بالیوساا،3/02ص ناانیلسا،2/03انتچا،1/32اسوائتلا

ا¼خااسصونا،1/3
اسهمخانااید

اچغنایاواکلما01
النایآ/ویوژینا1/3انتچ/01انیلسص نا/3/11اسوائتلا

ا3/1هلناا/1/1
اسهمخانااید

 اااا

نش نادهناهاوضعت اص دیاتاایوانادیابخ امتوهاواتدوهابد یااا،ا3یاولاشم یهااضمن ً

والتابدهاکشدویایوسدتهاااادیامق یسهاب اکدلاصد دیاتامحاداااا0201ات ا0203راه س لدیا

کدهاسدهمات بدلامالبطدهااراازااااااشدوداخمدایاولام کویااینانصتجدهاب صدلااااازا.ب شاخم

نسب ابهاکدلاوایداتاواااامّ اص دیاتاایوانابهایوستهابهااینامحاوالتاا صا صاداشصه،

ان چتزاواکمااهمت ااس .ا یتبسانت زایوسته،

-0201اموبوطابهامتوهاواسبزیج ت()اهتیوسک اله راص دیاتخاایوانابهااسهیمق ا.3یاولاشم یها

ا(بهاهزایدالی)ا0203

ف
 یدی

 ک ال

ص دیاتاایوانا

 بهایوسته

اص دیاتکلا

اایوان

اکلاوایداتایوسته

02
03

 

02
01

 

02
01

 

02
03

 

02
01

 

02
01

 

02
03

 

02
01

 

02
01

 

0 

سبزیج تا

ه راوییشه

00  ویاکخ
1،
32
3 

00
1،
10
1 

02
1،
33
0 

00
2،
12
1 

03
2،
30
1 

01
1،
22
3 

0،
22
0،
12
1 12

0،
31
3،
2

 

0،
23
0،
12
1 

0 

ه رامتوه

ا،لتآیا ویاکخ،

واا شکب ی

ی تصتفخ  

01
2،
03
1 

02
3،
01
1 

20
،2
21

 

0،
00
0،
01
1 

0،
11
3،
31
1 

0،
02
1،
11
3 

1،
12
0،
23
2 

1،
11
3،
11
1 

02
1

،
31
1

،3
 

3 

ا،هوتماسبزیج ت،

ومواداآم دهاالتآی

03 کودنا ویاک
،0
12

 

03
،2
11

 

3،
12
1 

11
،1
11

 

12
،3
01

 

11
،1
33

 

0،
12
2،
13
0 

0،
12
1،
21
2 

0،
22
1،
21
0 
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 پیشینه تحقیق .1-3

 ی خارجیهانهیشیپ

یابطددهاتق ضدد راصدد دیاتاپوتقدد لابددهایوسددتهابدد ایویکددودا"بویسددخا(ادی0201ب تددبا)

یت بصخانسب ابهاس یوایتب اواویوداپص نسدتلاافدزای اااا یمزانصتجهاگوف ،ا"مصموکزماوا

اناسهماب زایادیایوستهابهاشوطامایوی اهزینه،اایتق ءافن ویراتولتااواکمکابهاکشد ویزا

ا(ادی0203همکد یان ا)ااواواص دیکنناگ نایهد اتدوویجامحادولاویدوداداید.امتدوانااااا

ابدهااتوکتدهااکشم اص دیاتادیا"ی ذبهامالاازااسصف دهاب المللخابتنتحلتلاب زایتج یتا"

کشدویه راااازاداینداااتم یدلااکننداهااوایداکشدویه رااکدهاایسدتانااانصتجدهااایدناابهایوسته

اصد دیاتااثب تاامواایناواداشصهازم ناوالاونقلبماره نهیهزمنظویک ه اابهاتولتاکنناه

اصد دیکنناگ نااکشم ،اب زایادیاموف ایت ب ابوار.ادهاخماافزای ایاانزدیکاکشویه ر

اسد زر،اا اوصدخااسد زر،اایه نخافن ویر،اب زای،اس النهاتغتتواتاکهابااننااب یااهمچنتن

ابدوااکدهااناهسدصاااصدلخااعوامدلااص دیات،/ااوایداتادیمقویاتانومخاواتج یراموانعالغو

راهد اراسدصواتژا(ابدهاا0200خاواهمکد یان ا)اندات.اآلبوتگد ایداخمدااتأثتوالمللخابتناتج یت

(ادیاSMEمصوسدطا)اراهد اشدوک اوابضویا ودهافووشخاامتومسصقتغاص دیاتامسصقتم،

بهاعنوانایکاپسص نتلاعظتماوااب زایاماو ایوستهاپودا صنا.ایشااسویعاواپوی یخا  ص

اادایر،افسد داات نونمندار،ااعداماارامویوداازامنظوامق یسهاب اکشویه راایوپ یخ،ه چ ل 

(ا0202نلسدنا)اواا.االوسص دعالتمنارابهایوابطابلنااماتاوابووکواسخامویودابودنااعام

ارهد ازهتکهاانیا اوصاوایداتامواداغ ایخادانم یکابهایوستهابهااینانصتجهایستاناادی

یتدایایوسدتهابدالتلاالدزامابدهاوایداتاوایشداااااااا امدواداغایبد زاابفدظاب زایه ااریوشنابوا

فع لتد ادیابد زایاااامندااناعالتدها(ابدهاا0202)ان تشکشخاوافا.ویودادایداتا عاراماو 

یخاکدهااهد اشکسد اتد اازاااکناخمرافع لادیاآناکمکاه شوک ا تجوبهیوستهاب اتکتهابوا

رایوسته،اسودادهااکهاپص نستلااتصا دتبالًتجوبهاشاهایلوگتوراکننا.ااینامق لهانش نامخ

دیایناکشویاتضدمتناااخایاابهاشوطاداشصنادان اتخااخالمللنتبراه شوک وابضویا

ا.کناخم

ا

ا
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 ی داخلیهانهیشیپ

بد ااالمللدخاابدتناب زایید بخاویودابدهاب زایهد راااااره راسصواتژ"بویسخا(ادی0331)اخف ضلا

