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 مقذمه:



  
 

در حقیقت یؼىی پبیبن دادن ثٍ حزف َبی تکرزاری ي اورربم    عبل حمبیت اس کبالی ایزاویثٍ ػىًان  79ثب وبم گذاری عبل 

در ثخؼ َربی مخلفرق كزَى ری ق اقلقربدی ي اذلمربػی درعر          حمبیت اس کبالی ایزاویاقذامبت ي اػمبل السم ثزای 

درکؾرًر   حمبیرت اس کربالی ایزاوری   کؾًر ي در ایه راٌ یکی اس مُملزیه ثخؼ َبیی کٍ می تًاوذ پیؾ بم ي فق مقذم 

گزدد ثخؼ کؾبيرسی اعت. ثخؼ کؾبيرسی اس آوربئیکٍ تبمیه کىىذٌ مُملزیه ویبس کؾًر یؼىی ویبسَبی ؿذایی  قفمذاد

اعت ي تًذٍ ثٍ آن ثبػث خًدکلبیی در محقًالت ؿذایی ثٍ ػىًان ویبس پبیٍ ي اؽلـبلشایی سایذالًفرق درعر   ذبمؼرٍ    

 عر    آن در ومرًدن زخًد داراعت کٍ ثزای ػمفیربتی  ث حمبیت اس کبالی ایزاویخًاَذ ؽذ اس ذبی بٌ ي وقؼ ياالیی در 

آن را مًرد ترشیٍ قزار داد ي عپظ ثب در وظز گزكله ذمیرغ ذُربت وغرجت ثرٍ     وکبت کفیذی  ي ػًاملثبیذ در اثلذا کؾًر 

 در ثخؼ کؾبيرسی َمت گمبؽت. حمبیت اس کبالی ایزاویدر  ي اذزایی ومًدن ایه ػًامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 : ایزانیحمایت اس کاالی مفهوم 
تبمیه تمبمی ویبسَب اس داخل کؾًر ثب َز َشیىرٍ ای  ثز خالف تقًر راید َیچ بٌ ثٍ مؼىب ي ملًُم  حمبیت اس کبالی ایزاوی

ظزكیرت ي قبثفیرت َربی وُللرٍ در درين خرًد اعرللبدٌ ومبیرذ ق         تمبمی ثفکٍ ثزػکظ مؼلقذ اعت َزگبٌ کؾًری اس ویغت

ت تًلیذی  ق قبدر خًاَذ ثًد عذی اعلًار در مقبثل تُذیذات ثرذين دلیرل ي   ػاليٌ ثز خًدکلبیی در ثغیبری اس محقًال

 مى ق ذُبوی ي ثیه المففی کٍ عؼی در ضؼیق کزدن ي ثٍ اوشيا کؾیذن مفلُب داروذ ایربد ومبیذ.

ثب و بَی گذرا ثٍ تًاومىذی َب يقبثفیت َبی ایزان اعالمی پی ثٍ ایه وکلٍ مُم ي حیبتی خًاَیم ثزد کٍ ایه کؾًر در گبم 

ؿذای خرًد را ث رًر کبمرل اس محرل تًلیرذات       اذزای کبمل طزح حمبیت اس کبالی ایزاویوخغت قبدر خًاَذ ثًد کٍ ثب 

ػزضٍ ي فبدرات اوًاع ي اقغبم محقرًالت کؾربيرسی   مىؾبءكقل ُبر چدارا ثًدن ؽزایط  ثٍ دلیلداخفی كزاَم ومبیذ ي 

اػم اس سراػی ق ثبؿی ق دامی ي ؽیالت ي آثشیبن در اثلذا ثٍ کؾًرَبی َمغبیٍ ي َم ذًار ي عپظ ثٍ کؾرًرَبی مخلفرق   

 ذُبن ثبؽذ.

ثفکرٍ   تًلیذات داخفی ویغتحذاکحز رعبوذن اعللبدٌ اس كقط اكشایؼ تًلیذ ي یب خًدکلبیی ي ثٍ  حمبیت اس کبالی ایزاوی 

خؾکبوذن ریؾٍ َبی كغبد پیذا ي پىُبوی اعت کٍ در ذبمؼرٍ ریؾرٍ دياورذٌ اعرت      حمبیت اس کبالی ایزاویمُملزیه مًللٍ 

ث ًریکٍ َزگًوٍ يارداتی ثٍ ذبمؼٍ م ز در ؽزایط خبؿ ي ثحزاوی ممىًع ثبیذ گزدد ي افال َری  دلیرل قربوغ کىىرذٌ ای     

کؾًر تًلیذ می ؽًد ي یب امکبن تًلیذ آن در کؾًر يذرًد دارد ق يارد ؽرًد ي در ایره راٌ    يذًد وذارد محقًلی کٍ در 

ذفًی ثبوذَبی عًدذً ي كزفت طفت يارد کىىذٌ محقًالت مخلفق ثٍ داخل کؾًر ثبیذ ثٍ فًرت قبطغ گزكلرٍ ؽرًد   

مؼرٍ ثرب اقرذام ػمرل مرزدم ي      کٍ َمٍ ایه مًارد در اذزا ػشم ي َمت ذذی را طفت می ومبیذ تب جمزات آوُرب را تمربمی ذب  

 مغئًالن وظبرٌ گز ثبؽىذ.

