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چکيذُ
اٗشٝص ٟتؼبٛٝي ١بي ًـبٝسصي دس ثؼيبسي اصًـٞس١بٛ ،وؾ تؼييًٜٜ ٚذ ٟدستٞػؼ ٠سٝػتبيي  ٝاهتلبد ٗٔي داسٛدذ .تؼدبٛٝي ١دبي ًـدبٝسصي كٜدٛدذ،
ػِٜبپٞس ،اٗشيٌب ،دا٘ٛبسىً،ش ٟجٜٞثي ٛ،شٝط٢ٓ ،ؼتب ،ٙاسُٞٝئ ،٠طاپً،ٚبٛبدا،چي...ٝ ٚػ٘٢ي ثبٓؾ ثش 44دسكذي دس اهتلبد ًـٞسؿب ٙداسٛذ .تؼدبٛٝي ١دبي
ًـبٝسصي ايشا ٙػٔيشؿٖ جبيِب ٟهبٛٞٛي خٞةٛ ،تٞاٛؼت ٠اٛذ ٛوؾ ٗٞثشي دس اهتلبد ًـبٝسصي ايشا ٙايلب ٘ٛبيٜذ .آيب ػذٕ ٛوؾ ٗدٞثش تؼدبٛٝي ١دبدس تٞػدؼ٠
سٝػتبيي ٝاهتلبد ٗٔي ٛتيج ٠ػذٕ كش َٜ١تؼب ٙٝدس ايشا ٙاػت يبٛتيج ٠ػذٕ ػبٗبٛذ١ي ٜٗبػت آٛب ٙتٞػي دٓٝت ١بػت؟پظ١ٝؾ حبهدشثب سٝؽ اػدٜبدي
ٗٝيذاٛي ثٜٗ ٠ظٞس يبكت ٚپبػخ ث ٠ػئٞاالت يبدؿذ ٟدساػتب ٙاكل٢بٝ ٙاػتب١ ٙبي خشاػب ٙسهٞي ٝجٜٞثي ث ٠اٛجبٕ سػيذ ٟاػت .دستحويدن ٗيدذاٛي پدظ١ٝؾ
 115پشػـٜبٗٝ ٠يظٗ ٟؼئٓٞي ٚتؼبٛٝي ١ب تٌ٘يْ ؿذٗ34 ، ٟلبحج ٠تخللي ث ٠ػْ٘ آٗذ ٟاػت..يبكت١ ٠بي ٌٗبٓؼ ٠اػٜبدي ٛـبٗ ٙي د١ذ تؼبٛٝي ػدٜتي دس
ايشا ٙداساي هذٗت حذٝد چ٢بس ١ضاس ػبّ اػت ثٜب ثشايٗ ٚشدٕ ايشا ٙداساي كش ٚ٢ً َٜ١تؼبٗ ٙٝي ثبؿٜذ .دسصٗي ٠ٜتؼبٛٝي ١بي ٞٛي ٚهٞاٛي ٚثؼيبس خٞثي ٛيض
ٝهغ ؿذ ٟاػت .ثٌٞسي ً ٠دس هب ٙٞٛاػبػي ايشا ٙيٌي اص ثخؾ ١بي ػُ ٠ب ٠ٛاهتلبدي ًـٞس ث ٠تؼب ٙٝاختلبف يبكت ٠اػدت ٓ .ديٌ ٚدس ٗؼديش تٞػدؼ٠
تؼبٛٝي ١ب اصتجشثيبت ج٢بٛي تؼب ٙٝث ٠كٞست ٛبهق اػتلبد ٟؿذ ٟاػت .تجشثيبت چٜذ ١ضاس ػبٓ ٠ايشا ٙدس اي ٚصٗي ٠ً ٠ٜحبكْ ؿشايي كشِٜ١دي ٝاهٔي٘دي
ايٗ ٚشص ٝث ٕٞاػت ثًٔ ٠ي  .كشاٗٞؽ ؿذ ٟاػت..يبكت١ ٠بي ٌٗبٓؼٗ ٠يذاٛي حبًي آٛؼت ً ٠تؼبٛٝي ١بي ًـبٝسصي ثٝ ٠يظ ٟػبّ ١بي اخيش اصٛظش ً٘ي سؿذ
هبثْ داؿت ٠اٛذٓيٌ ٚػٗ ٖ٢ـخق آ١ ٙب دس اهتلبد ًـبٝسصي ٝاهتلبدٗٔي تبييذ ٘ٛي ؿٞد .ثي ٗ٢شي دٓٝت ١ب ث ٠تؼبٛٝي ١ب ٌ٘١ٝبسي ١بي ػٜتي ،ثشخدٞسد
هيٖ ٗبثبٗ ٠ٛذيشا ٙتؼبٛٝي ١بي ٝػذٕ ٗـبسًت ٝاهؼي ًـبٝسصا ٙدساداس ٟتؼبٛٝي ١ب ثب اػوبء،ػذٕ تؼشيق ٝظدبيق تؼدبٛٝي ١دبدس اهتلدبد ًـدبٝسصي،ػذٕ
اػت٘بددٓٝت ١ب ث ٠تؼبٛٝي ١ب ٛٝؼپشدٛ ٙوؾ ٗـخق ٗٞثش ث ٠آ١ ٙب.اص ٗ٘٢تشي ٚداليْ ػذٕ تٞكين تؼبٛٝي ١ب دس اي ٚصٗيٗ ٠ٜحؼٞة ٗي ؿٞدٗ .حون ثدشاي
ايلبء ٛوؾ ٗٞثش تش تؼبٛٝي ١ب ثشاي تٞػؼ ٠سٝػتبيي ٝاهتلبد ايشا ٙاجشاي ؿؾ ساٌ١بس ػ٘ٔيبتي سا تٞكيٗ ٠ي ٘ٛبيذ -1:تؼييٗ ٚتٓٞي ٝاحذ ثدشاي خدذٗبت
ح٘بيتي تؼبٛٝي ١بي ًـبٝسصي -2تلٞين اختيبس دٓٝت ث ٠تؼبٛٝي ١ب دس ٝظبيق هبثْ ٝاُزاسي  -3ػذٕ دخبٓت دٓٝت ١ب دس ٗذيشيت تؼبٛٝي -4احيدبء ٝ
توٞيت تؼبٛٝي ١بي ػٜتي ٜٗؼٞج ؿذ ٝ ٟيب حبّ اٛوشام -5ثشهشاسي تؼبْٗ ثي ٚاٞٛاع تؼبٛٝي سٝػتبيي  ٝؿ٢شي ثشاي ػبٗبٛذ١ي تٓٞيذ ٝثبصاس يبثي  -6تٞػؼ٠
آٗٞصؽ تؼب ٙٝث ٠آٗٞصؿ٢بي ؿـٔي اػوبي تؼبٛٝي ١ب
كليذ ٍاصُ :تؼبًٍي ّبي كشبٍرسي – تَسؼِ رٍستبيي  -تَسؼِ ٍ تزٍيح فزٌّگ تؼبٍى -تؼبًٍي ّبي سٌتي
Abstract
The Agricultural cooperatives in many countries today have played a role in determining the development of
rural and national economy. Agricultural cooperatives in countries such as Finland, Singapore, America,
Denmark, South Korea, Norway, Poland, Uruguay, Japan, Canada, China, etc are more than 40% share in the
country's economy. Iranian Agricultural Cooperatives have a certain share in the country's agricultural economy.
What are the success factors for cooperatives and the share of cooperatives in rural development and national
economy (lack of cooperation in Iranian culture or the lack of appropriate regulation of them by the
governments?) We mentioned that we find answers in the province and South Khorasan provinces. This research
has been done documentary study and field methods. Data were collected in the survey with 115 completed
questionnaires and interviews of 30 specialties. Documents findings indicate that approximately four thousand
years old cooperative tradition in Iran, Iranian people are so cooperative with the ancient culture. Iran in the new
cooperative legislation is good legislation. Iran has been allocated so that the fundamental law of the three parts
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of the country's economic cooperation. But the rules of international experience have been partially cooperative.
Planners of Cooperatives, Cooperative Development of Main had forgotten the experiences of thousands of years
of social conditions and regional cooperation, which is Iran. The Researcher for a more effective role for the
development of cooperative economy in rural Iran, the five recommended operational strategies: The first step is
the unit responsible for support services by the government's agricultural cooperatives. The second step is
assignment of duties to the empowerment of cooperatives .The third step is lack of government interference in
cooperative management. The fourth step is resuscitation and strengthening of traditional cooperatives or are
outdated extinction. The fifth step is establishment cooperative interaction between rural and urban types (for
organizing cooperatives for production and marketing of goods and services). The sixth Step is Cooperative
education and job training members of cooperatives.
Key Words: Agricultural Cooperatives- rural development- traditional cooperatives- development and promoting cooperation

:ِهقذه
:ِطزح هسئل-1-1
ٝ ظبٕ ًبسآٗذ اهتلدبديٛ  ييٙاٜٞ ػ٠ي ثٛٝ ثخؾ تؼب٠ً  اػتِٙش آٛـبٛ ب١سٞ دس ػبيش ًـٟ دػت آٗذ٠تجبسة ث
.دذًٜ يتٞ توٙبٛتحشى سا دس آٝ آساٗؾٝ بي ٗليذي ثشداسد٢ٗ ُب٠بي اهـبس جبٗؼ١يبصٛ ٚذ ثشاي تأٗيٛاٞاجت٘بػي ٗي ت
ٕذُٜ ٠ب دس ػش ه١ يٖٛٝ تؼب٢يض ػٛ بداٛذ دس ًبٛ داسٟذ٢ب ثشػ١ يٛٝي سا تؼبٜبي ٓج١سدٝ كشآ٠" ػشه77  ثيؾ اصٚدس طاپ
ٟدذ٢ػدتبيي ثشػٝبًن سٜٗ بي ٗلشكي دس١صيغ ًبالٞتٝ سصيٝالت ًـبٞي ٗحلٛ ثبصاس سػبٚ دسچي. اػتٙ ٗيضاٚ٘ي١ ٠ث
اصٝ دذٛ اٟ ًشدٙاٜٞيبػٛ ْٗٔ دٚ تشيٙٝ سا اص ٗتؼبٙيبٛد ايشاٞجٞٗ بثغ تبسيخيٜٗ ٞ اصيي ػ#1376،ًبٓت$ .بػت١ يٛٝتؼب
ي دسٛدذاٜودؾ چٛ ،دب٢ٛب ػٔي سؿٖ ُؼتشؽ ً٘دي آ١ يٛٝ تؼب، ٙٓتي ايشاٝ دًٙبسُضاساٝ ٙالٞ ٗؼئٙي ديِش ثب ارػبٞػ
٠ػؼٞبي ت١ ٠ٗبٛثشٝ ب١ بػي ػيبػتٜ آػيت ؿ٠ً ٖيٛ ثشآ٠ٓ ٗوبٚدس اي.ذٛ ا٠ذاؿتٛ ٙاهتلبد ايشاٝ ػتبييٝٓيذ سٞٗذيشيت ت
ٌبس١ سا،ٙبي ايشا١ػتبٝسصي دس سٝظش اهتلبد ًـبٜٗ ػپغ اصٝ ٟدٞ٘ٛ  ثشسػيٙسصي دس ايشاًٝـبٝ ػتبييٝبي س١ يٛٝتؼب
.ٖ٘بييٛ ٠ٗٔي اسائٝ سصيٝي دساهتلبد ًـبٛٝثشتش تؼبٞٗ وؾٛ الصٕ ثشاي ايلب

