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ارسيابي راَبزدَاي بخص كطايرسي در چُار بزوامٍي پىجسالٍي تًسعٍ
ػيذحؼّ ٠بؽٞي* ٝ ،دتجي پب٤ٙج
تبسيخ پزيشؽ90/10/12 :
تبسيخ دسيبىت90/07/22 :
چکیذٌ
اٞ٧يت  ٣ضش٣ست ت٤خ ٦ث ٦سا٧جشد٧بي ثخؾ ّـاب٣سصي دس ثش١بٝا٧٦ابي ت٤ػاق ،٦ثاٙ ٦اابػ اٞ٧يات
س٣صاىض ٟ٣اي ٠ثخؾ دس اٍتلبد ٚٝي ّـ٤س اػت  ٣ثٞ٧ ٦يٙ ٠ابػ ،اسصيبثي سا٧جشد٧بي ايا ٠ثخاؾ اص
يِ ػ ٤اْٝب ٟؿ٢بخت ّبػتي ٧بي ىشآي٢ذ ت٤ػق٦ي ٚٝي  ٣اص ػ٤ي ديٖش تلايح س١٣اذ٧ب سا ىاشاٜ٧
ٝيػبصدَٝ .ب٦ٙي حبضش ثب اػتيبد ٥اص س٣ؽ تاَيٌ ت٤كييي  ٣ثب اتْب ث ٦تْ٢يِ دٙيي دس دٍتػابصي
 ٣تاٚي٘ داد٧٥ب ث ٦تجياي ٣ ٠اسصيابثي سا٧جشد٧ابي ت٤ػاق٦ي ثخاؾ ّـاب٣سصي دس د ٣د٧ا٦ي اخياش
ٝيپشداصد .ثشسػي اػ٢بد ٍ٤ا١ي ٠چ٨بس ثش١ب٦ٝي پ٢حػب٦ٙي ت٤ػق١ ٦ـبٝ ٟيد٧اذ ّا ٦ثايؾ اص يْلاذ
٤ٝسد ػيبػت  ٣ساْ٧بس اخشايي ٝشث٤ط ث ٦ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي عي د ٣د٧ا ٦اخياش ٝا٤سد ت٤خا٦
ٝدٚغ ؿ٤ساي اػالٝي ٍشاسٕشىت ٦اػت .اص ايٝ ٠د٤ٞف ٦ػيبػت٧ب ،تقاذادي ّا ٦دس ػاغح سا٧جاشد،
َ١ؾ سا٧جشي ثخؾ سا اييب ّشد٥ا١ذ ،ثشاػبع ٝجب١ي ١ؾشي ٝذيشيت سا٧جشدي ا١تخبة ٝ ٣ج٢بي اسصيبثي
ٍشاسٕشىت٦ا١ذ١ .تبيح حبك٘ ثيبٖ١ش ايْ١ ٠ت٦ي  ٜ٨ٝاػت ّ ٦ثب ٣خ٤د اخشاي چ٨بس ثش١ب٦ٝي ت٤ػاق ٦دس
ثخؾ ّـب٣سصي دس ثيؼت ػبٗ ٕزؿت ٜ٧ ،٦اّ١ ٟ٤٢يض پيؾ ىشم٧بي ى٢ي ٝ ٣ايغي ثشاي ا١تخابة
ٝدذد  ٣اػتٞشاس دس اخشاي اي ٠سا٧جشد٧ب دس ّـ٤س ث٤ٍ ٦ت خ٤د ثبٍي ٝب١ذ ٥اػت.
طبقهبندی Q1, Q28, O2, C52: JEL
ياژٌَاي كليذي :اسصيبثي ،سا٧جشد ،اػتشاتظي ،ثخؾ ّـب٣سصي ،ثش١ب٦ٝي پ٢دؼب٦ٙي ت٤ػق.٦

 -1دّتشي ٝذيشيت سا٧جشدي  ٣فض٧ ٤يبت فٞٚي ٤ٝػؼ ٦پظ٧٣ؾ٧بي ثش١ب٦ٝسيضي  ٣اٍتلبد ّـب٣سصي.
 -1دا١ـد٤ي دّتشي ٝذيشيت سا٧جشدي دا١ـٖب ٥فبٙي دىبؿ ٚٝي  ٣فض٧ ٤يبت فٞٚي ٤ٝػؼ ٦پظ٧٣ؾ٧بي ثش١ب٦ٝسيضي ٣
اٍتلبد ّـب٣سصي.
* ٤١يؼ٢ذ٥ي ٝؼئَٝ ٗ٤بshk1335@gmail.com:٦ٙ
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پیطگفتار
ثب اتٞب ٛخ ٔ٢تاٞيٚي  ٣ت٢ؾي ٜثش١ب ٦ٝپ٢حػب٦ٙي ت٤ػق ،٦اٙ٣ي ٠ثش١ب ٦ٝت٤ػق٦ي ّـ٤س دس ػبٗ
1368دس ٝدٚغ ؿ٤ساي اػالٝي ث ٦تل٤يت سػيذ .اي ٠ثش١بٝ ٦ٝـت ٘ٞثش د ٣خٚذ ث٤د ّ ٦دس خٚذ
ا ،ٗ٣سا٧جشد٧ب  ٣ػيبػت ٧ب  ٣ ...٣دس خٚذ د٣ ،ٛ٣ضـ ٤ٝخ٤د ّٚي ٦ثخؾ٧ب٢ٝ ،بثـ ٝ ٣لبسه  ...٣ث٦
ٞ٧شا ٥ػيبػت٧بي ت٤ػق٦ي ثخؾ٧ب  ٣صيشثخؾ٧ب  ٣ثقضبً ىقبٙيت٧ب ١ ...٣يض ٤ٝسد ت٤خ ٣ ٦تل٤يت
ٍبٕٟ٤١زاس ٍشاس ٕشىت .س٣يْشد ثش١ب٦ٝي ا ٗ٣ث٤ٝ ٦ض٤ؿ س٣ػتب ّ ٣ـب٣سصي دس ؿشايغي ١ؼجتبً پش سٔ١
ث٤د ّٝ ٦ؼأ٦ٙي ٝا٤سيت ثخؾ ّـب٣سصي دس اٍتلبد ّـ٤س ث٤ٝ ٦ض٤في ثاثثشاٖ١يض ثيّ ٠بسؿ٢بػبٟ
تجذي٘ ؿذ ٥ث٤د .دس پي آ ،ٟعشىذاسا١ ٟؾشي٦ي اتْبي ٝا٤سي ثّ ٦ـب٣سصي دس اٍتلبد ٚٝي دس تذ٣ي٠
 ٣تل٤يت ثش١ب٦ٝي د ٛ٣ت٤ػق ٦دس دٙ٣ت ٝ ٣دٚغ ،تالؽ ّشد١ذ تب ايٝ ٠ؼيش تذا ٛ٣يبثذ؛ ٙيْ ٠تقب٘ٝ
 ٣تَبث٘ ١ؾشي٧٦ب فٞيٌتش  ٣ث ٦ثش١ب٦ٝي ػ١ ٛ٤يض ّـيذ ٥ؿذ .اي ٠تقب١ ٘ٝؾشي٧٦ب دس ت٤خ ٦ث ٦ثخؾ
ّـب٣سصي  ٣س٣ػتب دس سا٧جشد٧ب  ٣ػيبػت٧بي ثش١ب٦ٝي چ٨بس ٛت٤ػق ،٦ث ٦ؿْ٘ ٣يظ٥اي دس ػبختبس
ّٚي  ٣اخضاء ثش١ب٦ٝي چ٨بس ٛث٢ٝ ٦ل٦ي ؽ٤٨س سػيذ .فٚي٨زا ثب ٣خ٤د اي ٠فض ٛساػخ دس ت٤خ ٦ث٦
ىشآي٢ذ ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي ،چٖٖ١٤ي اخشا  ٣تاٌَ سا٧جشد٧بي ثخؾ٤ٝ ،ض٤في اػت ّ ٦دس
ايَٝ ٠ب ٦ٙپي ٕشىتٝ ٦يؿ٤د.