 

 

 



  
 

 :حمایت اس کاالی ایزانیضزورت های اهمیت و 
در کؾًر ثز کغی پًؽیذٌ ویغت ي اگز و بَی ثٍ ريوذ تًعؼٍ ي پیؾرزكت   حمبیت اس کبالی ایزاویامزيسٌ ضزيرت َبی  

زد کٍ آوُب در مغیز تًعؼٍ ق وخغت ثٍ تًاومىذی َرب  کؾًرَبی تًعؼٍ یبكلٍ درذُبن داؽلٍ ثبؽیم ثٍ ایه وکلٍ پی خًاَیم ث

ي قبثفیت َبی وُللٍ در خًد تکیٍ کزدوذ ي در ایه راٌ تب آورب پیؼ ركلىذ کٍ اکحز ثبسارَربی فربدرات ذُربن را ثرٍ خرًد      

در  اخلقبؿ دادٌ اوذ ثىبثزایه َی  کؾًری ثب ياردات ي و بٌ ثٍ ثیزين ثٍ پؾزكت پبیرذار دعرت ویبكرت ثفکرٍ ريس ثرٍ ريس     

 ثىبثزایه در اذزای پزيصٌ كزا مفی حمبیت اس کبالی ایزاوی در گبم وخغتگزداة ػقت مبوذگی ي درمبوذگی كزيتز ركت.

حمبیرت اس  ثبیذ ثٍ تًاومىذی َب ي قبثفیت َبی ذبمؼٍ خًد ثبير ي اػلقبد داؽت ي تىُب در ایه فًرت اعت کٍ می تًان ثرب  

در حبل حبضز ایزان اعالمی َم ثٍ لحبظ ذـزاكیبیی ق َم ثرٍ لحربظ آة ي   ثٍ اَذاف مًرد وظز دعت یبكت. کبالی ایزاوی

ًَایی ق َم ثٍ لحبظ آة ي خبک ي َم ثٍ دلیل دارا ثًدن ذًاوبوی پزتالػ ق ثبًَػ ق تحقیفکزدٌ ي دارای او یرشٌ َربی   

جرٍ در آن ػمفری گرزدد    ثب ثزوبمٍ ریشی دقیق ي َمٍ ذبو حمبیت اس کبالی ایزاویثبال دارای ؽزایط خبؿ می ثبؽذ کٍ اگز 

ػاليٌ ثز خًدکلبیی ي اكشایؼ قبثل تًذٍ درذٍ رؽذ ي تًعؼٍ اقلقبدی اس وظز درآمذ عزاوٍ َم درفذر کؾًرَبی ذُبن 

قزار خًاَذ گزكت کٍ در آن فًرت اعت کٍ َم اكشایؼ درآمذ ي رؽذ ملًاسن کؾًر ياقؼی خًاَذ ثًد ي َم آوکٍ ثرب  

بی تًعؼٍ یبكلٍ در تمبمی ذًاوت مجذل خًاَذ ؽذ ػاليٌ ثز آن مُم تزیه الشام در اعلقالل اقلقبدی ثٍ ال ًیی اس کؾًرَ

وٍ در گللبر ي وًؽلبر ثفکٍ در مقربم   حمبیت اس کبالی ایزاوید کٍ ثزایه وکلٍ ثغیبر مُم تبکیذ دار حمبیت اس کبالی ایزاوی

اقذام ي ػمل ثبیذ مًرد تًذٍ قزار گیزد ي اگز می خًاَیم ایزاوی مغلقل ق آثبد ق آساد ق پیؾزكلٍ ي تًعرؼٍ یبكلرٍ ي ثرب ترًان     

كزيػ  دی ز ديرانچزا کٍ ایمبن داؽلٍ ثبؽیم.  حمبیت اس کبالی ایزاویاؽلـبلشایی ثبال ثزای ذًاوبن را ؽبَذ ثبؽیم ثبیذ ثٍ 

ولت خبم ي اعللبدٌ اس آن ثزای مىبثغ ثًدذٍ ای کؾًر ثٍ عز آمذٌ اعت ي پًل ولت ثٍ ػىًان عزمبیٍ َبی مفی ثبیذ فزف 

تًعؼٍ سیزعبخت َب ي ذجزان کمجًدَبی تًعؼٍ ای در کؾًر ؽًد ي مىبثغ ثًدذٍ ای کؾًر ثبیذ اس طزیق تًلیذات داخفی 

در تمبمی ثخرؼ َربی کؾرًر ثخقرًؿ ثخرؼ       حمبیت اس کبالی ایزاویي ؿیز وللی ثب اذزای کبمل ي َمچىیه فبدرات 

 کؾبيرسی تأمیه ؽًد.



  
 

 در بخش کشاورسی  کلیذی در عملیاتی نمودن حمایت اس کاالی ایزانی راهکارهای
 

 طزاحی ٍ تذٍیي بزًاهِ جاهع ٍ کاهل-1

حمبیت اس  ي پیزامًن آن مًضًع اعتثزای َز اقذام ي ػمفی در قذم وخغت ویبس ثٍ طزاحی ق تذيیه ثزوبمٍ ذبمغ ي کبمل 

اس ایه امز مغلحىی ویغت. ثخؼ کؾبيرسی ثٍ دلیل گغلزدگی قبثل تًذرٍ آن   َم آوُم در ثخؼ کؾبيرسی کبالی ایزاوی

(( ي در سیز ثخؼ َبی سراػت قثبؿجبوی ق دام ق ؽیالت ق آثشیبن ق دامپشؽکی ق مىبثغ طجیؼی )) ذى ل ق مزتغ ي آثخیشداری 

ثخؼ َب ي تؼییه َذف َبی َمغً ثزای تحقق َذف وُبیی  سیز ثزای ثزوبمٍ ریشی ذُت َز کذام اس ایهق ريعلبیی تًعؼٍ

خًدکلبیی در تًلیذات ي محقًالت کؾبيرسی ویبسمىذ تیم قًی ثزوبمٍ ریشی اعت ترب ػراليٌ ثرز تؼیریه اَرذاف کفری ق       

تؼییه کزدٌ ي ؽرزح يظربیق َرز کرذام اس     اَذاف میبوی ي اَذاف ػمفیبتی را در َز کذام سیز ثخؼ َب ثٍ فًرت ياض  

 آوُب را ثزای تحقق ایه اَذاف در مذت سمبوُبی تؼییه ؽذٌ مؾخـ ومبیذ.