اهواسد زم نادیابد لاتوسدعهاهمید مابد اطدخااااااگوف ااجهتنصا،" SWOT اسصف دهاازایوش

ارهد اراسدصواتژاام ا،اشودخموابلامخصلفاچو هاعموا ود،اب امشکالتامخصلفخاموایهام

تولتدارابددوامبند رانددوآویراااارهدد سد زم نخامددویدانتد زایهدد ایشدااواموفقتدد ابنید هاااا

تکنولوژیکخاواب زیگ نخای ابوامبن راتموکزابوابخشخاازاب زایا ام تاوامحاوالتاابدزایاا

(ادیا0331)اراتدداما. محددتطایتدد بصخااسددامددوثورادیاادایهاموفقتدد اآمتددزاشددوک ادیا

ضدمنااا"دیاص دیاتاکتوراایوانخابهاب زایایوسدتهااامؤثوبناراعواملالوی وشن س یخاواا"

عداماااامد ااب اهمایکسد نانبدوده،ااامؤثوگوف امتزانااهمت اعواملااجهتنصاع مل،ا01ابویسخ

خاواصد دتاا.اب شداخمگ ایادیااینااموااوتتأثعواملاانیتومهمثب تاتوانتناوامقویاتاادایرا

مددالاعوامددلااصددلخاموفقتدد ادیاصدد دیاتاازادیدداگ هااااایائدده"(ادیا0330همکدد یانا)

اتدوانتناوامقدویات،اا)اخطداتمحنصتجهاگوف اکهابهاتوتتباع مدلااا"ص دیکنناگ نادیاایوانا

محادولااید نبخاااعوامدلااست سدخ(،ااعوامدلااغتویسدمخ،ااایتب طد تاار،تکنولدوژاا،فوهنگ

راهد اک ن لاوا ام تاپساازافووش،ام ن ضامحاوالت،ا تفتکاطوابخاوابسصهابنار،)

ایوابدطااصد دیاتخ،ااداند اا،تجوبدهاافدودرا)تحادتالت،اااع مدلاامحاوالت(،ابونااتوزیع،

امد اتتارادولصدخ،اهد ا یاندهایاب زایهد راصد دیاتخ،اا)اراتصا ددیانه ی اعواملاا(اوعمومخ

ا.ب شناخماوتتأثخاص دیاتخ(ادایارااهمت اوا بیب زایاگ ایراص دیاتخ،

ا

 ری و تجربی تحقیقتحلیل نظ .1-4

ا0تحلتلخاکهاب ااسصف دهاازایوشاتحلتلامحصوااازامب نخانظوراواپتشدتنهاانجد ماشدا،اااابن ابو

آمدااکدهاانصظد یااااا(اباس 1یاولاشم یهامط ب ا)ت کصتک(ااثواگ ایایاهک یا)ا03ایاهبوداو

ا.ب شداااک یبودراص دیاتخامتوهاواتوهاب یاایوانابدهایوسدتهاا-خاازالیوراعلمخبخشا،یودخم

رامنصجاازاتحلتلامحصواانش نادادهاشداهااسد اتد ادیاااایاهک یه اینایاولایاهبوده اوادیا

اموبلهابعاراتحقت ادیامعوضانظوا بوگ ناتوایاگتود.

ا

ا
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 وایاهک یه رامنصجاازامحصورانظوراواتجوبخایاهبوده ا.1یاولاشم یها

امخ طب
ا

اه (ت کصتک)ایاهک یه 

ود
اهب
ی

ا
لخ
اص

ا ف
یدی

ا

ب محویی اس زم نا دول 
اعهاتج یتتوس

اص دیاتخاه رپ ی نهاطوی اازاونقلابملاایج داشبکه
اویود 0 

دولددددد ادیابخددددد اا
ات نونی ایر

ب زیگ ندددد نادیابخدددد ا
ایع ی 

اواهدد شددوک اتوسددطاصدد دیاتابددوارااسددص ناایدابنددارابسددصه
 ص دیکنناگ ن

اویود ا0

اموسسهااسص ناایداایوان
اه ب زیگ ن ناواشوک 

اکلا اوصادیاکتفتصخاوابهااشصخااسص ناایده راالزاماوایع ی 
اواصد دیکنناگ نااسدورااازایوسدتهاابدهااایواناب یاتوهاوامتوهااتالم

 ایوانادیااسص ناایداموسسهاسوراازاآنابوانظ یت

اویود ا3

گموکاواس زم ناتوسدعهاا
اتج یت

اازاپوهتددزابدد ی،اتددوهاوامتددوهاصدد دیاتابخدد ادیاتددوانتناثبدد ت
ام نداناادویاواصد دیاتخاا دطااایدناابواراالس عها ل اتامتم ت

 تج یرایوابطادیامخوباست سخاامتم تت

ویودا/ا
بضویا
اپ یاای

ا1

اه ب زیگ ن ناواشوک  امنطقهاظوفت اازااسصف دهاب اوایداتاازان شخانه ئخامحاولاتولتا
اب شدتهااآزادامنطقدهااتنهد ااعندواناابهاانزلخاصنعصخا-اتج یراآزاد

اک الهد رااویوداهمچندتنااواآنامجدادااصد دیاتااوا دزیاادیی ر
اواآسدصوا  نا«الوتدوسا»ااتصا دراویژهامنطقهاگموک تابهاایوانخ
 ه آناب لقوهاوامویوداه رظوفت اازااسصف ده

ویودا/ا
بضویا
اپ یاای

ا1

اس زم ناتوسعهاتج یت
اه راب زیگ نخاموتبطات ق

هد رادایارامزید اصد دیاتخاااافع لس زرایوابطاتج یرابتنااسص ن
 موتبطایمهویرااسالمخاایواناوامن ط افایاستونایوسته

ویویا/ا
ضویاب

اپ یاای
ا1

اه ب زیگ ن ناواشوک  ویودا/ا معصبواوامن سبابوناه راازابودایرابهوهاواایج د
بضویا
اپ یاای