اٞ٧يت  ٣ضش٣ست اي ٠تاَيٌ اص آ١دب ١بؿي ٝيؿ٤د ّ ٦اسصيبثي سا٧جشد٧بي ت٤ػق٦ي ثخؾ
ّـب٣سصي ،ض ٠ٞاي ٦ْ٢فالئ ٜالص ٛسا ثشاي ٝذيشيت ّال ٟثخؾ ّـب٣سصي اساي ٦خ٤ا٧ذ داد؛ اص اٝتيبص
ساٞ٢٧بيي ثشاي اكالح ىشآي٢ذ٧بي ت٤ػق٦ي ٚٝي ١يض ثشخ٤سداس ٝيثبؿذ  ٣فٚت آ ،ٟاْٝبٟپزيشي
ث٨ش ٥ثشداسي ث٨ي ٦٢اص ٢ٝبثـ آة  ٣خبُ ٢ٝ ٣بثـ ا١ؼب١ي ٝؼتَش دس ٢ٝبعٌ س٣ػتبيي اػت ّ ٦دس ايدبد
ػبختبس اٍتلبدي ٢ٝبػت  ٣س١٣ذ ٝغ٤ٚة ت٤ػق٦ي ٚٝي ّـ٤س آثبس ميشٍبث٘ اْ١بسي داؿت ٣ ٦آٝبيؾ
ٝغ٤ٚة ػشصٝي ٠سا ١يض دس پي خ٤ا٧ذ داؿت.
سا٧جشد٧بي ثخـي  ٣ىشاثخـي دس ثش١ب٧٦ٝبي پ٢حػب٦ٙي ا ٗ٣تب چ٨بس ٛت٤ػق ،٦فال ٥٣ثش ايٝ ٦ّ٠تأثش
اص س٣يْشد٧بي ّٚي دٙ٣ت٧ب ٝ ٣دٚغ٧ب ث ٦تدضي ٣ ٦تاٚي٘ اص ٣ضـ ٤ٝخ٤د  ٣تشػي ٜاىٌ٧بي
ت٤ػق٦ي ٚٝي ث٤د ٥اػت ،دس ٝت ٠خ٤يؾ ١يض ٖ١شؽ٧بي ٝختٚيي دس ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي  ٣ث٦
٤١في ت٤ػق٦ي س٣ػتب٧ب ّ ٦ثؼتش٧بي اكٚي ت٤ػقّ ٦ـب٣سصي ٧ؼت٢ذ سا تشػيّ ٜشد ٥اػت .ثشسػي ٣
ثبصٖ١شي س١٣ذ  ٣س٣يْشد سا٧جشد٧بي ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي ،فال ٥٣ثشاي ٦ّ٠اْٝب ٟتدضي ٣ ٦تاٚي٘
تا٤الت ّـب٣سصي ّـ٤س دس ػ ٦د٦٧ي اخيش سا ىشاٝ ٜ٧يآ٣سد ،دس تذ٣ي ٣ ٠اخشاي ٢ٝبػتتش
سا٧جشد٧بي ت٤ػق٦ي اي ٠ثخؾ ١يض ٤ٝثش ٝيثبؿذ .ثشسػي٧ب ٤ٝيذ اي٣ ٠اٍقيت اػت ّ ٦ث٦سم ٜاخشاي
چ٨بس ثش١ب ٣ ٦ٝتقيي٧ ٠ذه  ٣اػتشاتظي٧ب  ٣ػيبػت٧بي ٢ٝبػت ثخؾ ّـب٣سصي ،چبٙؾ٧بي اػبػي
ثخؾ دس امٚت ٤ٝاسد ث٤ٍ ٦ت خ٤د ثبٍي  ٣يب ٝـْالت خذيذي سا تدشثٝ ٦يّ٢٢ذٙ .زا ٝؼأ٦ٙي اي٠
َٝب ،٦ٙچٖٖ١٤ي تاٌَ سا٧جشد٧بي ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي دس ثش١ب٧٦ٝبي پ٢حػب٦ٙي ت٤ػق٦
ٝيثبؿذ.
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٧ذه اي ٠پظ٧٣ؾ ،عجَ٦ث٢ذي ٝد٤ٞف٦ي سا٧جشد٧ب ،ػيبػت٧بي ّال ،ٟثخـي  ، ...٣تْبٙيو ٍب١٤١ي
ثخؾ ّـب٣سصي دس اػ٢بد ثش١ب٧٦ٝبي پ٢حػب٦ٙي ا ٗ٣تب چ٨بس ٛت٤ػق ٣ ٦ا١تخبة سا٧جشد٧ب دسچبسچ٤ة
اكٝ ٗ٤ذيشيت سا٧جشدي ٞ٧ ٣چ٢ي ٠تدضي ٣ ٦تاٚي٘ چٖٖ١٤ي تاٌَ سا٧جشد٧بي ثخؾ ّـب٣سصي دس
ىبك٦ٚي ػبٗ٧بي(ٝ )1368-86يثبؿذ.
ثشاػبع ٝؼب ٣ ٦ٙا٧ذاه تاَيٌ ،اٙ٣ي ٠ػئ٤اٗ ايا ٠اػات ّا ٦ػيبػاتٕازاسي دس ٍا٤ا١ي ٠ثش١بٝا٦ي
پ٢حػب٦ٙي ت٤ػق٦ي ا ٗ٣تب چ٨بس ٛثشاي ثخؾ ّـب٣سصي ث ٦چ ٦تشتيت ث٤د ٥اػت؟ ػئ٤اٗ د ٛ٣اي٦ّ٠
تاٌَ سا٧جشد٧بي ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي دس ىبك٦ٚي ػبٗ٧بي( )1368-86چٖ ٦١٤ث٤د ٥اػت؟
ريش تحقیق
س٣ؽ تاَيٌ صٝي٦٢اي٤ٝ -سدي  ٣اص خ ٦ٚٞس٣ؽ٧بي ت٤كييي اػت ٜ٨ٝ ٣تشي٧ ٠ذه اي ٠س٣ؽ،
تدضي ٣ ٦تاٚي٘  ٣ت٤كيو پذيذ٥اي ٝقي(٠سا٧جشد٧ب ٝ ٣يضا ٟتاٌَ آ )ٟاػت ّ ٦اص عشيٌ س٣ؽ٧بي
ىشاتاٚي٘  ٣دٙيي اخشا ؿذ ٥اػت .دس ثؼتش س٣يْشد ى ،ً٤ثب اػتيبد ٥اص يبىت٧٦بي تاَيَبت ٝ ٣غبٙقبتي
ّ ٦دس ػغح ٚٝي دس اي ٠صٝي ٦٢ك٤ست ٕشىت١ ،٦ؼجت ث ٦تدضي ٣ ٦تاٚي٘ ٝتنيش٧بي تاَيٌ دس ىشآي٢ذ
ػبٗ٧بي( )1368-86اٍذاٝ ٛيؿ٤د.
دس ساػتبي س٣ؽ اخشاي تاَيٌ ،اثتذا ث٢ٝ٦ؾ٤س ٝغبٙق٦ي اّتـبىي ،ثب اػتيبد ٥اص س٣ؽ ّتبثخب٦١اي ث٦
ثشسػي ٝجب١ي ١ؾشي پشداختٝ ٦يؿ٤د  ٣ػپغ ١ؼجت ث ٦خٞـآ٣سي داد٧٥بي ٝشث٤ط ث ٦چٖٖ١٤ي
فْٚٞشد ٝتنيش٧بي تاَيٌ ثب اػتيبد ٥اص ٝؼت٢ذات ٤ٝخ٤د اٍذا ٣ ٛػشا١دب ٛث ٦تدضي ٣ ٦تاٚي٘ داد٧٥ب
پشداختٝ ٦يؿ٤د.