 تَجِ ٍ ًگاُ جذی ٍیژُ بِ سزهایِ گذاری در بخص کشاٍرسی-2

عبل اخیز َمًارٌ ثب آن دعت ي پىرٍ وزم می  02یکی اس مؾکالت ذذی کٍ ثخؼ کؾبيرسی در عبلُبی اخیز حذاقل در 

یذ كقذان عزمبیٍ گذاری ثفىذ مذت در ایه ثخؼ اعت ث ًریکٍ ثخؼ کؾبيرسی ثٍ دلیل كقذان عزمبیٍ گذاری َربی  ومب

می ثبؽذ ي َمیه امز مًذرت ؽرذٌ ترب َشیىرٍ َربی      وسیزعبخت َبی السم ثزای رقبثت ثب عبیز ثخؼ َب ثزخًردار  اسکالن 

زای اكشایؼ تًلیذ در ایه ثخؼ يذًد وذاؽلٍ ثبؽذ ي ثٍ دلیرل  تمبم ؽذٌ تًلیذ در ایه ثخؼ ثغیبر ثبال ثبؽذ ي او یشٌ السم ث

ي ؽـل ي حزكٍ کؾربيرسی  ثبال ثًدن َشیىٍ َبی تًلیذ ق او یشٌ َبی تًلیذ در ثُزٌ ثزداران ایه ثخؼ کبَؼ چؾم یز یبثذ

 در ذبمؼٍ اس ذذاثیت َبی السم ثزخًردار وجبؽذ.

 

 

 

 

 



  
 

 عشم ٍ ارادُ قاطع در جلَگیزی اس ٍاردات بی رٍیِ -3

ثذين ؽک یکی اس آكت َبی ذذی ثزای اكشایؼ تًلیذ ي وُبیلبً خًدکلربیی محقرًالت کؾربيرسی ق ياردات ثری ريیرٍ      

را ثری اجرز    حمبیرت اس کربالی ایزاوری   محقًالت کؾبيرسی ثٍ داخل کؾًر می ثبؽذ کٍ ػمالً َزگًوٍ اقذام ػمفی ثزای 

ت ي در ایه راث ٍ ثبیذ ذفًی ياردات َزگًوٍ محقًل سراػی ق ثبؿی ق دامی ي عبیز محقًالت ي كرزآيردٌ  خًاَذ عبخ

َبی ؿذایی کٍ امکبن تًلیذ آن در کؾًر يذًد دارد گزكلٍ ؽًد ي در ػًك امکبوبت ق ؽرزایط ي تغرُیالت ق اػلجربراتی    

 ؾبيرسی گزدد.کٍ در ذُت ياردات َشیىٍ می ؽًد فزف حمبیت اس تًلیذکىىذگبن ثخؼ ک

 

 حوایت جذی اس کشاٍرساى ٍ رٍستائیاى-4

 ق ثز کغی پًؽیذٌ ویغت کٍ مُم تزیه ق کفیذی تزیه ي اعبعری ترزیه ػبمرل در اكرشایؼ تًلیرذات در ثخرؼ کؾربيرسی       

كؼبالن ایه ثخؼ یؼىی کؾبيرسان ي ريعلبئیبن َغلىذ ي َزگًوٍ حمربیلی اس ثخرؼ کؾربيرسی در اثلرذا ثبیرذ ملًذرٍ ایره        

ي ث رًر کفری   ريعرلبییبن   قکؾربيرسان   ویبسَبی ؿرذایی ثبؽرذ .   یؼىی عىگ َبی سیزیه آعیبة تًلیذ مُملزیه ویبس ذبمؼٍ

ثرب   ؽربن ذ ي محقًالت تًلیرذی  ىکىبر خًد مؾبَذٌ ومبیدرَزگبٌ حمبیت ذذی را محقًالت کؾبيرسی  تًلیذکىىذگبن

قرزار گیرزد ي تغرُیالت     آوُرب خزیذاری گزدد يوُبدٌ َبی کؾبيرسی ثرب قیمرت مىبعرت در اخلیربر      آوُبقیمت مىبعت اس 

کؾبيرسان تًلیذ کىىذٌ َم ثیؼ اس پریؼ در كؼبلیرت تًلیرذی خرًد جبثرت قرذم        قگیزداخلیبرؽبن قزار  اػلجبری ثٍ مًقغ در

 ذ عبخت.ىاس ویبسَبی ؿذایی ثی ویبس خًاَرا ثذين ؽک ق کؾًر  ٌ ي ثب تًلیذات اوجًٌ خًدمبوذ

 

 ارتقاء جایگاُ آهَسش ٍ تزٍیج در بخص کشاٍرسی ٍبزقزاری ارتباط بیي هشرعِ ٍ داًشگاُ-5

ي مُبرتُربی  َزگًوٍ اكشایؼ داوبیی ي تـییز مُبرت ي ثٍ دوجبل آن اكشایؼ تًلیذ در گبم وخغت اس آمًسػ كىرًن ق داورؼ   

ٍ ذذیذ عزچؾمٍ می گیزد ي ثزای آوکٍ کؾبيرسان ي كؼبالن ػزضٍ تًلیذات ثخؼ کؾبيرسی اس مغبئل كىری ي مُربرتی ثر   

ثرٍ آمرًسػ مخقرًؿ    شایؼ تًلیذ ػقت ومبوىذ تًذٍ ذرذی  خقًؿ در سمیىٍ ػفًم ي كىًن ذذیذ کبرثزدی مزتجط ثب اك

آمًسػ َبی تزيیری کٍ خبؿ کؾبيرسان ي ريعلبئیبن اعت ثبیذ ثرٍ ػىرًان یرک ايلًیرت اعبعری در ػمفیربتی ومرًدن        



  
 

 ي ثرب در ثخؼ کؾبيرسی قفمذاد کزد ي دعل بَُبی اذزایی مزتجط در ایه ثخؼ ثب تمبمی ترًان   حمبیت اس کبالی ایزاوی

کبكی در ایه ػزفٍ يارد ؽًوذي مقذمبت ارتجبط ثیه مشرػٍ ي مزاکش ػفمی ي داوؾ بَی را كزاَم آيردٌ ي بوبت اثشار ي امک

 ػفم ي داوؼ ذذیذ ثزای اكشایؼ تًلیذ اس َز طزیقی کٍ امکبن آن يذًد دارد ثکبرگزكلٍ ؽًد.