)اّويت هسبلِ ( اّويت تؼبًٍي ّب-2-1
طي اػدت دسٌٜٞٓٞ تٝ ٜٙٞ كٝ ٕٞٔ ػبخت ػٚ٘تشي٢ٗ  يٌي اصٙاٜٞ ػ٠ اهتلبدي ثٝ  اجت٘بػي٠ػؼٞع تٞهٞٗ ٟصٝاٗش
ٙبػدبٜ ؿ٠ جبٗؼدٝ ٙبٛاهتلدبددا. اػتٟاهغ ؿدذٝ ٠جٞسد تٞٗ بتٛ اٌٗبٝ بثغٜٗ ي ثيؾ اص ػبيشٛؼبٛبثغ اٜٗ ٠ػؼٞ تٙ ٗيبٚاي
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ثضسٍ ث ٠اي ٚثبٝس سػيذ ٟاٛذ ً ٠ساص تشهي  ٝتؼبٓي پيـشكت ١ش ًـٞس  ٠ٛدس ٜٗبثغ ًجيؼي  ٠ٛ ٝدس ٜٗبثغ ًجيؼي ٛ ٝد ٠دس
ج٘ؼيت اػت ثٌٔ ٠تٞػؼ ٠ػبصٗب١ ٙبي ؿيش دٓٝتي  ٝثٞيظ ٟتؼبٛٝي ١بػت.

-3-1هجبًي ًظزي:
-1-3-1تؼزيف تؼبٍى ٍ شزكت تؼابًٍي ٗ:ؼٜي ًٔ٘ ٠تؼب ٙٝيبسي ًشدً٘ ،ٙي ٗتوبثْ  ٝتـشيي ٗؼبػي اػدت.
ٗلٝ ٕٞ٢اهؼي تؼب ٙٝؿؼبس ٗؼشٝف يٌي ثشاي  ٠٘١ ٝ ٠٘١ثشاي يٌي اػت ٛ$ؼي٘ي . #1387،ؿشًت تؼدبٛٝي ػدبصٗبٛي
اػت اهتلبدي اجت٘بػي ً ٠اص تج٘غ آصادا ٠ٛدأًٝجب ٠ٛاكشاد ثٜٗ ٠ظٞس ٗـبسًت ١ش چ ٠ثيـتش دس كؼبٓيت ١بي خبف ثدشا
سػيذ ٙث١ ٠ذف ٗـتشى اػوبء ثٞجٞد آٗذ ٟچٜي ٚػبصٗبٛي ثلٞست دًٗٞشاتيي اداسٗ ٟي ؿٞد .اٗش آٗٞصؽ ث ٠اػودبء
ٗٞسد تٞج ٠هشاس ُشكت ٝ ٠ػشٗبي ٠الصٕ تٞػي اػوبء ثب تٞج ٠ث ٠اٌٗبٛبت ٗبٓي آ٢ٛب تبٗيٗ ٚي ُشدد  ٝث ٠ػدش ٗبيد ٠كدٞم
ػٞد ٗحذٝدي تؼٔن ٗي ُيشد ٗبثوي ػٞد ثٛ ٠ؼجت ٜٗللب ٠ٛثي ٚاػوبء توؼيٖ ٗي ُشدد» $اٛلبسي #276 :1371 ،
-2-3-1اشکبل تؼبًٍي ّب :تؼبٛٝي ١ب اص ٛظش ؿٌْ ُيشي ٛ ٝح ٟٞكؼبٓيت ث ٠دُ ٝش ٟٝػٜتي ٞٛ ٝي ٚيب ٗذس ٙتوؼديٖ
ٗي ؿٛٞذ
آق -تؼبٛٝي ١بي ػٜتي دس جبٗؼ ٠سٝػتبيي :تؼب٘١ ٝ ٙٝيبسي اص ديشثبص ث ٠كٞست ١دبي ٗختٔدق دس ايدشا ٙثدٞيظ ٟدس
جٞاٗغ سٝػتبيي ٝجٞد داؿت ٠اػت .ايشاٛي ١بٛ ،خؼتئٗ ٚتي ثٞد ٟاٛذ ً ٠اصٛوٌٛ ٠ظش اهتلبدي ً،ـبٝسصي  ٝاجت٘بػي ثد٠
تؼبٛٝي تٞجً ٠شد ٟاٛذ .ايٞٛ ٚع ٘١يبسي ػٜتي دس چبسچٞة ٗٞاصي ٚػشكي خبكي ٗبٜٛذصساػت ،آثيبسي ،خب ٠ٛػبصيً ،بس
دس ٗضسػٗ … ٠شاػٖ ؿبدي ١ب  ٝػضاداسي ١ب  ٝثضسُذاؿت ١ب كٞست ٗي ُشكت ٠اػت.سايج تشي ٚؿٌْ تؼدبٛٝي ١دبي
ػٜتي ايشا ٙث ٠ٜثٞد ٟاػت .ثٞٛ ٠ٜػي ػبصٗب ٙج٘ؼي يب ُش١ٝي اػت ًً ٠بس تٓٞيدذ ًـدبٝسصي ثد ٠ؿدٌْ ٘١يدبسي ٝ
اؿتشاى ٗؼبػي دسًبؿت ،داؿت  ٝثشداؿت ٘١شا ٟثٞد ٟا ػت .دس ث١ ٠ٜب ،ػبصٗبً ٙبس ج٘ؼي  ٝؿيش سػ٘ي اص يي ػدٞ
١ضي ٠ٜتٓٞيذ ساًب١ؾ ٗي داد  ٝاص ػٞي ديِش اص تشًيت تٔلين ٗ٢بست ١بي اكشاد ٗختٔق ث ٠اكضايؾ ٗيدضا ٙث٢دشٝ ٟسي
ٜٗجش ٗي ؿذ$ .ػجذآ٢ي#134 : 1377،
ة-تؼبًٍي ّبي هذرى يب ًاَيي ً:بْٗ تشيً ٚجو ٠ثٜذي ؿشًت ١بي تؼبٛٝي ثٝ ٠ػئ ٠ػبصٗب ٙثي ٚآ٘ٔٔي ًبس ث ٠ؿشح
صيش اٛجبٕ ؿذ ٟاػت:
 -1ؿشًت ١بي تؼبٛٝي ًـبٝسصي  ٠ً:ؿبْٗ تؼبٛٝي سٝػتبيي ث ٠ؿشح صيشاػت :
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آق – ؿشًت تؼبٛٝي اػتجبس سٝػتبيي١ :ذف ت٢ي ٝ ٠تذاسى ًـبٝسصاٗ ٙي ثبؿذ.
ة – ؿشًت ١بي تؼبٛٝي ًـت دػت ٠ج٘ؼي
ج – ؿشًت ١بي تؼبٛٝي ج٘غ آٝسي  ٝكشٝؽ  ٝثبصاس يبثي ٗحلٞالت ًـبٝسصي  ٝداٗذاسي
 – 2ؿشًت تؼبٛٝي خذٗبت
 -3ؿشًت تؼبٛٝي ٗؼٌٚ
 – 4ؿشًت ١بي تؼبٛٝي كٜؼتِشا ٝ ٙپيـٝ ٠ساٙ
 -5ؿشًت تؼبٛٝي ٗب١ي ُيشي
 -6ؿشًت تؼبٛٝي ٗلشف $اٛلبسي #1377
-3 -3-1ػبثو ٠تحوين:ػبثو ٠تحوين دس ٗٞسد تؼبٛٝي ١بي سٝػتبيي ً ٠دػتشػي ث ٠آٗ ٙيؼش ُـت ٠ث ٠ؿشح جذ ّٝصيدش اسائد٠
ٗي ؿٞد:
خذٍل-1سبثقِ هَضَع تحقيق
ًبم هحقق ٍسبل

هَضَع تحقيق

ًتبيح كلي تحقيق

رٍحبًي ( )8731درٍيشي ًيب()8731

ػولکزد شزكت ّبي تؼبًٍي تَليذ استبى ّوذاى،هبسًذراى ٍاصفْبى

ػذم تحقق اّذاف تؼبًٍي ّبي تَليذ استبى  ،ػذم ارائِ خذهبت پيش ثيٌي شذُ در قبًَى تبسيس تؼابًٍي ّابي تَلياذ ، ،ػاذم هَفقيات

آقبخبًي ٍرسًِ ()8711

هذيزيت اس ًتبيح ايي تحقيق ثَدُ است.