ا1

دولددد ابددد امحوییددد ا
اس زم ناتوسعهاتج یت

اه راص دیاتخامتوهاوتوهاب یاایوانابهایوستهابااثاپ ی نه ویودا/ا
بضویا
اپ یاای

ا2

دولددد ابددد امحوییددد ا
اس زم ناتوسعهاتج یت

ازیگ نخاموتبطه راب ات ق

سدبزاوایداتاا(اکموبنداا)ات کتاابوایاهااناازراواسصف دهاازاکویاوی
ایوستهاازطوی اتوافق تاملخ

ویودا/ا
بضویا
اپ یاای

ا3

دولددد ابددد امحوییددد ا
اس زم ناتوسعهاتج یت

اه راب زیگ نخاموتبطات ق

زمتنهاس زرایه اانعق دتوایداده رابلناماتاب تتم امشدخصاا
ا ن تانو اایزوث ب اب دینظوداشصناتحملانوس

ویودا/ا
بضویا
اپ یاای

ا02

اه راب زیگ نخاموتبطات ق ایه ادائمخامحلابهادیآسصوا  ن«اایوانت ناتج یراسوار»اتبایل
اسواادیآنادائمخاوایج دمتزم اکوهاایوانخاک اله راوعوضهانم ی 
 ه اتف همن مهاامض ءاواکشویادواتج یابتنااطالع تاتب دلابوار

ویودا/ا
بضویا
اپ یاای

ا00

لددد ابددد امحوییددد ادو
اس زم ناتوسعهاتج یت

اه راب زیگ نخاموتبطات ق

کش اواتولتاامتوهاواتوهاب یاایوانادیامن ط امخصلدفاواممکدنااا
ا(تولتاامحاوالتافواسوزمتنخ)ایوسته

ویودا/ا
بضویا
اپ یاای

ا00
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دولددد ابددد امحوییددد ا
اس زم ناتوسعهاتج یت

اسددوراازاگموکددخاتویتحددخاهدد رتعوفددهابوتددوایراامصتدد زاا دد 
اه رتعوفهاهم ننااایوانااسالمخایمهویرابوارایوستهاونفایاست
ابدوارااالخادوصااعلدخااالمن فعامشصوکاکشویه راس یواگموکخ

 غ ایخامواداواکش ویزرامحاوالت

ویودا/ا
بضویا
اپ یاای

ا03

دولددد ابددد امحوییددد ا
اوزایتاامویا  ییه

اواایدواناااسدالمخاایمهویراکشویادوااتب عابوارایوادیااا  الغو
ادواشدهووناانااآمداااوایفد ااسدهول ااهد ایایوسدتهاافایاستون

اتج یاواب زیگ ن نااولویّ اب اکشوی

ویودا/ا
بضویا
اپ یاای

ا01

اس زم ناتوسعهاتج یت
اه راب زیگ نخات ق

ه راتج یراافزای اواتسهتلابت اازاپت ااعزاماواپ یوشاهتئ 
اواتویه راگودشیور

ویودا/ا
بضویا
اپ یاای

ا01

دولددد ابددد امحوییددد ا
اس زم ناتوسعهاتج یت

ا

اواانزلدخاابند دیاابتن«امس فورا–اب یر»اکشصتوانخا طااناازراهیا
اب زیگ ن ناواتج یاتوددایوئخاصوفهاواتقوی ایه اآسصوا  ن

ویودا/ا
بضویا
اپ یاای

ا01

اات قاب زیگ نخاایوان ادایامزید ااک اله رامعوفخایه ایس نخااطالعاه رپ یی هاایج د
 دییوستهاایوانااسالمخایمهویر

ویودا/ا
بضویا
اپ یاای

ا01

اه راب زیگ نخات ق ویودا/ا دییوستهاموتبطااراواسطهاتبایلخاایج دصن یع
بضویا
اپ یاای

02 

دولددد ابددد امحوییددد ا
اس زم ناتوسعهاتج یت

ابوپد یخاایه امزیّ ادایاراه رشوک اتج یوابهااعط ءتسهتالت
ادوطدو اااسصواتژیکاشهوه رادیاموتبطاه رتوانمنارانم یشی ه

 پ ی پ رامع مالتابوات کتااب 

ودا/اوی
بضویا
اپ یاای

ا03

 

 شناسی پژوهشروش. 2

التداواتحلاهیدامدویداتجزااه دادها توام هایوشها ،ااثتازاسهاباتوانمخیااا تتحقاهو

اخ)بویسدا خبدهاسدهادسدصهاکمّدااااا تداازامنظدواندوعاتحقاااق تت(اتحق0333،یختوایاداد.ا)توال

اهد یخاشدتوهابد اااه ی فصه)کسبااخفت(،اکروتگت بلااناازهااهیپااکیاویمش هاهاپ اه رینبه

دوامجموعدهایوشااابتدا)توکاخصدهاتآماو(ارس زاخهواگونهاکمّا یارآم یاه ریوشازااوتغ

 (0323()ب زیگ ن،اشونامخامتتقساخفتواکاخکما تتحق

یوشاآمتخصدهاااازا،کد یبودراواازانظدویوشااا،ایکاپدژوه اایناپژوه اازانظواها 

اراکتفدخ(اهد ادادهبهااراکتفخاواکمّخاب اا صا صاوزنااصلخه یوشتوکتبخاازا)اخاکصش ف

رامندصجاازاگد ماکتفدخاوااااه (ت کصتکیاهک یا)کهادیااینامق لهابهایاهبوده وااکناخمتبعت ا

ا.شودخمکمّخاپودا صها

یاااخوزنااصدلاااه،یپااکیاحییه اتشومحق ااخ،اکصش فاخصهتآما تتحقاه ردیاطوح

اخفداتکاهد رادادهارمنظویاابصدااابدهایمدعاآویااااباین.ادهامخا صا صااخفتکاه ردادهبها
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اخطدوحازمد نااااین.ا بایدس اااهیازاپاابشم یراه رینبهافتت ابصوانصاابهاتوصاپودازدمخ

مویدوداااا صالفد تاسدنج انااشدصه،ااااربواارکهاپژوهشیواابزایاصهمویدااسصف دهاتوایاگوف