 

 ت ّای هالی ، اعتباری ٍ تسْیالتی اس کشاٍرساىحوای-6

اس آوربئیکٍ رؽذ تًلیذات ثخؼ کؾبيرسی ي خًدکلبیی درایه ثخؼ ثٍ ػىًان ايلیه حفقٍ مًكقیت در ػمفیربتی ومرًدن   

َزگًوٍ کمکی ثٍ ثخؼ کؾبيرسی وجبیذ دریرؾ کرزد اس حمبیلُربی    اس محغًة می ؽًد ثىبثزایه  حمبیت اس کبالی ایزاوی

دٌ َب ي ػًامل تًلیذ کٍ ایه حمبیت َب اگز در قبلت اػلجبرات ثٍ ثخؼ گزكلٍ تب حمبیت َبی یبراوٍ ای ثٍ وُبمبلی مغلقیم 

ثٍ فًرت عُل ي آعبن ثزای کؾبيرسان ي كؼبالت ػزفٍ تًلیذات ثخؼ کؾبيرسی ثبؽذ  ثبیذي تغُیالت اػ بء می زدد 

را در ي َم ثٍ فًرت ارسان قیمت تب آوُب ثلًاوىذ ثب او یشٌ کبكی ي ثرٍ فرًرت عرُل ي آعربن ایره اػلجربرات ي تغرُیالت        

 ثبس پزداخت آن را اس محل تًلیذ داؽلٍ ثبؽىذ. تػزفٍ تًلیذات اكشين يثب کیلیت ثٍ کبر گیزوذ ي قذر

 

 آساى ساسی رًٍذ خذهات بِ کشاٍرساى-7

درحبل حبضز دعل بَُبی اذزایی ملؼذد در مزاحل تًلیذ محقًالت کؾبيرسی ثب ارائٍ خذمبت مًرد ویبس ثٍ کؾربيرسان  

مؾـًلىذ اس ثبوکُب ي وُبدٌ َربی اػلجربری ترب گزكلرٍ ترب دعرل بٌ َربی اذزایری َمچرًن سیزمرمًػرٍ تبثؼرٍ يسارت ذُربد             

زیت َبی ذُبدکؾبيرسی ؽُزعلبن َب ي مزاکش خرذمبت  کؾبيرسی کٍ مُملزیه آوُب عبسمبن َبی ذُبد کؾبيرسی ق مذی

در  حمبیرت اس کربالی ایزاوری   ذُبد کؾبيرسی دَغلبوُب می ثبؽىذ کٍ َمٍ ایه دعل بٌ َبی اذزایی ثبیذ در سمیىٍ اذرزای  

تًذیٍ ثبؽىذ ي یک کؾبيرس مزاذؼٍ کىىذٌ ثٍ مزکش ذُبد کؾبيرسی دَغلبن محل تًلیذ را یرک ػبمرل    کؾبيرسی ثخؼ

ذ ي ثررب اوررًاع ي اقغرربم ىررثذاوررذ ي اس َررز گًوررٍ کمکرری ثررٍ آن کًترربَی وىمبی  تًلیررذکبالی ایزاورریار در ػزفررٍ ترربجیز گررذ

 ذ.ىدعلًرالؼمفُبی ملؼذد اي را اس ادامٍ راَؼ مىقزف وىمبی



  
 

 بِ حذاقل رساًذى ٍیا حذف ضایعات در بخص کشاٍرسی-8

ثزَم بن ياض  ي مجزَه اعت کٍ تًلیرذات ثخرؼ کؾربيرسی ثرٍ ػىرًان محقرًالت ؿرذایی ذبمؼرٍ ثرب دؽرًاری َرب ي            

عخلیُبی سایذ الًفلی تًعط کؾبيرسان پزتالػ کؾًرمبن فًرت می گیزد ثىبثزایه َزگًوٍ تجذیل ایه محقًالت ثرٍ  

ىذیذٌ ویغت ي ؽىیذن آمبرَبی مللربيت کرٍ   ضبیؼبت اس مزحفٍ ثزداؽت گزكلٍ تب و ُذاری ي عپظ تًسیغ ثٍ َی  يذٍ پغ

درفذ اس محقًالت تًلیذی در ثخؼ کؾبيرسی ثٍ فًرت ضبیؼبت اس ثیه مری ريد ثرٍ َرز دلیرل      02تب  02َز عبل ثیه 

ممکه ق یک ضزثٍ مُفک اقلقبدی ثز پیکزٌ کؾًر مب محغًة می ؽًد در حبلیکٍ ثب ذفًگیزی اس َمیه میشان ضبیؼبت 

اس  حمبیت اس کبالی ایزاوری غیبری اس محقًالت کؾبيرسی ثٍ مزس خًدکلبیی ثزعذ ي ایه امز در کؾًر مب می تًاوذ در ث

 اَمیت ي ذبی بٌ ياالیی ثزخًردار می ثبؽذ.