صفزي شبلي ()8711

ثزرسي ػولکزد شزكت ّبي تؼبًٍي كشبٍرسي هزغذاراى

رهضبًي ()8718

 ،ارسياابثي ػولکاازد ّيبتْاابي هااذيزُ ٍهااذيزاى ػبهااو تؼاابًٍي كشاابٍرسي

ػولکزد ضؼيف شزكت ّب ،پبييي ثَدى هيشاى ثْزُ هٌذي اػضأ اس آهَس

هزغذاراى ايزاى

اػضبء اس اصَل تؼبٍى

كزهي ()8711

آثبر تؼبًٍي ّبي تَليذ كشبٍرسي در فزايٌذ تَليذ

ػولکزد تؼبًٍي ّبي تَليذ در رفغ ًيبسّبي كشبٍرساى در هدوَع ضؼيف ثَدُ است

سؼذي()8711

ارسيبثي تؼبًٍي ّبي تَليذ كشبٍرسي ( آًبليش  ) SWOTدر استبى

افشايش سطح آگبّي فٌي ٍ تخصصي ،افشايش دستزسي ثِ ًْبدُ ّب ،تَسؼِ هکبًيشاسيَى اس هْوتزيي ًتبيح هثجت تؼبًٍي ّبي تَليذ

ّوذاى ( شْزستبى كجَدر آٌّگ )

كشبٍرسي است .در هقبثو هحذٍديت سزهبيِ ،ثي تَخْي ثِ اصَل تؼبٍى ٍ رٍسهزگي اس هْوتزيي ًقبط ضؼف تؼبًٍي ّبست

اگْي ()8711

ارسيبثي هشبركتي تؼبًٍي تَليذ رٍستبيي ثب استفبدُ اس رّيبفتPRA

ػذم تبثيزگذاري تؼبًٍي ثز ًظبم ثْزُ ثزداري هٌطقِ،ػذم تَفيق هذيزاى درهشبركت هزدم درتؼبًٍي،ػذم اػتوبد

قٌجزي ٍثزقي()11

ًقش تؼبًٍي ّبي هشبع در تَسؼِ هٌبطق رٍستبيي تحات پَشاش :هطبلؼاِ

تؼبًٍي ّبي هشبع در تَسؼِ اقتصبدي ٍ اختوبػي رٍستبّبي تحت پَشش هَفق ًجَدُ اًذ.

هيشاى شٌبخت اػضبء اس اصَل تؼبٍى هشبركت اػضبء سا افشايش د١ذ ّوچٌيي راثطِ هستقين ثيي هَفقيت شازكت ثبهشابركت  ،آهاَس
اػضبء ٍخَددارد

هَردي استبى اصفْبى
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حضزتي ()8711

ػَاهااو هااَثز ثااز هَفقياات تؼاابًٍي ّاابي كشاابٍرسي در تَسااؼِ اقتصاابد

افشايش شؼبع ػولکزدي ٍ ثبسًگزي خذي در سيبست ّبي ًظبرتي ٍ تسْيالتي ،ثِ ٍيضُ در سطح رٍستب ٍ كشبٍرسي،

رٍستبيي ثخش هزكشي شْزستبى خذاثٌذُ

 -4-3-1سئَاالت تحقيق:
 .1ػٞاٗٔي ػذٕ تٞكين تؼبٛٝي ١ب ٛتٞاٜٛذ دسايلبي ٛوؾ تؼييًٜٜ ٚذ ٟدساهتلبد ٗٔي ٗ ٝحٔي ايشاً ٙذاٜٗذ؟
 .2ػيبػت ١بي اجشايي دػتِب١ ٟبي ٗتٓٞي تؼبٛٝي ١ب تبچ ٠حذ توٞيت ًٜٜذٛ ٟوؾ تؼدبٛٝي دس اهتلدبد ٗٔدي
ثٞد ٟاٛذ؟
 .3چ ٠ساٌ١بس ١بي ػ٘ٔيبتي ثشاي تٞػؼ ٠تؼبٛٝي ١بكش َٜ١تؼب ٙٝالصٕ اػت؟

 -2رٍ

شٌبسي تحقيق

 -8-2هَاد ٍرٍ  :پظ١ٝؾ حبهش اص ٓحبٍ ١ذف دسصٗش ٟتحويوبت ًبسثشدي ٝ ،دسج٘غ آٝسي اًدػدبت ٛيدضاص
سٝؽ ١بي تحوين اػٜبدي ٗ ٝيذاٛي ث٢شُ ٟشكت ٠ؿذ ٟاػت.دس تحوين اػٜبدي اص ٜٗبثغ تدبسيخي  ٝاًدػدبت ٗٞجدٞد دس
ػبٜٓبٗ١ ٠ب ٝاًدػبت ٗٞجٞد دسًبسخب١ ٠ٛبي ؿيش اػتب ٙاكل٢ب ٙث٢شُ ٟشكتد ٠ؿدذ ٟاػدت.دستحوين ٗيدذاٛي پدظ١ٝؾ
اصتٌٜيي ١بي پشػـٜبٗٗ ،٠لبحج ٠اػتلبد ٟؿذ ٟاػت .دس تحٔيْ ٗؼبيْ اصتجبسة ِٛبسٛذ ٟدس خلٞف تؼبٛٝي ١بي تٓٞيذ
ٗ ٝلشف سٝػتبييٛ،يض ً٘ي ُشكت ٠ؿذ ٟاػت.
-2-2خبهؼِ آهبري ٍ حدن ًوًَِ  :دستحوين ٗيذاٛي ٗ115شًض ج٘غ آٝسي ؿيشتبػيغ ؿذ ٟتٞػي تؼدبٛٝي ١دب
ٛ187لشُبٝداس ٛ115لشؿيشًؾ هٔ٘شٌٗ ٝبٛي ٞٗ43سد ٗلبحج ٠ثب اػوبتؼبٛٝي ١بي سٝػدتبيي كدٞست ُشكتد ٠اػدت
.جبٗؼ ٠آٗبسي  ٝهٔ٘شٌٗ ٝبٛي تحوين دستحوين اػٜبدي ؿشًت ١بي تؼبٛٝي ايشاٗ ٙي ثبؿدذٓ.يٌٌٗ ٚبٓؼدٗ ٠دٞسدي دس
تحوين ٗيذاٛي ؿشًت ١بي تؼبٛٝي اػتب١ ٙبي خشاػبٝ ٙاػتب ٙاكل٢بٗ ٙي ثبؿذ.
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 -7تحليو دادُ ّبي تحقيق
-8-7تحليو دادُ ّبي تحقيق اسٌبدي:
 -8-8-3قذهت تؼبٍى:ثشسػي ٜٗبثغ تبسيخي دس ٗٞسد تؼبٞٗ ٙٝجٞد ٛـبٗ ٙي د١ذ آٝي ٚاثش ٝجٞد تؼبٛٝي ٗشثٞى ث٠
ػبصٗب١ ٙبي پيـٝ ٠ساًٝ ٙبسُشا ٙكٜبيغ دػتي ٗلش 3777ػبّ هجْ اص ٗيدد ٗؼيح ٗي ثبؿذ .ح٘ٞساثي ػٌٔب ٙثبثْ دس
حذٝد 2757ػبّ هجْ اص ٗيدد اجبص ٟداد ًـبٝسصاٗ ٙضاسع ساث ٠كٞست تؼدبٛٝي ثدشاي ًـدت آٗدبدٝ ٟدسج٘دغ آٝسي
ٗحل ّٞثبٌ٘١ ٖ١بسي ٘ٛبيٜذ.دس يٛٞب ٙثبػتبٗ ٙي تٞا ٙاص ػبصٗب٢ٛبي تؼبٛٝي ًلٝ ٚدك ٚيبد ًشدً١ ٠دذف آ ٙساحتدي
خيبّ اػوبء پغ اص ٗشُـب ٙثٞد ٟاػت .دس چي ٚهذيٖ آثبسي اص 2777ػبّ هجْ اص ٗيدد دس ٗٞسد تؼبٛٝي اػتجبس ثذػدت
آٗذ ٟاػت .دس سٕ هذيٖ ػبثو ٠تؼبٛٝي پيـٝ ٠سا ٙث457 ٠ػبّ هجْ اص ٗيدد ٗي سػذ .ثؼيبسي اص كدبحت ٛظدشاٗ ٙجدبٛي
تبسيخي تؼب ٙٝسا دس ٛخؼتي ٚدٝس١ ٟبي ثـش دس ٗحذٝد ٟت٘ذ ٙدسخـب ٙػ٢ذ ػتين چٗ ٙٞلدش ،چدي، ٚيٛٞدبٝ ٙايدشاٙ
جؼتجً ٞشد ٟاٛذ٢ٛ$بٛٝذيب ٝ1353،ٙث٢شاٗي.#2535 ،