دیادسد اااخیاهنمد ئااربدواااخوامدویداتدوافقااامنسدجماتواف ای مع،اایتن شن  صهابودهاواه

ا(0323نب شا.ا)ب زیگ ن،

اخاس اکهااسصف دهامشخااخص دیاتاریاهبوده اوایاهک یه انتتبهادنب لاتبا تتحقانیا

ا تدافع لاهتواتدوهابد یابدهایوسداااااوهتکهادیاص دیاتاماره اواافوادشوک ا،ه س زم ناربوا

یوابدطااادیابدوزهااخایائهاالیدواواتوسدعهاداند ایوشاشن سدااااالتداشصهایااداید.اپسابهادل

وافع الناکسباواکد یادیااایویداقنتاسصف دهامحقاخ،ب زیگ نر سصی ایتسا،المللنتبتج یرا

ااس .اخ  ییاتتج یابوزه

بودهاص دیکنناگ ناواک یشن س نا بوهادیاامواص دیاتاا،ی معهاآم یراپژوه اب ضو

ایائهاشاه،ای معدهامد کویااااه رپ سخازاصح اان نتوااطماجینص ارویپ امتبهایه اتعماو

بد زایایوسدتهاوامسدئولتناذیدوبطادیاامدواصد دیاتاوااااااابهاص دیکنناگ نامتوهاواتوهاب یابها

ا:گودیاناانصخ بااویبهاتوایازواامحاودا،ک یشن س نامصخاصادیازمتنهاتحقت 

ازااطالعد تاااخمند بعاعلمداااویمسدصنااتاواسد اااخبویسداایه اخ،فت(ادیاموبلهاکالف

اویتوسعهاتج یتاواسد ااس زم نا،ختج یت،اات قاب زیگ نامعانمویودادیاس زم ناصنع ،ا

ماد ببهابد ا بوگد ناامدو،اک یشن سد ن،ااااااایهد اواشدااااسصف دهاخموتبطاتخااار ده نه

دیااهتدیاایتبد طابد ابد زایایوسداااااکدهاالزامد ًاااراتمسئولاموتبطاوااس تاوانیمصخاا ن،اما

اتعدااداانیدانفدواوااا02اه آنکهاتعاادااناشااانصخ ببوده،ااخدانشی ها یاخایوائاه ربوزه

کدهابدهااااگوفصهمویداما ببهاتوایاارشاهات ابااخن س ئافواداشاکلتهکماتعاادابودن،االتبال

ا.متبوساراشب عانظو

واتوهاب یافع لااوهتص دیاکنناهاماخوابقوتاخقتاشخ صابقاکلتهاخ،دیاموبلهاکمّ (ب

واسد زم ناتوسدعهااااخب زیگد نااهد رااتد قاکهابوااس سااطالع تاباس اآماهاازااهتبهایوس

اخاادامحاودای معه،ابهاهمهاافواداشن س ئب اتویهابهاتعا،وزانکودهنفواتج ا022تج یتاازا

اخ،وادیاموبلدهاکمّداااخگلولدهابوفداااخ،فداتموبلهاکادیا،روتنمونهاگایوششا.ااشاهاییوع

ا.شااسصف دهاختض وتاهافمنا
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مبن راایوائخاتحقت ،ابواس ساطخاموابلخانظ مامنااوامبصنخابوایوشاتحقت اعلمدخاا

اطوابخاشاهاواب ااسصف دهاازایوشاکتفخاش مل:

موفد اااهد رانموندهامط لعدهااسدن د،امداایکاوااااا یداانواعایاهبودهد اازاطوااخ ئ(اشن س0

اهتص دیکنناهابهایوسارکشویه 

التتحلاکتتکنا یبوااس سامسصنااتاازاطواهتاولاه رت کصتکیاهک یه اوااخ(اشن س ئ0

ااازانوعاتحلتلامحصوارامفهومخاید امضدمونخاازاندوعاایزید بخابد اوابدااشدم یشاااااااامحصو

اشم یشابضویای اعامابضویاتم(اوات عاهمضمونا)

اآنالتب ا بوگ ناواتحلاخ(اانج ماما ببهااکصش ف3

توسعهاص دیاتامصن سباب اب زایامدویدامط لعدهااااربهایاهبوده اوایاهک یه اخ بت(ادسص1

ا.محصواالتتحلاکتب ااسصف دهاازاتکن

مدنظماوامقداایراااااس اکدهابدواراتشدویحاعتندخ،اااااتحلتلامحصواایکاتکنتکاتحقتقخ

ادیاتقستمابنداراوابدااثبد اتجزیدهاواتحلتدل،اااااایود.ایتب ط تابهاک یامخامحصواراآشک ی

مضدمونابدوااااشدود.اتوینانوعا ودابهاشکلایکایملدهامطدوحامدخااادیاس ده(اتم)امضمون

دیاتقسدتمابنداراتواعداااااا ال اکلمه،ادایارابدااوامدوزامشدخصاوایوشدنخانتسد .ااااا

وزنادهدخاوااافواوانخ،اشم یشاعن صوامویودابوااس سابضویای اعامابضوی،اشم یش،

نمد دامدویدااااشونا.ادیایوشاشم یشابوااس سابضویای اعامابضدوی،اشاتابویسخامخ

بهاعب یتادییوابضویای اعامابضدویاآنامقولدهامدااااااکنا.نظواهواب یایمزرادیی ف امخ

تکوایایکامویدانش نهاانظوااس انهاتعاادابضوی.ابن بواینابوا ال ایوشاشم یافواوانخ،

دیات عداهاشدم یشااااوای اعاماویوداماانظوامحق ااس .اهمت انتس ابلکهافقطاویودا

تعاادادفع تخاکهابهاموضوعا  صخااش یهاشداه،امدویداتویدهاتدوایااااااه ،بوااس سافواوانخ

ا(0333یسولخاواامتوآتش نخ،)اگتود.مخ

دیا اددوصااسددصف دهاازایوشاکمّددخ،اپددساازااسددصخواجایاهبودهدد اوایاهک یهدد اازاا

یاهکد یاانت نیتدامراگد ایابتداتوتراواند بوابواا،سشدن مهاازپواسدصف دهااب اما ببهاب ا بوگ ن،