 ایزاًی حفاظت اس اراضی کشاٍرسی بِ عٌَاى بستزّای اصلی تَلیذ-9

ثرزای تًلیرذ محقرًالت سراػری ي      کؾًر مب ایزان ثٍ ػىًان کؾًری پُىبير ي ثب گغلزدگی اراضی مًذًد ريثزيعت امرب 

ثبؿی ي عبیز محقًالت ؿذایی ویبس ثٍ اراضی کؾبيرسی دارای آة ي ًَای مىبعت ي سمیه َبی حبففخیشمی ثبؽرذ کرٍ   

اس اراضی کؾبيرسی مًذًد ثب تمربمی ترًان فریبوت     ثبیذاس ایه وظز کؾًر مب دارای محذيدیت َبی ذذی اعت ثىبثزایه 

ه َبی دارای تًاومىذی ي قبثفیت تًلیرذ محقرًالت مخلفرق کؾربيرسی ؽىبعربیی ي در      ؽًد ي در کىبر آن مرمًػٍ سمی

ؾربء تًلیرذ محقرًالت    اراضی سراػی ق ثبؿی کٍ می تًاوذ مىاخلیبر كؼبالن ایه ػزفٍ قزار گیزد ي ذفًی تجذیل َز گًوٍ 

 کؾبيرسی ثبؽذ ثٍ کبرثزی َبی ؿیزمربس دی ز گزكلٍ ؽًد.

 

 ر بخص کشاٍرسیپاییي آٍردى ّشیٌِ تَلیذ د-11

در حبل حبضز ي ثٍ دالئل ملؼذد ق تًلیذ در ثخؼ کؾبيرسی ثب فزف َشیىٍ َبی گشاف اورربم مری گیرزد ي ایره امرز در      

 ویغرت ي ثرٍ َمریه دلیرل ػزفرٍ ثرزای       ذُبن امزيس کٍ مقزف کىىذٌ ثٍ دوجبل محقًلی ثب قیمت پبییه تز اعت ثٍ فرزكٍ  

ثىبثزایه تًلیذات ثخرؼ کؾربيرسی   يرسی ثیؼ اس پیؼ كزاَم می ؽًد. يارد کىىذٌ محقًالت کؾبدالالن ي عًدذًیبن 

َم ثزای تًلیذکىىذٌ ي َم ثزای مقزف کىىذٌ ثبیذ اقلقبدی ي مقزين ثٍ فزكٍ ثبؽذ کٍ یکی اس راَکبرَبی مُرم درایره   



  
 

ؽرًد ترب   سمیىٍ آن اعت کٍ سیزعبخت َبی تًلیذ در ثخؼ کؾبيرسی در یک اكق ثزوبمٍ ای کًتبٌ یب میبن مرذت افرالح   

تمبمی امکبوبت تًلیذی خًد اقرذام ومرًدٌ ي    ي ارتقبء کؾبيرسان تًلیذ کىىذٌ ثلًاوىذ ثب کمک َبی ديللی وغجت ثٍ ترُیش

 ذ.ىعپظ تًلیذاتی قبثل رقبثت درػزفٍ ذُبوی را ثٍ ثبسارَبی مقزف ػزضٍ ومبی

 

 بکارگیزی اًبَُ فارغ التحصیالى بخص کشاٍرسی-11

مُىذط کؾبيرسی در سیز ؽبخٍ َبی ملؼُذد ثخؼ کؾبيرسی اس سراػت ق ثبؿجبوی ي دام گزكلٍ درحبل حبضز َشاران ولز 

تب ؽریالت ي آثشیربن ي گیبَپشؽرکی ػفیرزؿم دارا ثرًدن عرًاد ي تحقریالت آکبدمیرک ػفمری در مقربطغ کبرؽىبعری ي            

ذرزا ي ػمفیربتی ومرًدن    دعرل بٌ َربی اذزایری مرزتجط در ا     يظربیق  امب ثیکبر َغلىذ ي یکری اس  ي دکلزا کبرؽىبعی ارؽذ

ایه ثبؽذ کٍ اس ایه خیل ػظیم كبرؽ اللحقیالن ثخؼ  ثبیذ در اكشایؼ تًلیذات ثخؼ کؾبيرسی حمبیت اس کبالی ایزاوی

ٍ   کؾبيرسی كؼبلیرت در ایره    ثرٍ   اعللبدٌ گزدد ي امکبوبت ي ؽزایط السم در اخلیبر آوُب قزار گیزد تب كبرؽ اللحقریالوی کر

يارد ایه ػزفٍ ؽًوذ ي درفًرت مًكقیت ثٍ ػىًان ال ًیی ثرزای عربیز اكرزاد در ایره ػزفرٍ      ثخؼ ػالقٍ مىذ می ثبؽىذ 

 مؼزكی ؽًوذ ي عبیز اكزاد كبرؽ اللحقیل اس ترزثیبت آوُب ثُزٌ مىذ گزدوذ.پًیب ي ثبديام مًلذ ق  ثزای کغت ي کبر 

 

 تَسعِ هکاًیشاسیَى در بخص کشاٍرسی-12

اس ایه امز مغلحىی ویغت چرزا کرٍ اعرللبدٌ اس    ػقز امزيس ثٍ ػىًان ػقز مبؽیه ي تکىًلًصی اعت ي ثخؼ کؾبيرسی َم 

مبؽیه آالت ي اديات کؾبيرسی ػاليٌ ثز کبَؼ َشیىٍ َبی تًلیذ ي عخلی َبی راید کبر در ثخؼ کؾبيرسی ق کبَؼ 

عبن عبسی مزاحل تًلیذ ثبػث ذذة كؼبالن ثیؾلزی در ػزفرٍ  ضبیؼبت ي اكشایؼ ثبسدٌ تًلیذ را ثٍ َمزاٌ دارد يثٍ دلیل آ

آن اعت کرٍ قیمرت مبؽریه آالت کؾربيرسی ثرزای تًعرؼٍ        کؾبيرسی خًاَذ ؽذ امب وکلٍ ای کٍ ثبیذ ثٍ آن تًذٍ کزد.