خذٍل-2قذهت تؼبٍى درثيي هلو خْبى
ٛبٕ ػشصٗيٚ

آٝي ٚاثشٌٗتٞة تؼبٙٝ

ث٢ش ٟثشداساٙ

ٗلش

7111سبل قجو اس هيالد

پيشِ ٍراى،

ثبثْ

ٛظبست ثش تؼبٛٝي

ٝيظُي خبف

حبكوبى ٍقت

ضوي ًظبرت حکبم ثزتؼبًٍي ،هقذاري آسادي اػضبء
ٍخَد داشتِ است

ٍكبرگزاى صٌبيغ
2111سبل قجو اس هيالد

كشبٍسراى

ّوَراثي سلطبى ثبثو

كشت ٍخوغ آٍري هحصَل

دٍراى ثبستبى

ػوَهي

-

سبسهبى تؼبًٍي كفي ٍدفي ثزاي راحتي خيبل اػضبء

چي ٚهذيٖ

2111سبل قجو اس هيالد

-

-

تبهيي اػتجبر

سٕ هذيٖ

111سبل قجو اس هيالد

پيشِ ٍراى

-

ّز صٌؼت تؼبًٍي خَد را داشتِ است

8171هيالدي

ػوَهي

-

ثيوِ

يٛٞب ٙثبػتبٙ

پس اس هزگ

أِٛيغ ٝكشاٛؼ٠

 -1-1-3تحَالت سيبسي ٍتبثيز آى ثز هذيزيت ًظبم تَليذ كشبٍرسي:
الف -اصالحبت ارضي ٍتخزيت ًظبم تَليذ تؼبًٍي كشبٍرسي در ايازاى :ايجبد ؿشًت تؼبٛٝي جضئي اص ثشٛبٗ ٠اكدٌدحبت
اسهي ثٞد .اٗبػ٘دً هجْ اص اكدحبت اسهي ؿشٝع ؿذ ٟثٞدً.ؼبٛي ً ٠پيؾ ٞٛيغ هٞاٛي ٚاكٌدحبت اسهي سا ت٢يٗ ٠ي
ًشدٛذ ١يچ ُ ٠ٛٞاًدػبتي اصػبخت ً ٝبس ًشد ث١ ٠ٜب ٛذاؿتٜذٓ.زا صٗي ٚث ٠اكشاد كبحت ٛؼن داد ٟؿذ  ٠ٛث ٠ػبصٗب ٙث،٠ٜ
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ً ٠آٝي ٚاثش ػٞء اي ٚػْ٘ ٜٗجشث ٖ١ ٠پبؿيذُي ث١ ٠ٜب ؿذٛ.ظبٕ ث ،٠ٜكحشا  ٝػبيش ٌ٘١بسي ١بي ُش١ٝي تٓٞيذ ثباجشاي
اكدحبت اسهي ث ٠ؿذت توؼيق ؿذ  ٝثبػٞاْٗ ٗتؼذدي ديِش صٗي ٠ٜاٛوشام ،اي ٚتؼبٛٝي ػٜتي كشاُ ٖ١شديذ ٛظبٕ ث،٠ٜ
كحشا ٝػبيش ٌ٘١بسي ١بي ُش١ٝي تٓٞيذ ثب اجشاي اكدحبت اسهي ث ٠ؿذت توؼيق ؿدذ ٝثبػٞاٗدْ ٗتؼدذدي ديِدش
صٗي ٠ٜاٛوشام ،اي ٚتؼبٛٝي ػٜت كشاُ ٖ١شديذ٢ٓ $.ؼبيي صاد#1369 ،ٟاػتوبد ٗؼئٓٞي ٚاكدحبت اسهي ثدشاي ٚثٞدًد٠
ؿشًت ١بي تؼبٛٝي ٝظبيق ٗبٓي  ٝث١ ٠ٜب سادس صٗي ٠ٜتٓٞيذاٛجبٕ خٞا١ذ داد $اٛلبسي #1374اجشاي اكدحبت اسهي
ايشا ٠ٛ ٙت٢ٜب ٗٞججبت جبيِضيٜي ٛوؾ ٗبٓي  ٝاسثبة  ٝػبصٗب ٙساكشاٌٛ ٖ١شد ثٌٔ ٠ػبصٗب ٙػٜتي تؼبٛٝي ث ٝ ٠ٜكحشا سا
ٗ٢ٜذٕ ٞ٘ٛد".دٓٝتي ًشدٗ ٙذيشيت سٝػتب١ب ١ذف اػدٕ ٛـذ ٟاكدحبت اسهي ثٞد ً ٠دساي١ ٚذف ثيؾ اصػبيش ١ذف
١ب ٗٞكن ثٞدٛذ ً$بٓت#1372 ،

ة  -سهيٌِ ّبي شکو گيزي تؼبًٍي ّبي هذرى در ايزاى:ثبًشح هب ٙٞٛتجبست دس ػبّ ١بي  1344 ٝ 1343ثحث تؼبٛٝي
١بي ٗذس ٠ً ٙث ٠كٞست هبٛٞٛي سػ٘يت ٗي يبكتٜذ،آؿبص ؿذ.تبػيغ آٝي ٚؿشًت تؼبٛٝي سٝػتبيي ث ٠ػجي ؿشثدي دس
ػبّ 1314ؿ٘ؼي ُشٗؼبس ثٞد ٟاػت.دٓٝت ١بي ايشا ٙدس١ش ثش ٠١اي اص صٗب ٙثب تجٔيـبت ٝػيغ  ٝكذٝس ثخـٜبٗ١ ٠بي
 ٝآييٛ ٚبٗ ٝ ٠حتي ت٢يٞٓ ٠ايح ٝتلٞيت هٞاٛي ٚدس خلٞف تؼب ،ٙٝػؼي دس ُؼتشؽ تؼبٛٝي ١ب ًشد ٟاٛذ.ثشٛبٗ ٠سيدضاٙ
 ٝتذٝيًٜٜ ٚذُب ٙهب ٙٞٛيبدؿذ ،ٟاكٞالثب ػبصٗب ٙاجت٘بػي  ٝاهتلبدي ث ٝ ٠ٜكحشا،آؿٜبيي ٛذاؿتٜذ  ٝاُش ٗختلشآؿٜبيي
داؿتٜذتلٞس آٛب ٙثشاي ٚثٞدثشاي پيـشكت ثبيذ ١شچ ٠ػٜتي  ٝثٗٞي اػت تخشيت ٞ٘ٛد ١ ٝشچ ٠ؿيش ثدٗٞي پدزيشكت ٝ
تشٝيج ًشد $ .ػٔيٖ#1374 ،
ج -اًقالة اسالهي ،تؼبًٍي ّبي هذرى :ثبپيشٝصي اٛودة اػدٗي دٝس ٟديِشي اص كؼبٓيت تؼبٛٝي ؿٌْ ُشكدت ثبآ٢دبٕ اص
آيبت ٝاحبديث ٝسٝايبت اػدٗي اك44ٝ 43 ّٞهب ٙٞٛاػبػي ج٘ٞ٢سي اػدٗي ث ٠تؼب ٙٝاختلبف داد ٟؿذ ٟاػدت.ثٜب
ثشاي ٚيٌي اص ػ ٠ثخؾ ٗ ٖ٢اهتلبدي ًـٞس ث ٠اهتلبد تؼبٛٝي اختلبف يبكت .ثذي ٚتشتيت جبيِب ٟهبٛٞٛي تؼبٛٝي ١ب ثب
پيشٝصي اٛودة اػدٗي ،ؿذيذاً توٞيت ؿذٗ .جٔغ ؿٞساي اػدٗي دسػبّ  1377ثشاػبع اك 44ٝ43 ّٞهب ٙٞٛاػبػي،
ثشاي ُؼتشؽ تؼبٛٝي ١ب ،اهذإ ث ٠تلٞيت هب ٙٞٛثخؾ تؼبٛٝي  ٝتبػيغ ٝصاست تؼب٘ٛ ٙٝدٞدٓٝ .ديٌ 42ٚسٝص پدغ اص
تلٞيت هب ٙٞٛثخؾ تؼب $ٙٝدس حي ٚتلٞيت هب ٙٞٛتبػيغ ٝصاست تؼب ،#ٙٝػبصٗب ٙتؼدب ٙٝسٝػدتبيي اص پيٞػدت ٚثد٠
ٝصاست جذيذ اٗتٜبع  ٝثب ث ٠تلٞيت سػبٛذ ٙتجلش ٟاي دس هب ٙٞٛثخؾ تؼب ،ٙٝدس ٝصاست ًـبٝسصي $ػبثن #ثبهي ٗبٛدذ.

$ػبصٗب ٙتؼب ٙٝسٝػتبييٞ٘ٛ #1389،داسٛ -1-ـبٗ ٙي د١ذ تؼذادؿدشًت ١دبي تؼدبٛٝي اص اثتدذا تبػدبّ  1351داساي
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سؿذً٘ي خٞثي ثٞد ٟاػت ثب ادؿبٕ ثشخي تؼبٛٝي ١ب دس اي ٚػبّ تؼذاد آ٢ٛب ًب١ؾ هبثْ تٞج٢ي داؿت ٠اػت ٓيٌ ٚتؼذاد
اػوبء سؿذ ٛيض داؿت ٠اػت.
ً.وَدار  -2ٍ8تؼبًٍي فؼبل كشبٍرسي در ايزاى اسسبل  8781تب 8711
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0
کل تعاونیها
وزارت تعاون

 1192 1507 1827 1866 1889 1911 2008 2140 2123 2203 2106سازمان تعاون روستایی

(سازمان تعاون روستايي و وزارت رفاهو تعاون)1387 ،

تؼذادتؼبٛٝي ١بي ٗذس ٙدس ػبّ 1357ث6777٠ؿشًت ٗي سػذ.دس ًي ػبّ ١بي پغ اص اٛودة اػدٗي ،تؼبٛٝي ١دب اص
سؿذ ً٘ي ثيـتشي ٛؼجت ث ٠ػبّ ١بي هجْ اص اٛودة ثشخٞسداس ثٞد ٟاػت .هٌؼبً هٞاٛيٝ ٚهغ ؿذٝ ٟح٘بيت ٗؼئٞال ٙدس
سؿذً٘ي يبد ؿذ ٟثي تبثيش ٛجٞد ٟاػت.
ًوَدار-7هقبيسِ تؼبًٍي ّبي فؼبل كشبٍرسي تحت پَشش ٍسارت رفبُ ٍتؼبٍى ٍسبسهبى تؼبٍى رٍستبيي ثِ تفکيك استبى

$ػبصٗب ٙتؼب ٙٝسٝػتبيي ٝٝصاست تؼب#1389 ،ٙٝ
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ٞ٘ٛداس ٛ-3ـبٗ ٙي د١ذ ثبآ ٠ٌٛػبٓيب ٙصيبدي اصتبػيغ ٝصاست تؼبِٛ ٙٝزؿت ٠اػت تؼذاد تؼبٛٝي كؼبّ تحت پٞؿؾ
ٝصاست تؼب ٙٝتلبٝت هبثْ تٞج٢ي ثب تؼبٛٝي تحت پٞؿؾ ػبصٗب ٙتؼب ٙٝسٝػتبيي ٝجٞدداسد ٘١ٝچٜي ٚػدبصٗب ٙتؼدبٙٝ
سٝػتبيي دساٗش تٞػؼً٘ ٠ي ثيـتشي ٚتؼبٛٝي ١ب ي ًـبٝسصي اػتب١ ٙبي ًشٗب ،ٙآرسثبيجب ٙؿشهي ٝخشاػدب ٙسهدٞي
تٞكين سا داؿت ٠اػت ٝ ٝصاست سكبٝ ٟتؼب ٙٝدس اػتب٢ٛبي ُٔؼتبً ٙشٗبٗٝ ٙبصٛذسا ٙدس اي ٚصٗيٞٗ ٠ٜكن تش اص ػبيش اػتبٙ
١ب ػْ٘ ٞ٘ٛد ٟاػت.دػتشػي ث ٠آٗبس تلٌيٌي ٝصاست سكبٝ ٟتؼبٗ ٙٝيؼش ٛـذٓ.يٌ ٚتؼبٛٝي كؼبّ تحت پٞؿدؾ ػدبصٗبٙ
تؼب ٙٝسٝػتبيي ث ٠ؿشح ٞ٘ٛداس ٗ -4ي ثبؿٜذ .ايٞ٘ٛ ٚداس ٛـبٗ ٙي د١ذ ً ٠تؼبٛٝي ١دبي داٗدذاسي ثيـدتشي ٚتؼدذاد ٝ
تؼبٛٝي ١بي ٗشتؼذاسي ً٘ٝجبي ٚداسي ً٘تشي ٚػذد سا ث ٠خٞد اختلبف ٗي د١ذ.
ًوَدار -1تؼبًٍي ّبي فؼبل كشبٍرسي تحت پَشش سبسهبى تؼبٍى رٍستبيي ايزاى تباسفٌذ 8711

مرغداري ; %13 ;٢٨٠

ساير ; %36 ;٧٤٧

دامداري; %27 ;٥٦٨

مكانيزاسيون ; %3 ;٦٩
مرتعداري ; %0 ;٧

گندمكاري ; %7 ;١٤١

كمباينداري ; %1 ;٢٣
باغداري ;  %5 ;١٠٥زن بورداري ; %8 ;١٦٦

سبلٌبهِ آهبري 8711

 -2-8-7خبيگبُ تؼبٍى در ثزًبهِ ّبي تَسؼِ ايزاى:

ثزًبهِ ّبي تَسؼِ قجو اساًقالة اسالهي١:ذف اكٔي ثشٛبٗ١ ٠بي پٜجِب ٠ٛهجْ اص اٛوددة تٞػدؼ ٠ؿد٢شي ًٝدب١ؾ
ج٘ؼيت سٝػتبيي ثٝ ٠يظ ٟؿبؿد ٙثخؾ ًـبٝسصي ثٞد .دس حبٓي ً "57 ٠ج٘ؼيت ًـدٞس دس ٛودبى سٝػدتبيي
ػٌٜي داؿتٜذ اػتجبس ػ٘شا ٙسٝػتبيي دس ثشٛبٗ١ ٠بي يبدؿذ ٟاص  "2/14تجبٝص ٌٛشد.دس ثشٛبٗ ٠ا ّٝتب ػ ٕٞػ٘شاٙ
سٝػتبي ي جضئي اص ثخؾ ًـبٝسصي ثٞد  ٝاػتجبس تخليلدي ػ٘دذتب دس اثؼدبد كيضيٌدي تٞػدؼ ٠سٝػدتب ١ضيٜد٠
ُشديذ$ػبصٗب ٙتؼب ٙٝسٝػتبيي#1383،
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ثزًبهِ ّبي تَسؼِ ثؼذ اس اًقالة اسالهي:ثؼذاص اٛودة اػدٗي اك 44ٝ 43 ّٞهب ٙٞٛاػبػدي ج٘٢دٞسي اػددٗي ثد٠
تؼب ٙٝاختلبف يبكت ٝثخؾ تؼب ٙٝث ٠ػٜٞا ٙيٌي ثخؾ ١بي ػُ ٠ب ٠ٛاهلبدي ًـٞس ث ٠سػ٘يت ؿٜبخت ٠ؿدذ
ٝثش٘١ي ٚاػبع ٝصاست تؼبٛ ٙٝيض دسػبّ 1377تبػيغ ُشديذ ٓيٌٝ ٚصاست ًـبٝسصي ػبثن ٗدبٛغ ػدبٗبٛذ١ي
ًٔي ٠تؼبٛٝي ١بي ًـٞس دس يي ٝصساتخبٝ ٠ٛپيٞػدت ٚتؼدبٛٝي ١دبي سٝػدتبيي ثدٝ ٠صاست تؼدبُ ٙٝشديدذ.تب
اٝاخشثشٛبٗ5 ٠ػبٓ ٠د ٕٝتٞػؼ، ٠تٞجٝ ٠يظ ٟاي ث ٠تؼبٛٝي ١ب ٗؼٌٞف ِٛشديذ صيشا ثشٛبٗد١ ٠دبي اٝ ّٝد ٕٝداساي
اػتشاتظي ٗـخلي دس ٗٞسد تٞػؼ ٠تؼبٛٝي ٛجٞد.ثبآؿبصثشٛبٗ ٠ػ ٕٞتؼبٛٝي ١ب اص سؿذً٘ ٟي ٛؼجتبً خٞثي ثٞد ٟاٛدذ
ٓيٌ ٚچبٓؾ ١بي ٗتؼذدي ٗبٛغ تٞػؼً ٠يلي تؼب١ ٙٝب دس ايدشاُ ٙشريدذ .ثشٛبٗد١ ٠دبي ػدٝ ٕٞچ٢دبسٕ داساي
اػتشاتظي ٗـخلي تشي دس خلٞف تؼبٛٝي ١ب ثٞد ٟاػت.دس ثشٛبٗ ٠پٜجٖ تٞػؼٛ ٠يض دس ساػتبي تٞج ٠ثد ٠ايدٚ
ٗو١ ،٠ٓٞذف ُزاسي  ۵۲دسكذي ػ ٖ٢ثخؾ تؼب ٙٝاص اهتلبد ٗٔي هشاس داد ٟؿذ ٟاػت.
ً-1-8-7قش تؼبًٍي ّب در ًظبم اقتصبدي كشَر
اشتغبل هستقين ٍغيز هستقين هزدم چٌذ كشَر در تؼبًٍي ّابٜٗ:بثغ ٗٞجٞد ث ٠ؿشح جذ-3ٝجبٓجي دس ٗٞسد ٛوؾ تؼدبٛٝي
١ب دس اؿتـبّ اسائٗ ٠ي ًٜذ دس حبّ حبهش 62دسكدذٗشدٕ كٜدٛدذ ،33 ،دسكدذٗشدٕ ًبٛدبدا57،دسكدذ ٗدشدٕ
ػِٜبپٞس47،دسكذ ٗشدٕ اٗشيٌب ػو ٞتؼبٛٝي ١ؼتٜذ.دسآٓ٘ب25 ٙدسكذ ٗشدٕ،دسًٜيدب ًٝبػدتبسيٌب 27دسكدذ
ٗشدٕ،دسٗبٓضي 27دسكذ ٗشدٕ ػو ٞتؼبٛٝي ٗي ثبؿٜذ.
خذٍل  -7هيشاى اشتغبل هستقين ٍغيز هستقين هزدم چٌذ كشَر در تؼبًٍي ّب
ًبم كشَر

آرصاًتيي

كلوجيب

كٌيب،هبلشي ٍكبستبريکب

فٌالًذ

آلوبى

صاپي ٍكبًبدا

سٌگبپَر

آهزيکب

ٌٍّذٍستبى

ٗيضا ٙاؿتـبّ دس تؼبٛٝي ١ب

"23

"8

24

"62

"25

"33

"54

"44

ٗبخزٗ$ :ح٘ذيب#1387 ، ٙ

اّويت تؼبًٍي ّب در اقتصبدّبي هلي چٌذ كشَر هٌتخات٘١:بًٞ ٙسي ًد ٠دس جدذٗ -3 ّٝـدٞ٢د اػدت دس
ثؼيبسي اص ًـٞس تؼبٛٝي ١بي ٛوؾ تؼييًٜٜ ٚذ ٟدس اهتلبد ٗٔي ايلبء ٗي ًٜٜذ اًدػبت دسيبكتي حدبًي اػدت

دس دا٘ٛبسى تؼبٛٝي ١ب  96دسكذ تٓٞيذ ٗحلٞالت ُٞؿتي 57 ،دسكذ تٓٞيذ ٗحلٞالت ٓجٜدي 34 ،دسكدذ اص
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تٓٞيذ تخٖ ٗشؽ ٗ ٝحلٞالت ثبؿي سا دساختيبس داسٛذ .تؼبٛٝي ١بي ؿيدت ًش ٟجٜدٞثي حدذٝد  71دسكدذ اص
ػ ٖ٢ثبصاس سا  ،دس ٛشٝط تؼبٛٝي ١بي ٗحلٞالت ٓجٜي  99دسكذ اص تٓٞيذ ؿيش ،تؼبٛٝي ١بي ٗلشف  8/7دسكدذ
اص كبدسات  ٝتؼبٛٝي ١بي جِٜٔي  76دسكذ اص تٓٞيذ چٞة  ٝآٞاس سا ثب خٞد اختلدبف داد ٟاٛدذ.دس ٓ٢ؼدتبٙ
تؼبٛٝي ١بي ٓجٜي  75دسكذ اص ًْ تٓٞيذات دس اػٔٛٝٞي ،تؼبٛٝي ١بي ًـبٝسصي  72دسكذ اص تٓٞيذ ؿديش 79
دسكذ اص احـبٕ  45دسكذ اص تٓٞيذ ُٜذٕ  77 ٝدسكذ اص تٓٞيذ ػيت صٗيٜدي سا ،دس اسُٞٝئد ٠تؼدبٛٝي ١دب 97
دسكذ اص ًْ تٓٞيذ ؿيش 34 ،دسكذ اص ًْ تٓٞيذ ػؼْ  37 ٝدسكذ اص تٓٞيذ ُٜدذٕ سا داسا ١ؼدتٜذ .دس كٜدٛدذ
تؼبٛٝي ١بي تٓٞيذ ؿيش  25دسكذ ثبصاس سا ،دسهجشع تؼبٛٝي ١بي ثبصاسيبثي ٗحلٞالت ًـبٝسصي  35دسكذ ًْ
ثبصاسيبثي ٗحلٞالت سا ٗذيشيت ٗي ًٜٜذ.دس طاپ ٚثيؾ اص  "77ػشه ٠كشآٝسد١بي ٓجٜي سا تؼبٛٝي ١دب ثشػ٢دذٟ
داسٛذ دس ًبٛبدا ٛيض ػ ٖ٢تؼبٛٝي ١ب دس ػش هُٜ ٠ذٕ ث٘١ ٠يٗ ٚيضا ٙاػت .دسچي"75ٚثبصاسسػدبٛي ٗحلدٞالت
ًـبٝسصي ٝتٞصيغ ًبال١بي ٗلشكي دس ٜٗدبًن سٝػدتبيي ثشػ٢دذ ٟتؼدبٛٝي ١بػدتٗ$ .ح٘دذيب# #1387 ، ٙ
جذٗ -4ّٝجيٛ ٚوؾ تؼبٛٝي دس ٛظبٗ٢بي اهتلبدي ٗختٔق  ٝػذٕ ٛوؾ ٗـخق تؼبٛٝي ١دبدس اهتلدبدايشاٗ ٙدي
ثبؿذ.خٞؿجيٜب ٠ٛتشي ٚثشٛبٗ١ ٠ب سػيذ ٙثٛ ٠وؾ 15تب27دسكذي ٛوؾ تؼبٛٝي ١ب اهتلبد حٌبيت داسد.
خذٍلً-1قش تؼبًٍي ّب درًظبم ّبي اقتصبدي چٌذكشَر هٌتخت
ًـٞس

ٜٔ١ذ

كٜدٛذ

ًبٛبدا

اػٔٛٝٞي

ٗٞهٞع

ػ ٖ٢تؼبٛٝي ١ب

ًـٞس

ٗٞهٞع

ػ ٖ٢تؼبٛٝي ١ب

تٓٞيذ ُٞج ٠كشِٛي

"011

طاپٚ

ػشه ٠كشآٝسد١بي ٓجٜي

"77

تٓٞيذ ٗحلٞالت ٓجٜي

"75

خشد ٟكشٝؿي

"75

ػبخت ٗؼٌ ٚؿ٢شي

"87

تٓٞيذ ُْ

"=9

تٓٞيذ ؿيش

"<8

ٓ٢ؼتبٙ

تٓٞيذ چـٜذس

":8

پشٝسؽ دإ

"011

چيٚ

ثبصاس سػبٛي ٗحلٞالت ًـبٝسصي

"75

تٞصيغ ًبال١بي ٗلشكي دس سٝػتب١ب

"87

تٓٞيذ ٓجٜيبت

;="