(ا1یداولا)شدم یهاااا،اازاطوی اآزمدونافویدامناانجد ماپد یوف .ااااگ نها02را(اه ت کصتک)

ا.دهاخمانج ماپژوه ایاانش نااموابل

ا
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 ایوائخاانج ماپژوه اموابلا.1یاولاشم یها

ایوش
 تحلتل

 گودآویراابزای

 ه داده
 ها  ه  تفع ل

یوشا
اتحقت 

ناایوشامسص
 وانخ،اتحلتلا

 محصوا

مب نخانظور،ا
تجوبخاواادبت تا

 تحقت 

اواادبت تامووی
امویوداوضعامش هاه

اتطبتقخامط لعهاانج ماو
 شن س یخابوار

 ادبت تامووی

اکسب()ادسصت بخ
 نظوراواتجوبخامب نخ

 

فخ
کت

 

فخ
ش 
اکص
ها
خص
آمت

 

تکنتکاتحلتلا
 محصوا

ما ببهاس  ص یا
 ی فصه

انج ماما ببهاب ا
  بوگ ن

یاهبوده اوااشن س ئخ
ایاهک یه 
 ه ()ت کصتک

پوسشن مهامحق ا آزمونافویامن
س  صهاب االه ماازا

ه راپوسشن مه
مویعاوا

ا صا صخاشاها
بوارامویدک ورا
 تحقت اب ضو

ابواپوسشن مهاطوابخ
ه اوات کصتکااس س

 ازاب صلایاهک یه ر

اتحقت اه ری فصه
اکتفخ،اه ر)داده
ادبت تاواامووی

 ما ببها بوگ ن(

 ایاهبوده ،اتثبت
یاهک یه واتأیتاان ا

 ه بوابوراآن

مّخ
ک

 
ا

ا

 ی پژوهشهاافتهی. 3

 فرایند تحلیل .3-1

ه راتحقت ،ایاهبوده اوایاهک یه راتوسعهاص دیاتامصن سباب اب زایامویداتوینای فصهمهم

 محصوارامنصجاازاانج ماما ببهااکصش فخاب ا بوگ نابهاشوحازیو:التتحلمط لعهابوااس سا

اتوصتفخام ی(اآالف

فواواندخاوامصوسدطاااانیشدصواتبادیایه اپوهتزاازاایائهااطالع تاطوالنخ،ادیاموبلهاکتفخ،

س ل،امصوسطامتزاناتحاتالت،افوقالتسد نساوامصوسدطاااا32-02س بقهافع لت ا بوگ ن،ا

گد نخانظتدوایئدتسااتد قاااااوتوضتحااسد اکدها بااابهاالزما.ب شاخمس لاا12-12اه آنسنا

ار،اتعداادازدیدا،ام زندایان،ااالنتگدااراسص نه اخب زیگ ناات قستیئب زیگ نخاایواناوایوسته،ا

ا.داشصنابضویااه ما ببهدیاس زم ناتوسعهاتج یتااکلاوانیما
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واادیصدازناا1بتثاینست ااازابهاپوسشن مه،ادهناهپ سخاص دیکنناگ نادیاموبلهاکمّخ،

ا01اساولتس نادیصاا10کمصواازالتس نس،اادیصاا31بتثاتحاتالتااازامود،ادیصاا31

ا12تد ااا32انتبداادیصدااا31س ل،ا32ت اادیصاا1نظواسنااازافوقالتس نساواب التو،ادیصا

ا01اکد یااس بقهبتثااازاس ل،ا12بت اازاادیصاا30س لاواا12ت اا12بتناادیصاا01،س ل

ازااصد ًاینه سد لاوااا02بت اازاادیصاا30،اس لا02ت اا02انتبادیصاا11س ل،اا02ت اادیصا

ا01دیات لدبافدودر،اااادیصدااا11ت لباشخات ابقوتخ،اادیصاادیا01ا تم هانوعنظوا

اداشصنا.ا تفع لابهاعنواناواسطهاواب االعملاک ی،ادیصاا03مسصقتماواادیصا

اتحلتلخا(اآم یب

اازاازامب نخانظوراواپتشدتنهاتحقتد ،ااا(امسصخوجیاهبوده اوایاهک یه گ ایا)رااثواه مؤلفه

ابوگد ناصد دیاتابدهایوسدته،اااامحویاطوابخاگودیا،ابد ا اا1طوی اانج ماما ببهاکهاطخا

رایاهک یهد ااوابضویاپ یداایادیابد زای،ااا فصهیویودبهبودواضمناتثبت ایاهبوده رااانج م

ا1یداولاشدم یهاااطبد اامجاّداوامکمّلاتوسعهاص دیاتامصن سباب ابد زایامدویدامط لعدهاااا

بوااس سافواوانخاباس اآماهاازانظواتا بوگ نابدهااا01ات ا0راه فییدباس اآمااوادیا

ابناراگودیا.مت ،ایتبهتوتتبااه
ا

اراباس اآماهاازاتحلتلاما ببها بوگ ن(اه ت کصتکیاهک یا)ا.1یاولاشم یها
ا

امجاّداوامکمّل(ابوگوفصهاازاتحلتلاما ببها بوگ ن)اریاهک یه 

ف
یدی

ا

راص دیاتخاوامستواه  نهیپ ازاطوی ااایج داشبکهابملاوانقلامن سباواباوفهابطویاعمومخاو
اداغسص ن

0 

اHaccp/ ISO22000/ GAPا اوص ًالمللخابتناسص ناایده رااازامک نتزاستوناوابهوهاگتور
ابسصه او اتولتا اص دیاتدی ابوار ابفظاابنار او اض یع ت اک ه  اها  اتحق  ایه  دی

ابها ایستان اتوزیعات  اانب یدایر/بملاونقلاو ازم نخابوداش / اف صله مشخا تامحاولادی
 دس اماو اکنناه

ا0

تولتاا)اهتیوسواکتفتصخادیا اوصامتوهاواتوهاب یاایوانابهاایع ی ااسص ناایده رابهااشصخ
ص دیاتامحویابوااس ساب زایاها (اازاسوراص دیکنناگ ناوانظ یتابواآناازاسوراس زم نا