ثبالعت ي ػاليٌ ثز آن ثغریبری اس مبؽریه آالت کؾربيرسی َىرًس ثرزای مىربطق       ثغیبر  مکبویشاعیًن در ثخؼ کؾبيرسی 

حمبیت اس  ومًدن کؾًر ثًمی عبسی وؾذٌ اوذ ي ثىبثزایه ثزای تحقق ایه امز ثٍ ػىًان یکی اس السمٍ َبی ػمفیبتیمخلفق 



   
 

سان ي كؼبالن ایه ػزفٍ حمبیت ؽًد ي مبؽیه آالت ي اديات کؾبيرسی در ثخؼ کؾبيرسی ثبیذ اس کؾبير کبالی ایزاوی

 زتجط ثب آوُب َم ثٍ کؾبيرسان آمًسػ دادٌ ؽًد.ثب َشیىٍ َبی پبییه در اخلیبر آوُب قزار گیزد ي كىًن م

 

 دراٍلَیت قزار دادى بخص کشاٍرسی در سیاست ّای کالى تَسعِ-13

تزیه  خًؽجیىبوٍثخؼ کؾبيرسی ثٍ دالئل ملؼذد در حبل حبضز در عیبعت َبی کالن تًعؼٍ در ايلًیت قزار وذارد ي در 

ثرٍ خرًد اخلقربؿ دادٌ اعرت در حبلیکرٍ در ثخرؼ        ؾرًر در عرىذَبی تًعرؼٍ ک   ثرٍ ثؼرذ را   پىرمحبلت ممکه ذبی بٌ 

 تًلیذات کؾبيرسی ثٍ دلیل آوکٍ تًلیذات گغلزدٌ در آن ثذين ویبس ثٍ ارس فًرت می گیزد ي اس طزكی دی ز ثبسار ػزضٍ

ًر قزار گیزد تب حمبیت اس کبالی آن چٍ در داخل ي چٍ در خبرخ مُیب اعت ثبیذ در ايلًیت عیبعت کالن تًعؼٍ ای کؾ

 زاوی در ثخؼ کؾبيرسی روگ ياقؼی ثٍ خًد ث یزد.ای

 

 طزاحی سیستن ٍ سًجیزُ کاهل باساریابی ٍ باساررساًی هحصَالت کشاٍرسی-14
 

ثٍ ثبسارَبی مقزف ػزضٍ ؽًد وُبیلبً ارسػ اقلقربدی خرًد را    در سمبن مىبعت ي ثٍ قیمت مىبعت در وجبؽذتًلیذی کٍ قب

در ثخؼ کؾبيرسی آن اعرت کرٍ    حمبیت اس کبالی ایزاویاس دعت خًاَذ داد ثىبثزایه یکی اس مُملزیه ضزيرت َب در 

ثب ؽىبخت ثبسارَربی   تًلیذی محقًالت وغجت ثٍ ؽىبعبیی ثبسارَبی مقزف داخفی ي خبرذی اقذام ؽًد ي در گبم ثؼذی

در حبل حبضز ثب احلغبة کؾرًرَبی   ػزضٍ ؽًوذ ي تىُب در ایه فًرت اعت کٍ تًلیذکىىذٌ راضی خًاَذ ثًد.مقزف 

میفیًوی يذًد دارد کٍ َمٍ آوُب ثٍ وًػی ویبسمىذ محقًالت ؿذایی ملىًع تًلیذی  022َمغبیٍ مربير ایزان یک ذمؼیت 

ذاد ارسآيری قبثل تًذُی را ثزای کؾرًر ثرٍ دوجربل خًاَرذ     در کؾًرمبن َغلىذ کٍ تبمیه ؿذای مًرد ویبس ثزای َمیه تؼ

ي ثزای مًكقیت در ایه ثبسار يعیغ ثبیذ ثٍ ثبس طزاحی عیغلم ي سوریزٌ کبمل ثبساریبثی ي ثربسار رعربوی محقرًالت     داؽت

 کؾبيرسی َمت گمبؽت.

 



   
 

 

 باال بزدى قذرت ریسک فعاالى بخص کشاٍرسی با گستزاًذى چتز بیوِ-15

در حبل حبضز كؼبلیت در ثخؼ کؾبيرسی ثٍ دلیل آوکرٍ کربمالً ثرب محریط طجیؼری يحرًادت ؿیزملزقجرٍ عرز ي کربر دارد          

ثخرؼ کؾربيرسی ثبیرذ     اسثىبثزایه اس خ ز پذیزی ثبالیی ویش ثزخًردار می ثبؽذ کٍ در ایه سمیىٍ ثیمٍ َبی ياقؼی حمبیت 

ي ایره   ركله تمبمی محقًالت ي ثٍ خبک وؾغله خرًد وجبؽرذ   تؼزیق ؽًوذ تب کؾبيرس تًلیذکىىذٌ یک ؽجٍ ؽبَذ اس ثیه

 در ثخؼ کؾبيرسی ي تذايم تًلیذات در ثخؼ کؾبيرسی ثغیبر حیبتی اعت. حمبیت اس کبالی ایزاویامز در مًكقیت در 

 

 تَسعِ کشت هحصَالت گلخاًِ ای -16

تًعؼٍ کؾت گفخبوٍ ای ثٍ دلیرل ثُرزٌ   در حبل حبضز یکی اس راَکبرَبی اعبعی در تًعؼٍ  ي اكشایؼ تًلیذات ؿذایی ق 

يری ثبالی آن اس مىبثغ اعبعی در ثخؼ کؾبيرسی یؼىی آة ي خربک اعرت ي مشیرت دی رز آن ویرش تًلیرذ محقرًالت        

سراػی ي ثبؿی در َز سمبن اس عبل اعت کٍ ثٍ َمبن میشان دارای مؾلزیبن دعت ثٍ وقذ در تمبمی کؾًر اعت کٍ ایه امرز  

حمبیرت اس کربالی   بلی ي اػلجبری اس كبرؽ اللحقیالن ثخؼ کؾبيرسی يثب َذف تحقق اَذاف می تًاوذ ثب حمبیت َبی م