اي ٠تاَيٌ دس چ٢ذ ٕب ٛاكٚي ا١دب ٛيبىتٝ ٣ ٦ـت ٘ٞثش ثشسػي ٝؼت٢ذات ثخؾ ّـب٣سصي دس ٍ٤ا١ي٠
ثش١ب٧٦ٝبي پ٢حػب٦ٙي ت٤ػق ،٦تجيي ٠اكٝ ٗ٤ذيشيت سا٧جشدي ،ؿ٢بػبيي سا٧جشد٧بي ت٤ػق٦ي ثخؾ
ّـب٣سصي اص ٝيبٝ ٟؼت٢ذات چ٨بس ثش١ب٦ٝي ت٤ػق ،٦احلبء ٙ٤ٝي٧٦ب  ٣ؿبخق٧بي اسصيبثي سا٧جشد٧بي
ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي  ٣ػشا١دب ٛاسصيبثي  ٣تدضي ٣ ٦تاٚي٘ سا٧جشد٧بي ت٤ػق ٦ثخؾ ّـب٣سصي ٣
١تيدٕ٦يشي ٝيثبؿذ.
بزرسي مستىذات بخص كطايرسي در قًاویه بزوامٍَاي پىجسالٍي تًسعٍ
ػيبػت٧ب ،ا٧ذاه ،خظ ٝـي٧ب  ٣تجلش٧٥بي ٍب١٤١ي ٝشتجظ ثب ثخؾ ّـب٣سصي دس ٍ٤ا١ي ٠ثش١ب٦ٝي
پ٢حػب٦ٙي ت٤ػق٦ي خ٤٨ٞسي اػالٝي ايشا ٟاص ٝتٍ ٟ٤ب١٤١ي احلبء  ٣دس خذ ٗ٣ؿٞبس )1(٥پي٤ػت
آٝذ ٥اػت .چ٢ب١چٝ ٦الحؾٝ ٦يؿ٤د ،سئ٤ع ّٚي٦ي ْ١بت  ٣ت٤خ٨بتي ٍّ ٦بٕٟ٤١زاس دس ٍ٤ا١ي٠
ثش١ب٧٦ٝبي ت٤ػق ٦ث ٦ثخؾ ّـب٣سصي دس ٍبٙت ٧ذه ،سا٧جشد ،ػيبػت  ...٣داؿت ٦اػت؛ دس اي ٠خذٗ٣
رّش ؿذ ٥اػت .ث٦ع٤س ّٚي ثب اػتيبد ٥اص اي ٠خذ ٣ ٗ٣دس يِ ٖ١ب ٥اخٞبٙيٝ ،يت٤ا ٟػيبػت٧بي
ٝشتجظ دس چ٨بس ثش١ب٦ٝي پ٢حػب٦ٙي سا ث٦ك٤ست َٝبيؼ٦اي ٝالحؾّ ٦شد ٣ ٥ثب خ٨تٕيشي٧ب ٤١ ٣ؿ
ٖ١ب ٥ثش١ب٧٦ٝب ث ٦ت٤ػق٦ي ّـب٣سصي ّـ٤س آؿ٢ب ؿذ.
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تبییه ضاخص اوتخاب راَبزدَاي كطايرسي بز اساس اصًل مذيزيت راَبزدي
ٝي ٛ٤٨سا٧جشد اص يِ عيو ١ؼجتب ٣ػيـ تـْي٘ يبىت٣ ٣ ٦اخذ ٝب٧يت٣ ،يظٕي ّ ٣بسّشد ٢ٝالش
ث٦ىشدي اػت  ٣اص ػ ٦ف٢لش ٧ذهٝ ،ؼيش  ٣اثضاس تـْي٘ ٝيؿ٤د؛ ٙزا ٝب٧يت سا٧جشد اص عيو ٧ذه
ؿش٣ؿ  ٣ث ٦ا٢ٝ ٤ٖٙت٨ي ٝيؿ٤د ّ ٦فب ٘ٝاكٚي دس چٖٖ١٤ي تقيي ٠آٝ ،ٟيضا ٟاعالفبتي اػت ّ ٦اص
ٝايظ(داخٚي  ٣خبسخي)  ٣آي٢ذ٥ي ٤ٝسد١ؾش دس اختيبس ٝيثبؿذ .دسخل٤ف ٣يظٕي سا٧جشد ،رّش اي٠
ْ١ت ٦ضش٣سي اػت ّٝ ٦ايظٕشايي ٣ ٣اٍـٕشايي اػت ّ ٦دس تجيي٧ ٠ذه٧بي ٢ٝبػت ثشاي سا٧جشد،
تقييٝ ٠ؼيش حشّت  ٣پيؾثي٢ي اثضاس ٢ٝبػت ثشاي تاٌَ ٧ذه ٤ٝثش ٣اٍـ ٝيؿ٤د.
اص آ١دبيي ّ ٦س٣يْشد اكٚي دس عشاحي  ٣تذ٣ي ٠ثش١ب٧٦ٝبي پ٢حػب٦ٙي ت٤ػق ،٦ثش١ب٦ٝسيضي سا٧جشدي
١ج٤د ٥اػت؛ ٙزا ٙابػ ٤ٞ١د ٟػ ٦ف٢لش يبدؿذ ٥ث٢ٝ٦ؾ٤س تـخيق سا٧جشد اص ٝت ٠اػ٢بد ثش١ب٧٦ٝبي
ت٤ػقٝ ،٦قيبسي ٣اٍـثي٢ب١ ٦١خ٤ا٧ذ ث٤د؛ ٙيْ ٠ثبت٤خ ٦ث ٦س٣يْشد دٙ٣ت٧ب ٤٢ٝ ٣يبت عشاحب٣ ٟ
تل٤يتّ٢٢ذٕب٤ٍ ٟا١ي ٠ثش١ب٧٦ٝبي پ٢حػب٦ٙي ت٤ػق ،٦اي ٠ا١تؾبس ٣خ٤د داسد ّّ ٦بسّشد سا٧جشد٧بي
ثش١ب٧٦ٝبي ت٤ػق ٦اص ٜ٨ٝتشيٝ ٠قيبس٧بي ٤ٝسدت٤خ ٦ث٤د ٥ثبؿذ  ٣اي ٜ٨ٝ ٠اص ّيييت ٝ ٣يبد ثش١ب٧٦ٝبي
ت٤ػق٦ي ا ٗ٣تب چ٨بسٍ ٛبث٘ اػت٢بد ٝيثبؿذٙ .زا ٝقيبس٧بي ّبسّشدي دٕ٥ب٦١ي صيش ث٦ف٤٢اٟ
ؿبخق٧بي ػ٢دؾ ٝد٤ٞف ٦اػ٢بد ثش١ب٧٦ٝبي پ٢دؼب٦ٙي ت٤ػق ٦دس١ؾش ٕشىتٝ ٦يؿ٤د .الص ٛث٦