 اسص ناایدادیاایوان

ا3

یواناس زراص دیاتاازاطوی ایع ی اشتوهان مهاایوائخاواضوابطابسصهابناراس زم ناتوسعها
(اتوسطاص دیکنناگ ناوات کتاانظ یتاتوسطاموسسها01/2/31زااالزامابهاایوااتج یتا)

ا1
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 اسص نااید

اراص دیاتخابواراپ سخیوئخابهانت زه رابزیگه ومتکنسوستشکتلا ا1
ب زنیوراتعوفهاموادااولتهابسصهابناراتوسطادول ایه اک ه اهزینهابسصهابنارامتوهاواتوها

اب ی
1 

رامهماه شی هینم نقلاهوائخاوابضویادیااراص دیاتخانظتوای یانهابملاوه مشوقبوتوایرا
امثلایه نخاغ ااواپوواکسپو

ا1

اراص دیاتامتوهاواتوهاب یه  وشهشن س ئخاواایج دا ا2
ثب تاتوانتنادیابخ اص دیاتامتوهاواتوهاب ی/اپوهتزاازاتامتم تا ل االس عهابوارااینا طا

 ص دیاتخاوادویام ناناتامتم تاست سخامخوبادیایوابطاتج یر
ا3

/تولتاامحاولانه ئخان شخاازا0وم یهاگ ایرامشصوکابخ ا اوصخادواطو ایه اس
صنعصخاانزلخابهاعنواناتنه اا-وایداتاب ااعط راامصت زاوااسصف دهاازاظوفت امنطقهاآزاداتج یرا

/ویوداک اله راایوانخابهاگموک تامنطقها3/ص دیاتامجادا0منطقهاآزاداب شتهادیی را زیا
ا/ایج داواباه راتوزیعخ1صوا  ناآسا«لوتوس»ویژهااتصا درا

ا02

رادایارامزی اص دیاتخاموتبطایمهویرااسالمخاایواناه اسص نفع لس زرایوابطاتج یرابتنا
راه ات قوااه اسص نراب زیگ نخاکشوی/ه ات قوامن ط افایاستونایوستهاوااسصف دهاازاتج یبا

امشصوک
ا00

یه ایلوگتوراازابسصهابنارامحاوالتااایج داوابهوهابودایراازابوناه رامن سباوامعصبوابه
اایواناتوسطابوناه واکشویه راواسطها  ییخ

ا00

اتثبت انو اایز ا03
ا01 ب نکامشصوکاایوانخایوسخاستتأس

بهایوزاس زرااطالع تاگموکادوطو اب اوزایتاصنع امعاناتج یتاوایه داکش ویزرابها
ونگاکودنانق اس زم نارام هت نهایه ادسصت بخابهایکاوباتایویهاب اپه نشس صویتا

اتوسعهاتج یت
ا01

راصحتحاوامک نتزهاتولتا/اص دیات/بوناس زراوابسصهاه یوشراآموزشاه ک یگ هبوگزایرا
نظتوایصوواالمللخابتنص دیکنناگ ناازاطوی انه ده راابنارامتوهاواتوهاب یابواراتولتاکنناهاو

ابواراکلتهاعواملاموبوط
ا01

ا

ه ،امویداجاازامب نخانظورا)کهابوااس ساما ببهسپساب اتجمتعایاهک یه رامسصخو

یاهک یاباس اا30تأیتاا بوگ ناتوایاگوف (اوایاهک یه رامسصخوجاازاما ببها بوگ ن،

ب اب زنیورامجاداوانظواتخااخااس تتاامحصومایاهنم اوامش ویاتحقت ،ابهایه ااآما.

اه ،ابو خاازایدیفه اواپوهتزاازاتکوایایاهک یه رامش بهتواب امحصوائخابو خاازایدیف

ایاهک یاباس اآما.ا02یاهک یه (ادیاهماادغ ماوانه یص ًا)
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ازااهد ادادهیاهک یه راباس اآماهادیات لباپوسشدن مهابدتناصد دیکنناگ ماتوزیدعاوااااا

اراباس اآمداهابدواراآزمدونافویدامن،اااادایخامعنسطحااطوی ایوشافویامناآزموناشا.

عوامدلااصدلخادیاپ سدخاااااآمداهابدواراااراباسد اه یتبهانت نیتمنصتجهاادیا،21/2ازااکمصو

یاولاشم یهانص یجاباس اآماهامنایجادیااطب ا.داینااهماب اردایخمعندهناگ ناتف وتا

)ثبد تاتدوانتنادیاااا3ا)تثبتد اندو اایز(،اا03کهابهاتوتتبایاهک یهد راااشودخممش هاهاا1

بدهایااازاایتانی(ابد التوا)ب زنیوراتعوفهاموادااولتهابسصهابندارا1ص دیاتامتوهاواتوهاب ی(اوا

ابتثامت نیتناداید.

اامنیفواآزموناجینص ا.1یاولاشم یها

 ک رادو مت نیتنایتبه (اه ت کصتکیاهک یا)
دییها

 آزادر

سطحامعنخا

 دایر

 01,0 0اهک ییا

 222/2ا01 013/111

 01,31 0اهک ییا

 00,1 3اهک ییا

 00,11 1اهک ییا

 00,3 1اهک ییا

 02 1اهک ییا

 02,21 1اهک ییا

 01,1 2اهک ییا

 02,11 3اهک ییا

 00,0 02اهک ییا

 03,1 00اهک ییا

 00,2 00اهک ییا

 00,1 03اهک ییا

 03,0 01اهک ییا

 01,31 01اهک ییا

 01,21 01اهک ییا

 03,11 01اهک ییا

 02,01 02اهک ییا

 01,21 03اهک ییا
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 02,31 02اهک ییا

 0,31 00اهک ییا

 01,11 00اهک ییا

 03,1 03اهک ییا

 00,11 01اهک ییا

 00,31 01اهک ییا

 01,21 01اهک ییا

 01,11 01اهک ییا

 1,1 02اهک ییا

ا

 گیرینتیجه

بد ااایهد اهمب اتأکتاابواایناکهاتحقت اب ضواب اها اتبتتناعلمخاواک یبودرایاهبوده وا