 در اكشایؼ تًلیذات در ثخؼ کؾبيرسی ػمفی گزدد. ایزاوی

 

 در بخص کشاٍرسی افشایص بْزُ ٍری-17

امزيسٌ ثُزٌ يری در ثخؼ کؾبيرسی در ذًاوت مخلفق پبییه اعت ي ایه امز اس داوؼ کم كؼبالن در ثخؼ کؾبيرسی ق 

حمبیت اس کبالی اس کؾبيرسان ي دَُب دلیل ریش ي درؽت دی ز وؾأت می گیزد. امب در ذذی تًلیذ  عىلی ق ػذم حمبیت 

ٍ  ثب کیلیت ثربال را اولظربر داریرم چربرٌ     ي سمبوی کٍ مب اس ثخؼ کؾبيرسی تًلیذی ثیؾلز ي  ایزاوی کرٍ تمربمی    ای ذرش آوکر

حمبیت اس کربالی  ثُزٌ يری در ثخؼ کؾبيرسی را ثزداریم ي ثب اكشایؼ ي ارتقبء آن اَذاف اكشایؼ مؾکالت ثز عز راٌ 



   
 

ثبیذ  ًریکٍ کٍ در ایه راٌ يظیلٍ ملًلیبن امز ثغیبر اعبعی اعت ث وذاریمتحقق ومبییم ق در ثخؼ کؾبيرسی محقق  ایزاوی

 كزَىگ عبسی اكشایؼ ثُزٌ يری در ثخؼ کؾبيرسی گبم ثفىذی را در تًعؼٍ ياقؼی ثخؼ کؾبيرسی ثز داروذ. ثب

 حوایت ٍ تقَیت تشکل ّا در بخص کشاٍرسی-18

در ريوذ اكشایؼ تًلیذات ثخؼ کؾبيرسی ق ؼًب َمٍ کبرَرب ي امرًرات را ومیلرًان اس ديلرت اولظربر داؽرت ي درایره راٌ        

يؿیز ديللی در ثخؼ َبی مخلفق کؾبيرسی می تًاوذ اكق َربی ورًیىی را   ق تقًیت ي تًعؼٍ تؾکل َبی مزدمی حمبیت 

پیؼ ريی ایه ثخؼ ثبسگؾبیی ومبیذ. َزذب ي در َزذبی بَی کٍ كؼبلیت َربی مرزتجط ثرب ثخرؼ کؾربيرسی ثرب وظربرتق        

حمبیت اس  ػیبن ي ياض  می ثبؽذ ي در َذایت ي عبمبوذَی ديلت ثٍ مزدم ياگذار ؽذٌ اعت مًكقیت در آن ثخؼ کبمالً

َم ػمًم کؾبيرسان ثٍ ػىًان خط مقذم خًداتکبیی ي خًد کلربیی محقرًالت کؾربيرسی محغرًة مری       کبالی ایزاوی

تؾکل َبی مزدمی مری تًاورذ در تحقرق اَرذاف اقلقربد مقربيملی در ثخرؼ کؾربيرسی         تًعؼٍ گزدوذ کٍ تًذٍ يیضٌ ثٍ 

 راَ ؾب ثبؽذ.

 

 ٍ جذابیت ّای السم بزای فعالیت در بخص کشاٍرسی ایجاد اًگیشُ-19

درحبل حبضز كؼبلیت در ثخؼ کؾبيرسی ثخقًؿ در ثیه ذًاوبن اس ذذاثیت َبی السم ثزخرًردار ومری ثبؽرذ ي ؽربَذ     

ػیىی ثزایه مذػب َم عه ثبالی كؼبالن در ایه ثخؼ اعت کٍ اکحز در عىیه میبوغبلی ي عبلمىذی قزار داروذ ي در حبلی کٍ 

راٌ پیؾیىیبن خًد ثبؽىذ ي ؽـل آثب ي اذذادی ؽبن را ثب داوؼ ذذیذ ي بن ريعلبیی عبکه در ريعلبَب ثبیذ ادامٍ دَىذٌ ذًاو

دؽرًاری كزآیىرذ تًلیرذ    ي تًان ثیؾلزی دوجبل ومبیىذ امب ثٍ دلیل ثٍ فزكٍ وجًدن كؼبلیت در ثخؼ کؾبيرسی ق عخت ثًدن 

سمیه َبی کؾبيرسی  قىٍ َبی تًلیذ ي قیمت پبییه محقًالت تًلیذیمحقًالت کؾبيرسی ي در کىبر آن ثبال ثًدن َشی

ريعلبَب را ثٍ ػىًان ثغلز َبی تًلیذ رَب ومًدٌ ي آيارٌ ؽُزَب می ؽًوذ ي ثٍ ؽـل َبی ؿیز مًلذ ي خذمبتی ثب ق را كزيخلٍ 

حمبیرت اس کربالی   ومرًدن   حذاقل درآمذ اکللب می کىىذ ي یب ثٍ خیل ػظیم ثیکبران ذبمؼٍ اضبكٍ می ؽًوذ. ثزای ػمفیبتی

در ثخؼ کؾبيرسی چبرٌ ای ویغت ذش آوکٍ كؼبلیت در ثخؼ کؾبيرسی ثزای تمبمی كؼربالن ایره ثخرؼ ي حلری      ایزاوی



   
 

ؽًد تب كؼبلیت در ایه ثخؼ ثٍ فًرت َم ربوی   ثزخًردار ذذاثیت َبی السم در ذُت درآمذ سایی اسعبیز اقؾبر ذبمؼٍ 

 یذ در ایه ثخؼ راؿت ؽًوذ.َمٍ ثٍ عزمبیٍ گذاری ي تًل ي در آیذ

 

 دٍلتی در راّبزی کارایی بخص کشاٍرسی حوایتتقَیت -21

 