ػٞئذ

تٓٞيذ ؿيش

"011

تٓٞيذ تخٖ ٗشؽ

"91

آٗشيٌب

تٓٞيذ ٗحلٞالت ًـبٝسصي

"33

ٗحلٞالت ُٞؿتي

"96

تٓٞيذ ؿيش

"97

ٗحلٞالت ٓجٜي

"56

تٓٞيذ ػؼْ

"34

تٓٞيذ تخٖ ٗشؽ

"57

تٓٞيذ ُٜذٕ

"67

اسُٞٝئ٠

ٗحلٞالت ثبؿي

"34

تٓٞيذ ؿيش

"27

احـبٕ

"27

هجشع

ُٜذٕ

"89

ثشصيْ

ٗٞثشدسػ ٖ٢ثخؾ ًـبٝسصي اص تٓٞيذ ٛبخبٓق ٗٔي

ػيت صٗيٜي

;;"

ايشاٙ

پيؾ ثيٜي تحون دس ثشٛبٗ ٠پٜجٖ

ٛشٝط
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تٓٞيذ ؿيش

"99

تٓٞيذ چٞة  ٝآٞاس

"76

ثبصاسيبثي ٗحلٞالت ًـبٝسصي

"35
"47
 "25؟؟؟
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ًبٛبدا

تٓٞيذ ٓجٜيبت

":1

تٓٞيذ ؿٌش ج٢بٙ

"39

ػش هُٜ ٠ذٕ

";9
ٗبخز اًدػبتٗ$ :ح٘ذيب1387 ، ٙ

تحليو دادُ ّبي تحقيق هيذاًي:
-1-2-3اػتوبد تَليذكٌٌذگبى رٍستبيي ثِ تؼبًٍي ّب:

ٞ٘ٛداس -1ه٘ٛ ٚـب ٙداد ٙتٜٞع خشيذاسا ٙؿيشٗ ،جي ٚآ ٙاػت ً "65 ٠اصؿيش تٓٞيذي داٗذاسا ٙپبػخِٞي
تحوين ث ٠ؿيش ًؾ ١ب تحٞيْ ؿذ ٠ً ٟداساي اٌٗبٛبت حْ٘ ٛٝوْ اثتذايي تش ٛؼجت ث ٠اٞٛاع ٗشاًض ٗي ثبؿدٜذ .
ٗشاًض ج٘غ آٝسي ؿيشً ،بسخب١ ٠ٛبي خلٞكي ٝپِب ٟاػتب ٙاكل٢ب ٙثب ح٘بيت ٗؼتويٖ ٝؿيش ٗؼتويٖ دػدتِبٟ
١بي دٓٝتي ت٢ٜب تٞاٛؼت ٠اٛذ  "35ؿيش تٓٞيذي سا جزة ًٜٜذ.
ومودار -2داليل ترجيحي تحويل شير به خريذاران

ومودار -8مياوگيه تحويل شير توليذي پاسخگويان تحقيق به خريذاران














ٞ٘ٛداسٛ -2ـبٗ ٙي د١ذ ً "44/7 ٠داٗذاسا ٙػٓٞ٢ت تحٞيْ ؿيش  "23/5ٝاػت٘بد ثد ٠خشيدذاس سا ثد ٠ػٜدٞاٙ
ٗ٘٢تشي ٚداليْ تحٞيْ ؿيش ث ٠خشيذاسا ٙثيبً ٙشد ٟاٛذ.
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تحلِيو دادُ ّبي كيفي :
-4-1-3هَاًغ ايفبي ًقش هَثز تؼبًٍي ّب كشبٍرسي درتَسؼِ رٍستبيي اقتصبد كشبٍرسي ايزاى

ٛتبيج ًيلي تحوين صيش دساػتب١ ٙبي اكل٢بٝ ٙخشاػب ٠ً ٙدس ػشك ٠ػْ٘ اص ػٌ٘ٔشد تؼبٛٝي ١ب ٗٝتٓٞيبٙ
دٓٝتي آ٢ٛب ًؼت ؿذ ٟث ٠ؿشح ريْ ثيبٗ ٙي ؿٞد:
هشکالت سبختبري تؼبًٍي ّبي رٍستبيي ٍكشبٍرسي :ايٞٛ ٚع اص تؼبٛٝي ١ب اص اثتذا ثلٞست دٓٝتي تبػيغ ؿذ ٟاٛذ
ٝػوٞيت دس آ٢ٛب ٛيض اججبسي ثٞد ٟاػت .ثذي ٚج٢ت ٗٞاٛغ ػبختبسي ػ٘ٗٞي ٝاختلبكي صيش ث ٠ػٜٞاٞٗ ٙاٛغ
ٛوؾ ٗٞثشتؼبٛٝي ١بدس اهتلبد ٗٔي ٝثشٛبٗ ٠سيضي ًـبٝسصي ٗحؼٞة ٗي ؿٛٞذ :
الف-هَاًغ ػوَهي سبختبري تَسؼِ تؼبًٍي ّبي رٍستبيي در ايازاى ٞٗ:اٛغ ػبختبسي ث ٠ؿشح صيش ثدشاي اٛدٞاع تؼدبٛٝي
١بي سٝػتبيي هبثْ ًشح ٗي ثبؿذ:
 -1ػذٕ ٗـبسًت داد ٙسٝػتبئيب ٙدستل٘يٖ ُيشي تؼبٛٝي ١ب  -2دٓٝتي ٝؿج ٠دٓٝتي ؿذ ٙتؼبٛٝي ١ب ًٔ-3يـ٠
اي ثٞد ٙاػبػٜبٗٝ ٠ػذٕ تٞج ٠ث ٠ؿشايي اجت٘بػي،اهتلبدي  ٝكشِٜ١ي ٜٗبًن -4ػذٕ تٞج ٠ثٗ ٠ـبسًت اػوبء
دستؼبٛٝي ثؼٜٞاٗ ٙدى اسصيبثي تؼبٛٝي ١ب -5ػذٕ تٞج ٠ثٛ ٠يبص ٗشدٕ ثشاي تـٌيْ ٝكؼبٓيت تؼبٛٝي ١دب-6ػدذٕ
ٗـبسًت ٝاهؼي اػوبء٘ٛٝبيٜذُب ٙآٛب ٙدساتحبدي١ ٠بي تؼبٛٝي
ة -هشکالت سبختبري تؼبًٍي ّبي كشبٍرسي :

-1ايٞٛ ٚع تؼبٛٝي ١ب يب تحت پٞؿؾ ػبصٗب ٙتؼب ٙٝسٝػتبيي ٝيب ٝصاست سكبٝ ٟتؼبٗ ٙٝي ثبؿٜذٝپغ اص تـٌيْ
ٗي تٞاٜٛذ تحت پٞؿؾ ٗٞػؼ ٠دٓٝتي ديِش دسآيٜذ.
ٗ-2ذيش ػبْٗ اي ٚتؼبٛٝي ١ب ًبسٜٗذ دٓٝتي ٘ٛي ثبؿٜذ ٓيٌ١ ٚيبت ٗذيش ٟثدشاي تؼيديٗ ٚدذيش ػبٗدْ ثبيؼدتي
ٗٞاكوت ٗذيشا ٙج٢بدًـبٝسصي ساجٔت ٘ٛبيذ.
تَسؼِ رٍستبيي ٍػذم تَخِ ثِ پيشيٌِ تؼبًٍي ّبي سٌتي ٍحوبيت اسآ ًْب:

ػٞد ٛجؼت ٚاص تجشثيبت ج٢بٛي تؼب ٙٝديٞاِٛي اػت اٗب س١بًشد ٙتجشثيبت چٜدذي١ ٚدضاس ػدبٓ ٠خدٞدي ًد٠
حبكْ ؿشايي كشِٜ١ي اهٔي٘ي ايٗ ٚشص ٝثٛ ٕٞيض ػبهدٛ ٠ٛيؼت .تجبسة ثذػت آٗدذُٞ ٟيدبي آٛؼدت ًد ٠ثدب
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ػيبػت ١ب ٝثشٛبٗ ٠سيضي ٛبدسػت ،جٝ ْ٢ثي تٞج٢ي ث ٠ؿشايي اهٔي٘ي ٝاجت٘بػي خٞد ٝؿٜبخت ٛبهق دس ثدبسٟ
ؿشايي ٝاٌٗبٛبت ثيِبٞٗ، ٠ٛججبت ٛبثٞدي ثؼيبسي اص تبػيؼبت ًـبٝسصي ػٜتي٘١ ،چ ٙٞهٜبت٢بً ،جٞتش خب١ ٠ٛب،
كشاٗٞؿي سٝؽ ١بي آثيبسيً،ـت ًبسي ،ديٖ ًبسي ٝآيؾ ثٜذي ،ثش ٖ١صدٝ ٙتوؼيق ػبصٗب٢ٛب ٝؿي١ ٟٞدبي
ػٜتي تؼبٛٝي كشا ٖ١ؿذ ٟاػتٛ $ؼي٘ي #1372،تؼبٛٝي ١بي ٗذسٛ ٙيض ١يچِب ٟثب كش َٜ١ايشاٌٜٗ ٙجن ِٛشديدذٟ
ٌٗ ٝبثن ثب ٛيبص١بي ٝاهؼي ٗشدٕ ٗٞجٞديت ٛيبكت ٠اٛذُ .ؼتشؽ آٛب ٙثب تٞػْ ث ٠اججبسٝتح٘يْ ،تجٔيـبت ٝاػ٘دبّ
كـبس١بي دٓٝتي ثٞد ٟاػت.
تؼذد تصوين گيزي در هَرد تؼبًٍي ّب ػذم تؼبهو ثيي آًْب:
اُشچ ٠تدؽ كشاٝاٛي ثشاي دػتشػي ث ٠اًدػبت ثخؾ تؼب ٙٝثشاي ًْ ًـٞس كٞست ُشكت ٓيٌ ٚدػتشػي ث٠
اٗبس تؼبٛٝي ١بي ًـبٝسصي ًـٞسٗيؼش ٛـذ .ثذي ٚج٢ت ايٗ ٚجحث ثب اًدػبت اخزؿذ ٟاص ػدبصٗب ٙتؼدبٙٝ
سٝػتبيي ٛٝظبٕ ث٢ش ٟثشداسي اػتب١ ٙبي خشاػب ٙتحٔيْ ٗي ؿٞد دػت ٠ثٜذي اًدػبت يبدؿدذ ٟحٌبيدت اص آٙ
داسدً ٠تؼبٛٝي ١ب ثٞيظ ٟتؼبٛٝي ١بي سٝػتبيي داساي ػبٗبٛذ١ي ٜٗبػجي ٛيؼتٜذ .جذٛ -5 ّٝـبٗ ٙي د١ذ دسػدبّ
ٗ1389ؼبدّ  "12اصتؼبٛٝي ١بي ًـبٝسصي تحت پٞؿؾ ح٘بيتي ػبصٗب ٙتؼب ٙٝسٝػتبيي "87تحدت پٞؿدؾ
ٝصاست سكبٝ ٟتؼب ٙٝت٢ٜب "8اص تؼبٛٝي ١ب ثب ػٜٞا ٙتؼبٛٝي ١بي تٓٞيذ تحت پٞؿؾ ٛظبٕ ث٢دش ٟثدشداسي ػدبصٗبٙ
ج٢بدًـبٝسصي اػتب ٙثٞد ٟاٛذ.
خذٍل -1شزكت ّبي تؼبًٍي كشبٍرسي فؼبل استبى ّبي خزاسبى طي8731-8711
ثِ تفکيك سبسهبًْبي دٍلتي ًبظز
سبل