ازادیداگ هااابدهابد زایایوسدتهااااراتوسعهاص دیاتامتوهاواتوهابد یاه (ت کصتکیاهک یا)ا، هآن

رانه ئخابهاتدوایازیدواااه  فصهشووعاشا،ایاص دیکنناگ ناواک یشن س نااینابخ ادیاکشوی

 اس :

وابضدویااا فصدهایویودبهبودرابهادس اآماهادیاایناپژوه اش ملایاهبوده راه  فصهی

دیانظواگوفصناواتلفتد انصد یجاااا(اب 2یاولا)شم یها یابهاشوحایاهکا02پ یاایادیاب زایاب ا

راباسد اآمداهاازاااهد اپ سدخاباس اآماهاازاتحلتلامحصوارانظوراواتجوبخاواهمچندتناا

 بوگ ناایناامومخاب شااکهاب اتویهابهاانج ماآزمونافویامنابهاتوتتبااهمت ایتبهابنداراا

 ایاهک یه رابوگوفصهاازانظدوااخاازایاهک یه راموبوطابهاتحلتلامحصوراوایبو اگودیانا.

یاهک یه راش  صامطوحاگودیااوابهاصویتاواباابهایاهک یهد راااصویتبها بوگ ن،

ایاهکد یایسدتانااکدهابد اتلفتد ابو دخ،ااااااا30دیاابصدااابدهااااه آناکلّخاتحقت امبالاگودیا.

یاهک یایاابهاعندوانایدکاااا02انیاا،توانخمدیانصتجهااکهارانه ئخاب صلاگودیا،یاهک یه 

آنای یخاکدهاااازاواایائهانمود.انتتتباعلمخاص دیاتامتوهاواتوهاب یابهاب زایایوسته،االیور

خابدوارامق یسدهااااطالعد تاات اکنونادیااینامقولهادیاایواناپژوهشخاصویتانیوفصهااسد ،ا

را د ییخاوادا لدخاتحقتد ااااه نهتشتپب بویسخامب نخانظوراوااام اتحقتق تاویودانااید،
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نصتجدهاگوفد ،ایاهبودهد واااااتدواناخمدابهاب زایایوستهاا یبتوهدیا اوصاص دیاتامتوهاوا

ا.ب شناخمراباس اآماهاازاانطب قاالزمابو ویدایاه (ت کصتکیاهک یا)

رامصولّخاواص دیکنناگ نافعّ لادیاایناعوصه،ایه اکسبامزی ایتد بصخاوااه س زم ن

ایدواناادیاب زایایوستهاکهایکخاازاب زایه رااولتدهاهدا اصد دیاتخاااااواپتشوف ابق ءابفظ،

دیاایدنابد زای،ااااتوانندااخمداانی هاویژهاارابهااینایاهبوده وایاهک یه ،اب ا،شودخممحسوبا

اسوم یهاگ ایراواسودآویرات بلامالبظهاداشصهاب شنا.

راایوائدخاصد دیکنناگ ناوادولد ادیا ادوصاااااهد ابون مهاگوددخمبن بوایناپتشنه دا

اهک یه راایائهاشاهاب اتویدهااواثب تاب زایایوستهابوااس سایابفظاراویود،ه بهبودیوش

ااهمت اآن ناتاویناگودد.ابهاتوتتب

ا

ایاهک یه راباس اآماهاازاپژوه اوایاهبوده ا.2یاولاشم یها
مت نیتنا
ایتبه

ا0یتبهایاهبودات کصتک(یاهک یا)

 1 ویود/بضویاپ یاایاتثبت انو اایز 22.7

 2 ویود/بضویاپ یاای ثب تاتوانتناص دیاتامتوهاواتوهاب ی 20.65

 3 ویود/بضویاپ یاای ب زنیوراتعوفهاموادااولتهابسصهابناراتوسطادول  20

 4 ویود/بضویاپ یاای راص دیاتخه مشوقبوتوایرا 18.85

 5 ویود/بضویاپ یاای یاهااناازراوااسصف دهاازاکویاویاسبزاوایداتایوسته 18.25

 6 ویود راص دیاتامتوهاواتوهاب یه  وشهایج دا 17.6

 7 یود/بضویاپ یاایو آموزش 16.85

16.55 
راتویتحخاگموکخاازاسوراه تعوفهبوتوایرا

 یوسته

 ویود/بضویاپ یاای
8 

 9 ویود/بضویاپ یاای بووزایس نخااطالع تاگموکادواطو  16.35

 10 ویود تتم اگ ایراث ب اوابلنامات 16.05

 11 ویود رااطالعایس نخه ی هیپ ایج دا 16.05

 12 ویود/بضویاپ یاای دیایوستهایج داصن یعاتبایلخا 15.45

 13 ویود/بضویاپ یاای مک نتزاستوناوااسص نااید 15.35

 14 ویود/بضویاپ یاای رابملاوانقله وس   یزبهبودا 15.1

 15 ویود/بضویاپ یاای رادواکشویه اسص نفع لاس زرایوابطاتج یرابتنا 13.7

                                                           
ابوااس سامت نیتناآزمونافویامنااس .ابتتوتامنظویاازایتبهادیااینج ،.ا0
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 16 ویود/بضویاپ یاای لغوایوادیاااتب عادواکشوی 13.6