يبدآ٣سي اػت ّ ٦ؿبخق ّبسّشد٧بي دٕ٥ب٦١ي صيش ثشاػبع ٝذٗ دٙيي اص ١ؾش خجشٕب ٟاػت٢تبج ٣
اػتب١ذاسدػبصي ؿذ٥ا١ذ:
 تقيي٢٢ّ٠ذ٥ي ٝؼيش  ٣چٖٖ١٤ي دػتيبثي ث٧ ٦ذه. ايدبدّ٢٢ذ٥ي ٝضيتي ٢ٝالش ث ٦ىشد(ٞ٧ب٢٢ّٔ٢٧ذ٥ي دػتٖب٧٥بي اخشايي). تقيي٢٢ّ٠ذ٥ي ا٤ٙ٣يت٧ب دس تخليق ٢ٝبثـ ت٤ػق.٦ تقيي٢٢ّ٠ذ٥ي ا٤ٙ٣يت٧ب  ٣ساٞ٢٧بييّ٢٢ذ ٥دس ثش١ب٧٦ٝبي ت٤ػق.٦ تقيي٢٢ّ٠ذ٥ي ٝؼيش ،اثضاس ٢ٝ ٣بثـ. ثؼيحّ٢٢ذ٥ي اْٝب١بت ٍ ٣بثٚيت٧ب. تقيي٢٢ّ٠ذ٥ي چٖٖ١٤ي تقب ٘ٝػبصٝب ٟثب ٝايظ. في٢يت ثخؾ تذسيدي ث ٦چـ ٜا١ذاص. پي١٤ذص٢١ذ٥ي ىقبٙيت٧بي اخشايي ث ٦ا٧ذاه. ايدبد ٍبثٚيت ١ؾبست دس ٝؼيش حشّت ث ٦ػٞت ا٧ذاه.ضىاسايي راَبزدَاي تًسعٍي بخص كطايرسي اس میان مستىذات چُار بزوامٍي تًسعٍ
١تبيح حبك٘ اص ثشسػي٧بي ا١دب ٛؿذ١ ،٥ـب ٟداد ّ ٦ثبٙل ثش  105س٣يْشد ػيبػتي ثخؾ ّـب٣سصي
دس ثش١ب٧٦ٝبي ت٤ػق٦ي ا ٗ٣تب چ٨بس ٛث ٦چٖٖ١٤ي سا٧جشدي ثخؾ ّـب٣سصي پشداخت ٦اػتٙ .يْ ٠اص
آ١دبيي ّ ٦ا١تخبة ٝيب٧ي ٜسا٧جشدي اص ميش سا٧جشدي دس دػت٤س ّبس ايَٝ ٠بٍ ٦ٙشاس داسدٝ ،جت٢ي ثش
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اي ٠س٣يْشد  ٣ثب ت٤خ ٦ث ٦ؿبخق٧بي ػ٢دؾ ى ً٤اٙزّشّ ،بسّشد٧بي ف٢بكش ٤ٝخ٤د دس يِ ٝيٛ٤٨
سا٧جشدي ،ثٝ ٦ثبث ٦ؿبخق٤ٝ ،سدت٤خٍ ٦شاس ٕشىت  ٣ت٤ػظ خجشٕب٤ٝ ٟسد ثاث  ٣ثشسػي ٣اٍـ ؿذ٣ ٥
يْبيِ  105س٣يْشد ػيبػتي ثخؾ ّـب٣سصي دس ثش١ب٧٦ٝبي ت٤ػق٦ي ا ٗ٣تب چ٨بس ،ٛاسصؽٕزاسي
ٕشديذ؛ ث٦١٤ٕ ٦اي ّ٧ ٦ش يِ اص س٣يْشد٧ب ،اص اٝتيبص خبف ٝ ٣ت٢بػت ثشخ٤سداس ؿذ ٣ ٥اْٝب ٟت٢ؾيٜ
 ٣تشتيت آ٨١ب ثشاػبع اٝتيبص ّ٘ ىشإ ٜ٧شديذ  ٣اص ٝد٤ٞؿ  105س٣يْشد دس ٍبٙت ؿبخق٧بي
ػ٢دؾ دٕ٥ب٦١ي ى ،ً٤پ٢ح ٤ٝسد اص ٝؼت٢ذات ثش١ب ٦ٝا ،ٗ٣د٤ٝ ٣سد اص ثش١ب٦ٝي د ،ٛ٣ػ٤ٝ ٦سد اص
ثش١ب٦ٝي ػ ٣ ٛ٤يِ ٤ٝسد اص ثش١ب٦ٝي چ٨بس ٦ّ ٛاص اٝتيبص الص ٛثشخ٤سداس ؿذ١ذ ،ث٦ف٤٢ا ٟسا٧جشد ثخؾ
دس چ٨بس ثش١ب٦ٝي پ٢حػب٦ٙي ت٤ػق ٦ا١تخبة ٕشديذ١ذ.
اص ػ٤ي ديٖش ،فال ٥٣ثش س٣ؽ اٝتيبصث٢ذي س٣يْشد٧ب ،ث٢ٝ٦ؾ٤س حل ٗ٤اعٞي٢ب ٟاص ١تبيح حبك٘ اص
اٝتيبصث٢ذي دس ؿ٢بػبيي ٕ ٣ضي٢ؾ س٣يْشد٧بي اكٚي ثخؾ ّـب٣سصي دس چ٨بس ثش١ب ،٦ٝث ٦ثشسػي ٣
تدضي ٣ ٦تاٚي٘ ّبسؿ٢بػي  105س٣يْشد ،ثشاػبع س٣ؽ دٙيي ١يض اٍذا ٛؿذ ّ١ ٦تبيح حبك٘ اص آٟ
١ـبٝ ٟيد٧ذ ّ ٦ػيبػتٕزاسا ٣ ٟت٢ؾي٢٢ّٜذٕب ٟچ٨بس ثش١ب٦ٝي ت٤ػق ٦دس ثخؾ ّـب٣سصي٤ٞ٧ ،اس٥
ٝ ٣تأثش اص ٣ضقيت ٝايغي ،دٝ ٥ا٤س اكٚي ّ ٦داساي ثيـتشي ٠اٝتيبص ث٤د٥ا١ذ سا دس تقيي ٣ ٠ت٢ؾيٜ
س٣يْشد٧بي اكٚي ثخؾ ّـب٣سصي ث ٦ؿشح صيش ٤ٝسد ت٤خٍ ٦شاس داد٥ا١ذ ّ ٜ٧ ٦ساػتب ثب ١تبيح حبك٘
اص اٝتيبص ث٢ذي ٝيثبؿذ.1

 -1ثشاي اعالؿ اص ؿي٥٤ي اٝتيبص ث٢ذي ،ثٕ ٦ضاسؽ تاَيَي ّٝ ٦بخز ايَٝ ٠ب ٦ٙث٤د ٣ ٥آدسع آ ٟدس ثخؾ ٢ٝبثـ ٝ ٣بخز
١يض آٝذ ٥اػت؛ ٝشاخق ٦ىشٝبييذ.