سبسهبى تؼبٍى رٍستبيي

ًظبم ثْزُ ثزداري

تؼذادكو

تؼذاد

درصذ

تؼذاد

درصذ

تؼذاد

درصذ

8731

377

783

%24

847

%83

788

%28

8733

661

833

%43

843

%83

722

%78

8711

318

816

%43

843

%81

716

%77

8718

322

831

%46

878

%81

247

%73

8714

117

837

%44

877

%83

234

%68

8716

847

 482


 %83

881

%3

419


%32
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8711

8122

232

%84

876

%1

1351

%11

هأخذ  -8 :سبلٌبهِ آهبري كشبٍرسي1389

تؼبٛٝي ١بي ًـبٝسصي ػ٘ٗٞبً تٓٞيذًٜٜذً ٟباليي ١ؼتٜذ ً ٠تؼبٛٝي ؿ٢شي ثذاٛ ٙيبصٜٗذ ٗي ثبؿذ٘١ٝچٜي ٚتؼبٛٝي ١دبي
تٓٞيذ ؿ٢شي ًٝبسُشي دستٓٞيذ ًبال١بيي دخئٜذ ً ٠اػوبء تؼبٛٝي ًـبٝسصي ٗلشف ًٜٜذً ٟبالٗي ثبؿدٜذ .تٓٞيدذات
١شدُٝش ٟٝتٓٞيذ ًٜٜذ ٟتٞػي ٝاػٌ ٠ثُ ٠ش ٟٝديِش كشٝختٗ ٠ي ؿٞدٝدس ثشخي ٗٞاسد١شيي اص دٞٛٝع تؼبٛٝي ث ٠دٛجدبّ
جزة ٗـتشي ٗدي ثبؿدٜذٝ.صاست خبٛد١ ٠دبي تؼب،ٙٝكٜبيغ،ثبصسُبٛي،ج٢بدًـدبٝسصي ٝٝصاست ٗؼدٌٝ ٚؿ٢شػدبصي
ٛيضتبً ٜٙٞتل٘ي٘ي ثشاي ثشهشاسي تؼبْٗ ثي ٚتؼبٛٝي ١بي ًبسُشي،تٞصيؼي ٝتٓٞيذي ؿد٢شي ثدب تؼدبٛٝي ١دبي تٓٞيدذ
ٗٝلشف سٝػتبيي ِٛشكت ٠اٛذ.

ػذم حوبيت هتَليبى دٍلتي اس ًقش قبًًَي اركبى تؼبًٍي ّب:
تب ػبّ ٗ1383ذيشا ٙػبْٗ ثؼيبسي اص تؼبٛٝي ١بي سٝػتبيي ٜٗلٞة دػتِب١بي دٓٝتي ريشثي ثٞد ٟاٛذ١.يبت ١بي ٗذيشٟ
دس ػيبػت ُزاسي ؿذيذاًتحت كـبسٛٝلٞرٗذيشا ٙػبْٗ دٓٝتي ٝٝاثؼت ٠ث ٠دٓٝت ٗي ثبؿٜذ.ث ٠دٓيْ ػدذٕ اٛتخدبة ٝاهؼدي
ٗذيشا ٙتؼبٛٝي ١بتٞػي اػوبءٗ،ذيشا ٙاتحبدي ٠تؼبٛٝي ١بٛيض ثٌٞس ٗؼتويٖ ٝؿيش ٗؼدتويٖ تٞػدي دٓٝدت ١باٛتخدبة ٗدي
ؿٛٞذ.دس خٞؿجيٜب ٠ٛتشيِٛ ٚب ٟايٗ ٠ِٜٛٞذيشا" ٙثشاي ٗشدٕ "ًبس ٗي ًٜٜذ  ٠ٛثبٗشدٕ ثشاي ٗشدٕ!

-6سبسهبى تؼبٍى رٍستبيي ٍتؼبًٍي ّبي تَليذكشبٍرسي:ػبصٗب ٙتؼب ٙٝسٝػتبيي ً ٠هبٛٞٛبً ٗتٓٞي ٛظبست ثش تؼبٛٝي ١بي سٝػتبيي ثٞدثبتلٞيت هب ٙٞٛتؼبٛٝي ١دبي تٓٞيذدسػدبّ
ٝ 1371ايجبد ٗؼبٛٝت ٛظبٕ ث٢ش ٟثشداسي دس ٝصاست ًـبٝسصي ػبثنٞٗ ,هٞع ٛظبست ػبصٗب ٙتؼب ٙٝسٝػتبيي ثش تؼبٛٝي
١بي تٓٞيذ سٝػتبيي هؼيق ؿذ .خٞؿجختب ٠ٛاخيشاً $ػبّ #1397ثب ػيبػت جذيذ ٝصاست ج٢بد ًـبٝسصي ًٔيٝ ٠ظدبيق
 ٝتؼبٛٝي ١ب ٝتـٌْ ١بي ًـبٝسصي تحت پٞؿؾ ٝصاست ج٢بد ًـبٝسصي ػبصٗب ٙتؼب ٙٝسٝػتبيي ٜٗتوْ ؿذ ٟاػت.

ً-4تيدِ گيزي ٍپيشٌْبدات
ً-8-1تيدِ گيزي:
ثش اػبع ٛتبيج اي ٚپظ١ٝؾ تؼبٛٝي ١بي ٗذس، ٙاصاثتذا تبً ٜٙٞثبُزاس اص كشاص ٛٝـيج٢بي ٗتؼذد،اص ٛظشً٘ي ػيش كدؼٞدي
داؿت ٠اػتٓ .يٌ ٚتبًٛ ٜٙٞوؾ تؼييًٜٜ ٚذ ٟاي دستٞػؼ ٠سٝػتبيي ٝاهتلبد ًـبٝسصي ٛذاؿت ٠اٛذ .تجشث ٠تؼدبٛٝي ١دب
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دساي ٚصٗيُٞ ٠ٜيبي اي ٚحويوت آؿٌبس اػت ً ٠دس ؿشايي ٗٞجٞد تؼبٛٝي ١بي ًـبٝسصي ث ٠دٓيدْ ٗٞاٛدغ ريدْ ٘ٛدي
تٞاٜٛذ تؼ٢ذ خبكي دس اهتلبد ٗٔي ايشا ٙثپزيشٛذ.:
 .1دٝدػتِب ٟدٓٝتي ػبصٗب ٙتؼب ٙٝسٝػتبيي ٝصسات تؼب ٙٝدس اٗش ػبٗبٛذ١ي ,ح٘بيت ٝتل٘يٖ ػدبصي تؼدبٛٝي ١دب ي
ًـبٝسصي ٝسٝػتبيي كؼبٓيت داسٛذ.
 .2تؼبْٗ ثي ٚاٞٛاع تؼبٛٝي ١بي سٝػتبيي ٝؿ٢شي ٝجٞد ٛذاسد.
ٝ .3جٞد ٗـٌدت ػبختبسي دستؼبٛٝي ١بي سٝػتبيي ٗبٛغ ٛوؾ ٗٞثش تؼبٛٝي ١ب ي ًـبٝسصي دس اهتلبد ٗٔي ؿذ ٟاػت.

ٗ .4تٓٞيب ٙدٓٝتي اصايلبي ٛوؾ هبٛٞٛي اسًبٗ$ٙج٘غ ػ٘ٗٞي ثبصسع ١ٝيبت ٗذيش #ٟدس تؼبٛٝي ١بح٘بيت الصٕ ث ٠ػ٘دْ
٘ٛي آٝسٛذٝتٔوي اػوباصثشًضاسي ٗجبٗغ ػ٘ٗٞي ػ٘دً اهذاٗي تـشيلبتي اػت.
 .5ػٌ٘ٔشد تؼبٛٝي ١بي ٗذس ٙثب ٛيبص١بي ٝاهؼي ٗشدٕ ٌٗبثوت ٛذاسد
 .6تؼبٛٝي ١بدسثبصاسسػبٛي ٗحلٞالت تٓٞيذي ٛتٞاٛؼت ٠اٛذ ٛوؾ ثشجؼت ٠اي ايلبء ٘ٛبيٜذ