 17 ویود/بضویاپ یاای راص دیاته  نهیپ ابااثا 13.45

 18 ویود/بضویاپ یاای ب نکاواشعبهادیادواکشویاستتأس 13.2

 19 بضویاپ یاای تقوی ا طاکشصتوانخ 12.95

 20 ویود/بضویاپ یاای بونااس زراک الراص دیاتخ 12.8

 21 یویود/بضویاپ یاا راتج یراواگودشیوره ئ تهاعزاماواپ یوشا 12.55

 22 ویود یع ی ااسص ناایده رابهااشصخاواکتفخ 12.4

 23 ویوداسوم یهاگ ایرامشصوکابخ ا اوصخادواطو  12.1

 24 ویود/بضویاپ یاای راص دیاتخه ومتکنسوستشکتلا 11.9

11.55 
یواناس زراازاطوی ایع ی ادتت اشتوهان مها

 01/2/31ایوائخا

 بضویاپ یاای
25 

 26 ویود/بضویاپ یاای اراتج یراایوانت نپوینگاس زرانق اسو 10.35

7.7 
راتج یراواصنعصخاه رتوانمنابوپ ئخانم یشی ها

 یوستهادیاایوان

 ویود/بضویاپ یاای
27 

 28 ویود/بضویاپ یاای تولتاامتوهاواتوهاب یاایوانادیایوسته 1.95

ا

زایه را،اص دیاتاواب المللنتباتج یتا،المللنتبایوابطراه بوزهبهامحقق نخاکهابها

تحقتقد تااادیاب ادیانظواگوفصناکلت تاایدناتحقتد ،اااگوددخماراعالتمنانااپتشنه دامنطقه

بعارادیا اوصاایائهایکامالاعلمخاص دیاتخایه اویودابهاب زایه راهدا ااولتدهااا

،اامد یاتاوآنچدهابطدویاادوایراتوسدطاسد زم ناااااانتچداا،هتتوکاکشویاازایملهاب زایاعواق،

ا.بپودازناا،شودخمتوسعهاتج یتاتعتتنا

ارادییدو،اهد ایوشراآتدخابد ااسدصف دهاازااااهد اپدژوه ادیااگدودداخمپتشنه داانتچنهم

ب انصتجدهاااجش نینص وایاهک یه راایناتحقت ایاامویدابویسخامجاداتوایادادهات اایاهبوده 

رامحدویرااهد اخسدصیایش اتویهابهااسدصواتژرااضمن ًاایناپژوه امویدامق یسهاتوایاگتود.

خاکتدورااژگیواراواب غخاایوانامثلااثوادیم نخا وبزهامشها،بو خاازامحاوالتاکش ویز

ازاموتعت اتوسعهاوابهبدوداایتب طد تاست سدخااااااسصف دهاایوانای اگت ه نادایوئخاواامث لهم،

سنجخاتوسعهاصد دیاتامتدوهاواتدوهاااااامک نادائمخ(اس زراب زایاص دیاتخ،)انهینه دیه ا

بابدهافتلتپدتناواوایداتامدوزاازاآن/ااااص دیاتاسدتاامثل:)ارته توب یاب ات کتاابواب زایه را

ابویسخاتوایاگتود.ا(امویدص دیاتاکشم ابهااکوادیاواوایداتاموزاازاآن
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محاودی ااصدلخاایدناپدژوه ایوشااسدصف دهاازاپوسشدن مهابد زاوامحداودی ادیاااااااا

انصخ باتعاادامعت یه س اکهاب اتویهابهایوابطامویودابدتنامعت یهد رااصدلخاوافوعدخااااا

 یه امحاودابودهات ابجماپوسشن مهانه یخابهاگوندهااراب شدااکدهااااالزمااس اکهاتعاادامعت

تواناپ سخادهنداگ نابینجدااواطدوالنخاشداناآناب عدثااااااادیاضمناا  ااطالع تاک فخ،

،اعاماه یوسدسصوسخابهااطالع تادتت اب زایایوستهاازاطوی ااعاماانحوا انص یجانیودد.

رادشدوایااهابد یابدهایوسدته،ااادسصوسخابهاب نکااطالع تخای معاصد دیکنناگ نامتدوهاواتدوااا

ابود.اه  یمحاودازادییواادسصوسخابها بوگ ناتحقت ابالتلای یی هاایوائخاآنه 

تحقت اازاآنج یخاکهاسدعخابدوامسصناسد زراواتعتد تاوای دااده رااااااااینادیانه ی ،

ص دیاتامتوهاواتدوهابد یاکشدویه راموفد ابدهاااااااه ر(ات کصتک)اوایاهک یبقتقخایاهبوده 

کمکات بلامالبظهااراایائهانم یدااواینبدهاندوآویراااااتوانامخشصه،ایمهویرایوستهایاادا

اتویدهااتموکزابهاموایدرااس اکهادیاتحقتقد تاگ شدصهااای معت اایزی بخاواایناپژوه 

اشاهااس .اه آنکمصورابها

ایناتحقت ابوارااولتناب یابوایورایکاسوراازامحادوالتااسدصواتژیکاکشد ویزراااا

،اانجد مااگدوددامخمسصقتمابهایمهویرایوستهاص دیا)متوهاواتوهاب ی(اکهابهاصویتااکشوی

وایکاایپص نستلابست یاب الراایناکشوا،گودیااواب اتویهابهافض راب زایامویودادیایوسته

فوص ااسصثن یخابوارایمهویرااسالمخاایوانابهادلتلانزدیکدخایغوافتد یخ،ااتصاد دراواااا

ویزر،اب عدثااست سخابهاایناکشویاوامط لعهامدویدراتعداادراازامحادوالتامهدماکشد ااااا

انوآویرادیاایناتحقت اگودیاهااس .

یاهه راایتب طخاوابملاوانقلاگسصودهاازااویودا،شوایطامویودادیایمهویرایوسته

ایوانابهایوسته،اگش ی اتویباالوتوعاکویاویاشم لاینوباواوایداتامتوهاکدهاازااتدالمااا

دیا ادوصاا،افوص امن سبخایاابواراکشویاایواناب شامخمویدانت زاواپوماو ایوستها

یه اگتورابهاسم اتوسعهاص دیاتامتوهاواتوهاب یاواتحق ااتصا دامقد ومصخ،افدواهماوااا

همچنتناویودابن دیاوامن ط اآزاداانزلخاواآسص یااموتعت اویژهاارابواراتوسعهاص دیاتا

خاوابصخامنطقه راایج دانمودهااس اکهاپودا صنابهاایدنااملّاه رمقت سمتوهاواتوهاب یادیا

 یایااوانوآویانهااینایس لهاتحاتلخاب شا.اه رینبهازااتوانامخموضوعانتزا

ا
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