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راَبرد رديف :11
اتخبر ػيبػت ٧بي حٞبيتي اص تٙ٤يذّ٢٢ذٕب ٟثخؾ ّـب٣سصي ثشاي تأٝيّ ٠بال٧بي اػبػي اص عشيٌ اىضايؾ تٙ٤يذ دس
٣احذ ػغح  ٣تضٞي ٠خشيذ ،تأٝي ٠خؼبست  ٣ثي٦ٞي ٝال٤الت ّـب٣سصي  ٣ث٨ج٤د ٍيٞت٨بي ١ؼجي  ٣ايدبد صٝي٧٦٢بي
تقبدٗ ٞ٧ ٣بّ ٔ٢٧شد ٟػبيش ثخؾ٧ب ثب اي ٠ثخؾ(ثش١ب٦ٝي ا ٗ٣ت٤ػق.)٦
راَبرد رديف :9
تدذيذ١ؾش اػبػي دس ػبصٝبٟد٧ي ٝ ٣ذيشيت اٍتلبدي ثخؾ٧بي آة ّ ٣ـب٣سصي ثبالخق دس ٤ٝاسد تقييٍٞٚ ٠ش٣
ٝؼئٙ٤يت٧ب ،ايدبد ٞ٧بٖ٢٧ي٨بي الص ٛثي ٠اسٕب٧ٟبي ريشثظ  ٣اػتيبد٥ي كايح ٝ ٣قَ ٗ٤اص ٢ٝبثـ آة(ثش١ب ٦ٝا ٗ٣ت٤ػق)٦
راَبرد رديف :2
ايدبد سؿذ اٍتلبدي دس خ٨ت اىضايؾ تٙ٤يذ ػشا ،٦١اؿتنبٗ ٙ٤ٝذ ّ ٣ب٧ؾ ٣اثؼتٖي اٍتلبدي ثب تأّيذ ثش خ٤دّيبيي
ٝال٤الت اػتشاتظيِ ّـب٣سصي ٨ٝ ٣بس ت٤س(ٛثش١ب٦ٝي ا ٗ٣ت٤ػق.)٦
راَبرد سديو :15
ت٢ؾي ٜػيبػت٧بي ا٤ٖٙي ّـت ثش اػبع ا٤ٙ٣يت٧بي ثش١بٝ ٣ ٦ٝضيت ١ؼجي(ثش١ب٦ٝي ا ٗ٣ت٤ػق.)٦
راَبرد رديف :16
ايدبد تؼ٨يالت ٍب١٤١ي ،ى٢ي  ٣افتجبسي خ٨ت خشيذ  ٣ىش٣ؽ  ٣خبثدبيي اساضي ٍ ٣غقبت ّ٤چِ ث٢ٝ٦ؾ٤س يْپبسچ٦
٤ٞ١د ٟا٤١اؿ ّـت  ٣يْپبسچ٤ٞ١ ٦د١ ٟؼجي ٍغقبت پشاّ٢ذ ٣ ٥خٕ٤ٚيشي اص خشد ؿذ ٟاساضي ّـب٣سصي  ٣تيشً ا٤١اؿ
ّـت ثب ا٤ٙ٣يت صٝي٧٠بي صيش ػذ٧ب  ٣ؿجْ٧٦ب(ثش١ب٦ٝي ا ٗ٣ت٤ػق.)٦
راَبرد رديف :59
ث٢ٝ ٦ؾ٤س حيؼ ٝا٤سيت آة ّ ٣ـب٣سصي دس ع ٗ٤ثش١ب٦ٝي د ٛ٣ت٤ػق ،٦دٙ٣ت ْٚٝو اػت دس افٞبٗ ػيبػت٧ب  ٣خظ
ٝـي٧بي َٝشسؿذ ٥ث١ ٦ا٤ي فٞ١ ٘ٞبيذ ّ:٦
اٙو -تأٝي ٠افتجبس ثخؾ٧بي آة ّ ٣ـب٣سصي اص ا٤ٙ٣يت ثشخ٤سداس ؿ٤د.
ة -دس تأٝي٤ٝ ٠اد مزايي  ٣ىشآ٣سد٧٥بي داٝي ٤ٝسد ١يبص ّـ٤س دس ػبٗ پبيب ٟثش١ب ٦ٝحتياالْٝب ٟث ٦خ٤دّيبيي ثشػذ..
(ثش١ب ٦ٝد ٛ٣ت٤ػق)٦
راَبرد رديف :42
 - 6سؿذ  ٣ت٤ػق ٦پبيذاس اٍتلبدي ثب ٝا٤سيت ثخؾ ّـب٣سصي اص عشيٌ:
 - 2ايدبد ؿشايظ ٢ٝبػت خ٨ت اىضايؾ پغا١ذاص ٚٝي  ٣ػشٝبيٕ٦زاسي آ ٟدس ثخؾ٧بي ٤ٝسد ١يبص ّـ٤س.
 - 3تأّيذ ثش تْٞي٘ عشح٧بي ١ي ٦ٞتٞب ٛتٙ٤يذي ،ك٢قتي ٧ ٣ذايت ٢ٝبثـ فٝ٤ٞي ث ٦ػٞت عشح٧بي ص٣د ثبصد٣ ٥
ّ٤چِ ٢ٝغَ٦اي.
 - 8ف٢بيت ٣يظ ٥ث ٦ك٢بيـ تجذيٚي ٣ ٣اثؼت ٦ث ٦ثخؾ ّـب٣سصي.
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 - 10ت٢ؾي ٜحشّت  ٣ثش١ب ٦ٝثخؾ ٧بي ٝختٚو اٍتلبدي اف ٜاص آة ،ك٢قت ،ا١شطي ،ح ،َ٘١ ٣ ٘ٞثبصسٕب١ي  ٣ثب٧ِ١ب دس
خ٨ت تَ٤يت ثخؾ ّـب٣سصي.
 - 11ا٤ٙ٣يت دس تأٝي  ٠افتجبسات فٞشا١ي ىل ٗ٤آة ّ ٣ـب٣سصي ٢ٝ ٣بثـ عجيقي  ٣اىضايؾ ػ ٜ٨تؼ٨يالت ثبْ١ي اسصا٣ ٟ
ػ٘٨ا٤ٙك ٣ ٗ٤ايدبد  ٣تَ٤يت ٝؤػؼبت ٝبٙي  ٣افتجبسي ميش دٙ٣تي دس ثخؾ ّـب٣سصي ،ف٢بيت ٣يظ ٥ث ٦ك٢بيـ تجذيٚي ٣
ثؼت٦ث٢ذي ٝال٤الت ّـب٣سصي  ٣تٞشّض تذسيدي ىقبٙيت٧بي دٙ٣ت دس ثخؾ ّـب٣سصي دس تاَيَبت  ٣تش٣يح  ٣آ٤ٝصؽ،
٣ ٣إزاسي ا٤ٝس تٙ٤يذي  ٣ت٤صيقي  ٣حتي االْٝب ٟػبيش ا٤ٝس ثٝ ٦شد ٣ ٛتأّيذ ثش اىضايؾ تٙ٤يذ دس ٣احذ ػغح  ٣ثبال ثشدٟ
سا١ذٝب ٟآثيبسي.
 - 12تأٝي ٠ثٍ٤ٝ ٦ـ ّ ٣بىي ٨١بد٧٥ب ٝ ٣بؿي٠آالت ّـب٣سصي  ٣افال ٛثٍ٤ٝ ٦ـ ٍيٞت٧بي تضٞي٢ي ثب ْٝب١يض٢ٝ ٛبػت
ٍيٞتٕزاسي ،تقيي ٠تقشى٧٦بي ٕٞشّي دس ساػتبي حٞبيت اص تٙ٤يذ داخٚي ّ ٣ب٧ؾ َ١ؾ ٣اػغ٧٦ب دس فشضٝ ٦ال٤الت،
اػتٞشاس ػ٤ثؼيذ ٝ ٣قبىيت٧بي ٝبٙيبتي ،ا٤ٙ٣يت ث٦ػشٝبيٕ ٦زاسي دس ثخؾ ّـب٣سصي ١ؼجت ث ٦ػبيش ثخؾ٧ب ،اخشاي
ثي ٦ٞتٙ٤يذات ّـب٣سصي  ٣تأٝي ٠اختٞبفي تٙ٤يذّ٢٢ذٕبّ ٟـب٣سصي  ٣س٣ػتبئيب( ..ٟثش١ب ٦ٝد ٛ٣ت٤ػق)٦
راَبرد رديف :82
ث٢ٝ٦ؾ٤س ٨١بديّ ٦٢شد ٟا٢ٝيت مزا ( دػتشػي  ٦ٞ٧اىشاد خبٝق ٦ث ٦مزاي ّبىي  ٣ػب ٣ )ٜٙث٨ج٤د تنزيٝ ٦شدّ ٣ ٛب٧ؾ
ثيٞبسي٨بي حبك٘ اص ػ٤ء تنزي ٣ ٦استَبي ػالٝت خبٝق٣ ،٦صاست ث٨ذاؿت ،دسٝب ٣ ٟآ٤ٝصؽ پضؿْي ٤ٝؽو اػت حذاّثش
عي ٝذت يِ ػبٗ ١ؼجت ث ٦تقيي ٠ػجذ مزاييٝغ٤ٚة اٍذا٢ّ ٛذ  ٣ثشاي تاٌَ آ ٟدػتٖب٨٧بي ريسثظ ثبيذ اٍذاٝبت
ري٘ سا ث ٦ف ٘ٞآ٣س١ذ.