 -2-4پيشٌْبدّب :
 .7پيـ٢ٜبدات صيش ايلبي ٛوؾ ٗٞثشتش تؼبٛٝي ١بدس دستٞػؼ ٠سٝػتبيي ٝاهتلبد ًـبٝسصي هبثْ اسائٗ ٠ي ثبؿذ:
 .8دس كشآيٜذ صٗي ٠ٜػبصي  ،تـٌيْ ،كؼبٓيت  ٝاسصيبثي تؼبٛٝي ١ب،سا١جشد" ثب ٗشدٕ "ثجبي" ثشاي ٗدشدٕ" ٗدٞسد تٞجد٠
هشاس ُيشد ٗ.ـبسًت كؼبّ اػوبء ثؼٜٞا٘٢ٗ ٙتشي ٚكبًتٞساسصؿيبثي اسصيبثي تؼبٛٝي ١دب ي سٝػدتبيي ٗدٞسد تٞجد٠
هشاسُيشد.
 .9ثب ٝاُزاسي تؼبٛٝي ١بي دٓٝتي ٝؿج ٠دٓٝتي ايجبد ؿذ ٟثٗ ٠شدٕ  ٝػذٕ دخبٓت دٓٝت٢ب دس ٗدذيشيت تؼدبٛٝي ،صٗيٜد٠
ٗـبسًت ٗشدٕ سا كشا ٖ١ؿٞد .اػبػٜبٗ ٠تؼبٛٝي ثٞيظ ٟتؼبٛٝي ١بي سٝػتبيي ،ثب تٞج ٠ثٛ ٠يبص١ب ٝاهٔديٖ ١دش ٌٜٗود٠
اٛؼٌبف پزيش ؿٛٞذٞٗٝاٛغ هبٛٞٛي دس اي ٚصٗيٗ، ٠ٜشتلغ ُشدد .
 .17تؼبٛٝي ١ب ي ػٜتي سٝػتب١بيي ًٜٗ ٠ؼٞج ؿذ ٝ ٟيب دس حبّ اٛوشام احيبء ٝيب توٞيت ؿٛٞذ ٝثب آ٢دبٕ اص كشٜ١دَ
تؼبٛٝي ١بي ػٜتي دس ػبختبس تؼبٛٝي ١ب ي ٗذس ٙتجذيذ ٛظش كٞست پزيشد .
 .11تـٞين ث ٠تؼبْٗ جذي ثي ٚاٞٛاع تؼبٛٝي سٝػتبيي  ٝؿ٢شي دس دػتٞسًبس دػتِب١بي ٗتٓٞي هشاسُيشد
 .12تؼيي ٚتٌٔيق تؼبٛٝي ١بي ًـدبٝسصي تحدت پٞؿدؾ ٝصاست سكدبٝ ٟتؼدبٝ ٙٝتؼيديٗ ٚتدٓٞي ٝتوٞيدت آ ٙدس

دػتٞسًبسجذي دٓٝت ٗٝجٔغ هشاسُيشد.
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هٌبثغ
.1

آُ٢ي ،حؼي ،ٚؿٌشآ ٠ح٘ذحيذسي ٗ ٝح٘ٞد ًـٞسي  " ،#1531$اسصؿيبثي ٗـبسًتي تؼبٛٝي تٓٞيذ سٝػتبيي ثب اػتلبد ٟاص س١يبكت ٌٗ$ PRAبٓؼ٠
ٗٞسدي تؼبٛٝي تٓٞيذ كشصيب ٙاػتبٓ ٙشػتبٗ .#ٙبٜ١بٗ ٠ػٔ٘ي ج٢بد ،تشٝيج ًـبٝسصي  ٝتٞػؼ ٠سٝػتبيي ػبّ  92ؿ٘بس 922 ٟخشداد  ٝتيش.

.9

آصادي حؼيً,ٚشٗي ػضت آٗ ، #1531$٠وبيؼٞٗ ٠كويت ٝاحذ١بي ٌٗبٛيض ٟتؼبٛٝي ١بي سٝػتبيي ،تؼبٛٝي ١بي تٓٞيذ  ٝؿشًت ١بي ٌٗبٛيض ٟاػتبٙ
كبسعٗ،جٔ ٠ػٔٝ ٕٞكٜبٝسصي ًـبٝسصي ٜٗ.بثغ ًجيؼي جٔذ پٜجٖ ؿ٘بس ٟػٕٞ

.5

آهبجبٛي ٝسص #1531$،٠ٛاسصيبثي كؼبٓيت ؿشًت ١بي تٓٞيذي اػتب ٙاكل٢ب ، ٙداٛـِب ٟكٜؼتي اكل٢بٙ

.4

اٛلبسي ،ح٘يذٗ،#1521$جبٛي تؼبٛٝي داٛـِب ٟپيبٕ ٞٛس

.3

ث٢شاٗي ،ايشج #9353 $اك ّٞؿشًت٢بي تؼبٛٝي  ,داٛـِبٔٗ ٟي ايشاٙ

.1

ثيبت ٝسچوي ،حؼ #1539$ ، ٚثشسػي كؼبٓيت٢ب ٝؿٜبخت تبثيش ايجبدؿشًت تؼبٛٝي تٓٞيذ سٝػتبئي ١لتبد هٔ ٠ؿ٢شػتب ٙاساى .پبيبٛ ٙبٗ٠
ً$بسؿٜبػياسؿذ #داٛـِب ٟكٜؼتي اكل٢بٙ

.2

حوشتي ٗجيذٗ*,جيذي ثت,ّٞسح٘بٛي ثيظ #1534$ ٙؿٜبػبيي ػٞاْٗ ٗٞثش ثش ٗٞكويت تؼبٛٝي ١بي ًـبٝسصي دس تٞػؼ ٠اهتلبد سٝػتبيي ثخؾ
ٗشًضي ؿ٢شػتب ٙخذاثٜذ، ٟتؼب114-5834 ، ٙٝ

.3

سٗوبٛيٗ ،ؼؼٞد #1531$،اسصيبثي ػٌ٘ٔشد ١يبت٢بي ٗذيشٗٝ ٟذيشا ٙػبْٗ تؼبٛٝي ًـبٝسصي ٗشؿذاسا ٙايشا ،ٙپبيبٛ ٙبًٗ$ ٠بسؿٜبػي اسؿذ- #داٛـِبٟ
كٜؼتي اكل٢ب ،ٙداٛـٌذً ٟـبٝسصي،

.4

ػبصٗب ٙتؼب ٙٝسٝػتبييٗ 1535$،ـخلبت ػ٘ٗٞي تؼبٛٝي كؼبّ ًـبٝسصي #هبثْ دػتشػي دسػبيت ايتشٛتي www.icm.gov.irثبصيبثي ؿذ ٟدس
 11ؿ٢شيٞس 1541

 .11ػؼذي -#1532$اسصيبثي تؼبٛٝي ١بي تٓٞيذ ًـبٝسصي  $آٛبٓيض # SWOT

دس اػتب٘١ ٙذا $ ٙؿ٢شػتبً ٙجٞدس آ َٜ١هبثْ دػتشػي دسػبيت

ايتشٛتي http://sid.ir/Fa/Search #ثبصيبثي ؿذ ٟدس  11ؿ٢شيٞس 1541
 .11ػٔيٖ ،ؿدٗشهب #1524$ ،اكٗ ّٞذيشيت تؼبٛٝي ١ب داٛـِب ٟپيبٕ ٞٛس
 .19ؿيشاٛي ،ػٔيشهب  ، #1513$ ،تؼب ،ٙٝاٛتـبسات داٛـِب ٟػدًٗ ٠جبًجبيي
ً .15بٓت٢ٗ ،ذيٗ #1529$ ،ذيشيت سٝػتبيي دس ايشا، ٙداٛـِب ٟت٢شاٙ
ً .14بٓت٢ٗ ،ذي #1523$ ،ا ك ّٞاٛذيـ١ ٠بي تؼبٛٝي ،داٛـِب ٟت٢شاٙ
 .13ػجذآ٢يٗ ،ح٘ذ ٛ #1522$ظبٗ٢بي ث٢ش ٟثشداسيٝ ،صاست ًـبٝسصي.
 .11هٜجشي ٝثشهيٛ #1534$وؾ تؼبٛٝي ١بي ٗـبع دس تٞػؼٜٗ ٠بًن سٝػتبيي تحت پٞؿؾٌٗ :بٓؼٞٗ ٠سدي اػتب ٙاكل٢ب#ٙسٝػتب  ٝتٞػؼ ٠هبثْ دػتشػي
دسػبيت ايتشٛتي www.sid.ir/faثبصيبثي ؿذ ٟدس  11ؿ٢شيٞس
ً .12شٗي ،ػضت ا، ..حيبتي ًٞ ،سؽ آثبس تؼبٛٝي ١بي تٓٞيذ ًـبٝسصي دس كشايٜذ تٓٞيذ ،هبثْ دػتشػي دسػبيت ايتشٛتي
http://sid.ir/Fa/Searchثبصيبثي ؿذ ٟدس  11ؿ٢شيٞس 1541
ٌٓ .13يليب،ٙاح٘ذ #1533$ثشسػي ػٌ٘ٔشد ؿشًت ١بي تؼبٛٝي ًـبٝسصي اػتب ٙخشاػب ٙثضسٍ ,دٗ ٝبٜ١بٗ ٠ػٔ٘ي پظ١ٝـي داٛـٞسػبّ ػيضد ٖ١ؿ٘بسٟ
. 91
٢ٓ .14ؼبيي صاد، ٟػجذآؼٔي #1514$تحٞالت اجت٘بػي سٝػتب١بي ايشا ،ٙاٛتـبسات تٓٞيذ ؿيشاص
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ٗ .91ح٘ذيبٛ #1531$ٙوؾ  ٝجبيِب ٟثخؾ تؼب ٙٝدس تٞػؼ ٠اهتلبدي ًـٞس١ب ٝ،صاست سكبٝ ٟتؼب ٙٝدكتش اٗٞس ثي ٚآْ٘ٔ  ،هبثْ دػتشػي دسػبيت
ايتشٛتي  http://www.jobportal.irثبصيبثي ؿذ ٟدس  11ؿ٢شيٞس 1541
ٗ .91شًضآٗبس ايشا، ٙآٗبسٛبٗ ٠ػبّٝ.1534،1533 1531ػبٜٓبٗ ٠آٗبسي1539
ٛ .99ؼي٘ي،ػٔي ،1529ػيش تٌٞس تؼبٛٝي ٝاكدح ٛظبٕ ث٢ش ٟثشداسي دس ايشاٙ
ٌٞٛ .95يي ٛبئيٜي ،ػيذػٔي  ،ػٔي ثيِي اٗيشحؼي ،#1531$ ٚػٞاْٗ ٗٞثش ثش ٗيضاٗ ٙـبسًت اػوب دس ٗذيشيت تؼبٛٝي ١بي سٝػتبيي ؿ٢شػتبً ٙشٗبٛـبٟ
اهتلبد ًـبٝسصي ٝتٞػؼٝ،٠يظٛ ٟبٗ ٠ث٢شٝ ٟسي ًٝبسايي صٗؼتب ٙهبثْ دػتشػي دسػبيت ايتشٛتي http://sid.ir/Fa/Searchثبصيبثي ؿذ ٟدس
 19ؿ٢شيٞس 1541
٢ٛ .94بٛٝذيبٞ١،ٙؿ #1535$َٜاكٗٝ ّٞجبٛي تؼبٛٝي ١ب،داٛـِب ٟؿيشاص
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