ي ایره  ثخؼ کؾبيرسی در تمبمی کؾًرَب ثٍ دالئل ي يیضگی َب خبؿ ایه ثخؼ ویبسمىرذ حمبیرت ذرذی ديللری اعرت      

کربرایی ي راورذمبن ي    راَجزیحمبیت َب ػاليٌ ثز حمبیت َبی اػلجبری ي عزمبیٍ ای در سمیىٍ تقًیت مذیزیت ديللی در 

اكشایؼ ثُزٌ يری ثخؼ کؾبيرسی َم ثبیذ خًد را وؾبن دَذ . رَب ومًدن ثخؼ کؾبيرسی ثب دالیفی َمچًن خقًفی 

عبسی ي یب ياگذاری امًر ثٍ ثخؼ َبی ؿیز ديللی در حبلی کٍ ایه ثخؼ تبمیه کىىذٌ ؿذا ثٍ ػىًان مُملزیه ویبس ذبمؼرٍ  

 َمرًارٌ ثبیرذ در کىربر    ديلت ثٍ ػىًان یبر ي یربير  حمبیت اس کبالی ایزاویت ثفکٍ در اعت ثٍ َی  ػىًان قبثل تًذیٍ ویغ

تب ثلًاوذ تمبمی ویبسَبی ؿذایی ذبمؼٍ را پبعخ گللٍ ي ثب گیزد  قزارپز تالػ ي عخلکًػ  ی ي کؾبيرسان کؾبيرس ثخؼ 

 ثزای کؾًر ثٍ ارمـبن آيرد.فبدرات ایه محقًالت ارس آيری ثبالیی را 

 

 اس سزمایه گذاری های کوچک در بخش کشاورسی حمایت-22

درحبل حبضز در ريعلبَب ثزای تحقق َذف حمبیت اس کبالی ایزاوی ق حمبیت اس عزمبیٍ گذاری َبی کًچک در ثخؼ 

کؾبيرسی ثبسخًردَبی خًثی را ثٍ دوجبل داؽلٍ اعت ث ًریکٍ ريعلبئیبن ػالقٍ مىذ ثب عزمبیٍ گذاری َربی خرزد قبدرورذ    

َمٍ آوُب می تًاوذ ثٍ ريوذ حمبیت اس  کٍ ر خًثی در سمیىٍ سراػت ق ثبؿجبوی ي حلی دام ي آثشیبن داؽلٍ ثبؽىذتًلیذات ثغیب

 کمک ومبیذ.در ثخؼ کؾبيرسی  کبالی ایزاوی 

 

 



   
 

 نهادینه نمودن الگوی مصزف غذای ایزانی-22

مرب ایزاویربن خًدومربیی     لزٌظُز ي ؽبم در عق کبالی کؾبيرسی َمبن محقًالت ؿذایی محغًة می ؽًوذ کٍ َز فج  

ثُلرزیه راَکربر ثرزای حمبیرت اس کربالی ایزاوری در        میکىذ ثىبثزایه تزيید ق اؽبػٍ ي وُبدیىٍ ومًدن مقزف ؿذای ایزاوی

زف تًلیرذات ثخرؼ کؾربيرسی داخفری     مقر ترزيید  ي َم ثرب   تزيید تًلیذثب  ثخؼ کؾبيرسی اعت کٍ در ایه سمیىٍ َم

 کبالی ایزاوی در ثخؼ کؾبيرسی ثیؼ اس پیؼ كزاَم آيرد.لًان سمیىٍ را ثزای حمبیت اس می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 نتیجه گیزی :

راَکبرَربی ثزؽرمزدٌ    ي َمچىریه  درثخرؼ کؾربيرسی     حمبیت اس کبالی ایزاویثب در وظز گلله ذمیغ ذُبت در ثحث 

ُب ظزكیلدر ثخؼ کؾبيرسی ثب تًذٍ ثٍ  حمبیت اس کبالی ایزاویثٍ ایه ولیرٍ می رعیم کٍ افًالً تحقق  ؽذٌ در ایه سمیىٍ 

ي تًاومىذی َبی مًذًد در ع   کؾًر کبمالً ياقغ ثیىبوٍ ثًدٌ ي قبثفیت اذزایی ثبالیی دارد ثٍ ؽزط آوکٍ وکبت کفیرذی  

اؽبرٌ ؽذٌ مًرد لحبظ قزار گزكلٍ ي سمیىٍ َبی السم تًعط دعل بٌ َبی اذزایی مزتجط ثب ایه امز مُم كزاَم گزدد تًلیرذ  

ي اس آن طزف ارس آيری قبثل تًذٍ آن َمًارٌ ثٍ ػىًان فرق مقرذم    ؼ کؾبيرسی ثٍ دلیل ویبس حذاقفی آن ثٍ ارسدر ثخ

ثٍ ؽمبر می ريد ي اگز اػلقبد ي ایمبن ػمیق ثٍ قبثفیت َرب ي تًاومىرذی َرب در ایره ثخرؼ يذرًد        حمبیت اس کبالی ایزاوی

ز راٌ ثزداؽلٍ ؽًد ایه كزفت مُم ي حیبتی ثرزای کؾرًر   داؽلٍ ثبؽذ ي مؾکالت ریش ي درؽت مًذًد در ایه ثخؼ اس ع

ثٍ يذًد خًاَذ آمذ تب ثب اتکب ثٍ داؽلٍ َبی مًذًد در ثخؼ کؾبيرسی ي اس َمیه ظزكیت َبی مًذرًد ػراليٌ ثرز خرًد     

ثب دی ز درآمذَبی ارسی در کؾًر اس  َم ثبفبدرات در ایه ثخؼ درآمذ کلبیی در تًلیذ وُبیی محقًالت کؾبيرسی ق 

 ٍ درآمذَبی وللی ثزاثزی ومبیذ.ذمف

 

 

 