اٙو ٣ -صاستخب٧ ٦١بي ىشٖ٢٧ي  ٣آ٤ٝصؿي ٞ٧ ٣چ٢ي ٠ػبصٝب ٟكذا  ٣ػيٞبي خ٤٨ٞسي اػالٝي ايشا٤ٝ ٟؽي٢ذ ١ؼجت ث٦
استَبي ىش ٣ ٔ٢٧إٓب٧ي٧بي تنزي٦اي  ٣اسائ ٦آ٤ٝصؽ ٧بي الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س تش٣يح ػجذ ٝغ٤ٚة مزايي ث ٦فٝ ٛ٤ٞشد ٛاٍذاٛ
ّ٢٢ذ.
ة  -ؿ٤ساي اٍتلبد دس ت٤صيـ ٢ٝبثـ افتجبسي يبسا٧ ٦١ب دس ٤ٝسد ٤ٝاد مزايي پغ اص ّؼت ١ؾش ٣صاست ث٨ذاؿت ،دسٝب٣ ٟ
آ٤ٝصؽ پضؿْي صٝي٦٢اخشاي ػجذ ٝغ٤ٚة مزايي سا ىشا ٜ٧خ٤ا٧ذ ّشد.
ج  -ث٢ٝ ٦ؾ٤س سىـ ػ٤ء تنزي ٦خب٤١اس٧بي ّ ٜدسآٝذ ،يبساّ ٦١بال٧بي اػبػي افغبيي ث١ ٦يبص٢ٝذا ،ٟس٣ػتبييب ٣ ٟػبّ٢ي٠
٢ٝبعٌ ّٞتش ت٤ػق ٦يبىت١٦ؼجت ث ٦ػبيشي ٠اىضايؾ ٝييبثذ( .ثش١ب ٦ٝػ ٛ٤ت٤ػق)٦
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راَبرد رديف :72
ٝبد - 104 ٥ث٢ٝ٦ؾ٤س حيبؽت اص ٝايظ صيؼت  ٣ث٨شٕ٥يشي پبيذاس اص ٢ٝبثـ عجيقي ّـ٤س ،اخشاي ٤ٝاسد صيش اٙضاٝي اػت:
اٙو  -ث٨ش ٥ثشداسي اص ٢ٝبثـ عجيقي ّـ٤س ثبيذ ثشاػبع ت٤ا ٟثب٢ٝ ٥٤َٙبثـ ك٤ست ٕيشد .ثذي٢ٝ ٠ؾ٤س دٙ٣ت ٤ٝؽو اػت
ض ٠ٞحيؼ س١٣ذ سؿذتٙ٤يذات  ٣ث٨ش٥ثشداسي پبيذاس اص ٢ٝبثـ ،ثب اخشاي عشح٧بيي اص ٍجي٘ "تقبدٗ داٝ ٣ ٛشتـ"" ،خش٣ج
دا ٛاص خ " ٣ "ٖ٘٢تأٝي ٠ف٤ٚى ٦دا ٣ ٛػ٤خت خ١ ٖ٘٢ـي٢ب ،ٟفـبيش  ٣س٣ػتبئيب ،ٟحيؼ  ٣حشاػت اص ٢ٝبثـ پبي ٣ ٦رخبئش
ط١تيْيٞ٧ ،بٖ٢٧ي دس ٝذيشيت يْپبسچ٢ٝ ٦بثـ پبي٨١ ٣ ٦بديّ٦٢شدٝ ٟـبسّت ٝشد ٛدسثش١ب٦ٝسيضي ،تلٞيٕٜيشي  ٣اخشاء"
تشتيجي اتخبر ٞ١بيذ ّ ٦تقبدٗ ٝايظ صيؼت ١يض حيؼ ؿ٤د.
آيي١ ٠ب ٦ٝاخشائي اي ٠ث٢ذ ٝـت ٘ٞثش ض٤اثظ صيؼت ٝايغي ٤ٝسد١ؾش ،ثب پيـ٨٢بد ٝـتشُ ػبصٝب ٟحيبؽت ٝايظ صيؼت
٣ ٣صاستخب٧٦١بي ّـب٣سصي ٣خ٨بد ػبص١ذٕي ث٦تل٤يت ٧يأت ٣صيشا ٟخ٤ا٧ذ سػيذ.
ة  -ث٢ٝ٦ؾ٤س تَ٤يت  ٣پـتيجب١ي اص "ػبصٝب٧ٟبي ميشدٙ٣تي حبٝي ٝايظ صيؼت ٢ٝ ٣بثـ عجيقي"٧ِّٞ ،بي ٝبٙي
اؿخبف حَيَي  ٣حٍَ٤ي ث ٦اي ٠ػبصٝب٧ٟب ث٦ف٤٢ا٧ ٟضيٍ ٦٢بث٘ ٍج ٗ٤تَٚي ٝيؿ٤د .اي٧ِّٞ ٠ب ّ ٦ث ٦حؼبة خبكي
دس خضا٣ ٦١اسيض ٝيٕشدد ،دسيبىت  ٣ثشاػبع آيي١٠ب٦ٝاي ّ ٦ث ٦پيـ٨٢بد ػبصٝب ٟثش١ب ٣ ٦ٝث٤دخ ٣ ٦ػبصٝب ٟحيبؽت ٝايظ
صيؼت ٣ ٣صاست خ٨بد ػبص١ذٕي ت٨ي ٣ ٦ث٦تل٤يت ٧يأت ٣صيشاٝ ٟيسػذ ٝ ٣ـت ٘ٞثش حذاّثش ٝيضا٧ِّٟٞب ١ ٣ا٥٤ي
افغبي آ٨١بػت ،دس اختيبس اي ٠ػبصٝب٧ٟب ٍشاس خ٤ا٧ذ ٕشىت.
ج  -ث٢ٝ٦ؾ٤س ّب٧ؾ ف٤ا ٘ٝآ٤ٙد٢٢ّ٥ذ٥ي ٝايظ صيؼت ،ثبالخق دس ٤ٝسد ٢ٝبثـ عجيقي ٢ٝ ٣بثـ آة ّـ٤س٣ ،احذ٧بي
تٙ٤يذي ٤ٝؽي٢ذ ثشاي تغجيٌ ٝـخلبت ى٢ي خ٤د ثب ض٤اثظ ٝايظ صيؼت ّ ٣ب٧ؾ آ٤ٙدٕي٧ب اٍذا٢٢ّ ٛذ٧ .ضي٧٦٢بي
ا١دب ٛؿذ ٥دس اي٤ٝ ٠سد ث٦ف٤٢ا٧ ٟضي٧٦٢بي ٍبث٘ ٍج٣ ٗ٤احذ٧ب ٢ٝؾ٤س ٝيٕشدد(ثش١ب٦ٝي ػ ٛ٤ت٤ػق.)٦
راَبرد رديف  79مادٌ :107
ث ٦دٙ٣ت اخبص ٥دادٝ ٥يؿ٤د ث٢ٝ٦ؾ٤س اخشاي ػيبػت٧بي كشى٦خ٤يي ٧ ٣ذايت ٝلشهّ٢٢ذٕب ٟآة ّـب٣سصي ثشاي
ث٨ش٥ثشداسي ث٨ي ،٦٢آة سا دس ا٨١بس  ٣ؿجْ٧٦بي آثيبسي  ٣ايؼتٖب٧٥بي پٞپبط  ٣چب٧٥بي فٞيٌ ١ ٣ي ٦ٞفٞيٌ ثشاػبع ا٤ٖٙي
ٝلشه ث٨ي ٦٢آة ّـب٣سصي ١ؼجت ث ٦تذ٣ي ٣ ٠اخشاي ١ؾب ٛث٨ش٥ثشداسيٝ ،ـبسّت ثخـي ميشدٙ٣تي(حَبث٦داساٝ ٣ ٟبْٙب)ٟ
 ٣ايدبد تـْ٘٧بي ث٨ش٥ثشداسي آة  ٣خبُ اٍذاٞ١ ٛبيذ  ٣ثشاي ايٝ ٦١٤ٕ٠لشهّ٢٢ذٕب ،ٟثشاػبع ٍب ٟ٤١تثجيت ١شخ آة
ث٨بي صسافي ٍيٞتٕزاسي ٤ٞ١د ٣ ٥تا٤ي٘ د٧ذ(ثش١ب٦ٝي ػ ٛ٤ت٤ػق.)٦
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راَبرد رديف :88
دٙ٣ت ْٚٝو اػت ؽشه ٝذت ؿؾ ٝب ٥پغ اص تل٤يت ايٍ ٠ب ،ٟ٤١ثش١ب٦ٝي ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي ٢ٝ ٣بثـ عجيقي سا
ثب ٝا٤سيت خ٤دّيبيي دس تٙ٤يذ ٝال٤الت اػبػيّـب٣سصي ،تأٝي ٠ا٢ٝيت مزايي ،اٍتلبدي٤ٞ١د ٟتٙ٤يذ  ٣ت٤ػق٦ي
كبدسات ٝال٤الت ّـب٣سصي ،استَبي سؿذ اسصؽ اىض٣د ٥ثخؾ ّـب٣سصي حذاٍ٘ ثٝ ٦يضا ٟسؿذ پيؾثي٢ي ؿذ ٥دس خذٗ٣
ؿٞبس٥ي( )2ثخؾ ٧يت ٜايٍ ٠ب ٟ٤١سا ت٨ي ٣ ٦اص عشيٌ ا١دب ٛاٍذاٝبت ري٘ ثٝ ٦شح٦ٚي اخشا دس آ٣سد:
اٙو  -ػشٝبيٕ٦زاسي الص ٛث٢ٝ٦ؾ٤س اخشاي فٚٞيبت صيشث٢بيي آة  ٣خبُ  ٣ت٤ػق٦ي ؿجْ٧ ٦بي آثيبسي  ٣صْ٧ـي دس د٣
ٝيٚيْ٧ ٟ٤تبس اص اساضي ّـب٣سصي داساي آة تأٝي٠ؿذ.٥
ة  -تٚييٌ ث٤دخ ٦فٝ٤ٞي(ث ٦ك٤ست ٣خ ٥٤اداس ٥ؿذ )٥ثب ٢ٝبثـ ١ؾب ٛثبْ١ي ٢ٝ ٣بثـحبك٘ اص ٝـبسّت تٙ٤يذّ٢٢ذٕبٟ
ث٢ٝ٦ؾ٤س پشداخت تؼ٨يالت ث ٦ػشٝبيٕ٦زاسا ٟثخؾّـب٣سصي  ٣ك٢بيـ تجذيٚي  ٣تْٞيٚي.
ج  -پ٤ؿؾ حذاٍ٘ پ٢دب ٥دسكذي ثي٦ٞي ٝال٤الت ّـب٣سصي  ٣ف٤ا ٘ٝتٙ٤يذ ثب ث٨ش٥ثشداسي اص خذٝبت ى٢ي ثخؾ
خل٤كي  ٣تقب١٣ي تب پبيب ٟثش١ب.٦ٝ
د  -اىضايؾ ػشٝبي٦ي ؿشّت ٝبدس تخللي ك٢ذ ً٣حٞبيت اص ت٤ػق٦ي ػشٝبيٕ٦زاسي ثخؾ ّـب٣سصي ثٝ٦يضاٟ
ػشٝبي٦ي اٙ٣ي ٦دس ع ٗ٤ػبٗ٧بي ثش١ب ِّٞ ٣ ٦ٝث ٦ك٢ذ٧ً٣بي افتجبسي ميشدٙ٣تي ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي ث٦ك٤ست
٣خ ٥٤اداس ٥ؿذ ٣ ٥اص عشيٌ افتجبسات ت ِٚٞداسايي ػشٝبي٦اي.
٧ا -حٞبيت اص ٕؼتشؽ ك٢بيـ تجذيٚي  ٣تْٞيٚي ثخؾ ّـب٣سصي ث١٦ا٤ي ّ ٦دسكذ ٝال٤الت ىشآ٣سي ؿذ ٥حذاٍ٘ ث٦
ٝيضا ٟد٣ثشاثش ٣ضـ ٤ٝخ٤د اىضايؾ يبىت٤ٝ ٣ ٦خجبتّب٧ؾ ضبيقبت ثٝ ٦يضا ٟپ٢دب ٥دسكذ ( )%50ىشإ ٜ٧شدد.
 - ٣اىضايؾ تٙ٤يذ ٤ٝاد پش٣تئي٢ي دا ٣ ٛآثضيب ٟدس ساػتبي اكالح ػبختبس تنزي ٦ث١ ٦ا٤ي ّ ٦ػشا ٦١ػ ٜ٨پش٣تئي ٠حي٤ا١ي
دس ا٤ٖٙي تنزي ٦ث ٦ثيؼت ٕ ٦١ ٣ش ٛاىضايؾ يبثذ.
ص  -ايدبد ك٢ذ ً٣ت ثجيت دسآٝذ ّـب٣سصا ٟثب ٝـبسّت دسآٝذي دٙ٣ت ّ ٣ـب٣سصا ٟخ٨ت ػيبػت٧بي حٞبيتي دسآٝذي
ّـب٣سصا ٟث١ ٦ا٤ي ّ ٦خغشپزيشي حبك٘ اص تنييشٍيٞت ٧ب  ٣فْٚٞشد تٙ٤يذ سا ث٢ٝ ٦ؾ٤س تثجيت دسآٝذ ّـب٣سصاّ ٟب٧ؾ
د٧ذ .اػبػ٢ب٦ٝي ك٢ذ ً٣يبدؿذ ٥ؽشه ٝذت ؿؾ ٝب ٥پغ اص تل٤يت ايٍ ٠ب ٟ٤١ث ٦تل٤يت ٧يأت ٣صيشاٝ ٟيسػذ.
ح  -كذ٣س ػ٢ذ ٝبْٙيت اساضي ّـب٣سصي ٣اٍـ دس خبسج اص ٝاذ٣د٥ي ٍب١٤١ي ؿ٨ش٧ب  ٣ؿ٨شُ٧ب  ٣س٣ػتب٧ب ث٢بٝ ٛبْٙي٠
ٍب١٤١ي آ٨١ب اص عشيٌ ػبصٝب ٟثجت اػ٢بد  ٣اٝالُ ّـ٤س تب پبيب ٟثش١ب٦ٝي چ٨بس.ٛ
ط ٤١ -ػبصي ثبمبت ٤ٝخ٤د  ٣ت٤ػق٦ي ثبمبت ثب ا٤ٙ٣يت دس اساضي ؿيتداس ٝ ٣ؼتقذ ثٝ ٦يضا ٟيِ ٝيٚيْ٧ ٟ٤تبس ثب تأٝي٠
٢ٝبثـ اسصاٍ ٟيٞت  ٣دس ساػتبي ت٤ػق ٦كبدسات.
ي  -ايدبد اٖ١يض ٥ثشاي خزة ٝتخللي ٠ت٤ػظ تٙ٤يذّ٢٢ذٕب ٣ ٟث٨ش٥ثشداسا ٟث٢ٝ٦ؾ٤س ٕؼتشؽ آ٤ٝصؽ  ٣تش٣يح ثب
اػتيبد ٥اص خذٝبت ى٢ي ثخؾ خل٤كي  ٣تقب١٣ي ثٝ٦يضا ٟحذاٍ٘ ػيدسكذ ( )%30تٙ٤يذّ٢٢ذٕب ٣ ٟث٨ش٥ثشداسا٣ ٟ
ت٤ػق٦ي تاَيَبت ّبسثشدي ّـب٣سصي ثٝ ٦يضا ٟد٣ثشاثش ؿشايظ ػبٗ پبي(٦ثش١ب٦ٝي چ٨بس ٛت٤ػق.)٦

ارسيابي ي تجشيٍ ي تحلیل راَبزدَاي تًسعٍي بخص كطايرسي
ث٢ٝ٦ؾ٤س اسصيبثي سا٧جشدي اص سا٧جشد٧بي چ٨بس ثش١ب٦ٝي ت٤ػق ٦دس ٍبٙت اك ٗ٤دا١ؾ ٝذيشيت
سا٧جشدي ،ثشاي يْبيِ سا٧جشد٧ب اي ٠ػئ٤اٗ  ٝغشح  ٣پبػخ آ ٟاحلبء ؿذ ٥اػت ّ ٦آيب
پيؾىشم٧بي عشاحي  ٣تذ٣ي ٠اي ٠سا٧جشد ٜ٧اّ ٟ٤٢پغ اص اخشاي چ٨بس ثش١ب٦ٝي ت٤ػق ٦اص افتجبس
الص ٛثشخ٤سداس ٝيثبؿذ؟ ث ٦فجبست ديٖش آيب اٍذاٝبت اخشايي دٙ٣ت ػجت سىـ صٝي٧٦٢بي ا١تخبة
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ٝدذد سا٧جشد ؿذ ٥اػت؟ ثذي٢ٝ ٠ؾ٤س ثشاي ٝد٤ٞؿ سا٧جشد٧بي ٕضي٢ؾ ؿذ ٥ثيؾ اص يْلذ ؿبخق
عشاحي  ٣ثب اػتيبد ٥اص تاَيَبت ا١دب ٛؿذ ،٥چٖٖ١٤ي تاٌَ ٧شيِ اص آ٨١ب ٤ٝسد ثشسػي ٍشاس ٕشىت٢ذ
ّ ٦ث ٦ؿشح صيش  ٣ث ٦تيْيِ ث ٦چٖٖ١٤ي افتجبس ثشخي اص ؿبخق٧بي اسصيبثي ٧شيِ اص سا٧جشد٧بي
٢ٝتخت  ٣ث٦ع٤س خالك ٦اؿبسٝ ٥يؿ٤د.
ارسيابي اعتبار پیصفزضُا در تذييه راَبزد رديف (11حمايت اس تًلیذ ي تًلیذكىىذگان
بخص كطايرسي)
عي د ٣د٦٧ي ٕزؿت٤ٍ ،٦اي ٝدشي٤ٞ٧ ٦٢٢َٝ ٣ ٦اس ٥دس تذ٣ي ،٠عشاحي  ٣تل٤يت سا٧جشد٧بي
ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي دس ثش١ب٧٦ٝبي پ٢حػب٦ٙي ت٤ػق٤ٝ ،٦ض٤ؿ حٞبيت اص تٙ٤يذ  ٣تٙ٤يذّ٢٢ذٕبٟ
ثخؾ ّـب٣سصي سا ٝذ١ؾش ٍشاس داد٥ا١ذ؛ حبٗ اي ٠ػئ٤اٗ ٝغشح ٝيؿ٤د ّ ٦آيب پيؾىشم٧بي
ٝايغي  ٣ثخـي سا٧جشد حٞبيت اص تٙ٤يذ  ٣تٙ٤يذّ٢٢ذٕب ٟثخؾ ّـب٣سصيٜ٧ ،اّ١ ٟ٤٢يض اص افتجبس
ثشخ٤سداس اػت ّ ٦دسك٤ست ٣خ٤د اي ٠پيؾىشم٧ب ،اػتٞشاس ٝض ٟ٤ٞاي ٠سا٧جشد دس ثش١ب٦ٝي آي٢ذ٥
اص ضش٣ست٧بي س٣يْشد دٙ٣ت دس ٝذيشيت ّال ٟثخؾ ّـب٣سصي ٝاؼ٤ة خ٤ا٧ذ ؿذ ّ ٦ايٝ ٠ؼأ٦ٙ
اص ص٣ايبي ٝختٚو ٍبث٘ ثشسػي ٝيثبؿذ:
ثشسػي٧ب ١ـبٝ ٟيد٧ذ ّ ٦خ٤٨ٞسي اػالٝي ايشاٝ ٟجت٢ي ثش ث٢ذ٧بي( )9( ٣ )8( ،)1اك٘ ٍ 43بٟ٤١
اػبػي٤ٝ ،ض٤ؿ ٧بي تأٝي ٠خ٤ساُ ،خٕ٤ٚيشي اص ػٚغ ٦اٍتلبدي ثيٖب ٣ ٦١تأّيذ ثش اىضايؾ تٙ٤يذات
ّـب٣سصي ...سا دس دػت٤س ّبس خ٤د داؿت ٣ ٦ثش اػبع ث٢ذ( )13اك٘ ػ ،ٛ٤دٙ٣ت ٤ٝؽو ث ٦ثّ٦بسٕيشي
٦ٞ٧ي اْٝب١بت خ٤د ثشاي تأٝي ٠خ٤دّيبيي دس ّـب٣سصي ؿذ ٥اػت؛ ٞ٧چ٢ي ٠ثشاػبع ٝيبد اك٘
( ،)28دٙ٣ت ٤ٝؽو ث ٦ىشا٤ٞ١ ٜ٧د ٟاْٝب ٟاؿتنبٗ ثّ٦بس ثشاي  ٦ٞ٧اىشاد ١يض ؿذ ٥اػت .اص ػ٤ي
ديٖش ثشاػبع ٝغبٙقبت ا١دب ٛؿذ ٥دس ّـ٤س ،ؿشايظ خبف ّـب٣سصي ٞ٧ ٣چ٢ي ٠س٣ػتب٧ب ث٦١٤ٕ٦اي
اػت ّ ٦تذاَ١ ٛ٣ؾ آىشي٢ي ايٕ ٠ش ٥٣ىقبٙيت٧ب دس ٢ٝبعٌ س٣ػتبييٝ ،ؼتٚض ٛحٞبيت دٙ٣ت اص آٟ
خ٤ا٧ذ ث٤د.
ثب ف٢بيت ث ٦پيؾىشم ٧بي ٝايغي  ٣ثخـي اؿبس ٥ؿذ ٥دس ٝتٕ ٠ضاسؽ اكٚي تاَيٌٝ ،يت٤اٟ
١تيدٕ٦يشي ٤ٞ١د ّٜ٧ ٦اّٞ٧ ٟ٤٢ب ٟپيؾىشم٧بيي ّ ٦دس صٝب ٟتل٤يت سا٧جشد حٞبيت اص ثخؾ
ّـب٣سصي دس ثش١ب٦ٝي ا ٗ٣ت٤ػق ٣ )1367(٦ثشسػي  ٣تل٤يت ثش١ب٦ٝي د ٛ٣ت٤ػق ٣ )1373(٦ثش١ب٦ٝي
ػ ٛ٤ت٤ػق ٣ )1378(٦ثش١ب٦ٝي چ٨بس ٛت٤ػق٤ٝ )1383(٦خت عشح  ٣تل٤يت سا٧جشد حٞبيت اص ثخؾ
ّـب٣سصي ؿذ؛ ٜ٧اّ١ ٟ٤٢يض ٣خ٤د داسد.
ارسيابي راَبزد رديف (4مذيزيت اقتصادي بخص آب ي كطايرسي)
آة ث٦ف٤٢اٜ٨ٝ ٟتشي٨١ ٠بد٥ي تٙ٤يذ دس ثخؾ ّـب٣سصي ،اييبي َ١ؾ ٝيّ٢ذ٧ ،شچ٢ذ ٝغبٙقبت
تيليٚي اص خبُ٧بي ّـ٤س ١ـبٝ ٟيد٧ذ ػشصٝي ٠ايشا ٟثٙ ٦ابػ خبُ ٝؼتقذ ّالع يِ تب ّالع
ػ ٦ثب ٝاذ٣يت ٤ٝاخ ٦اػت؛ ٙيْ٧ ٠شٕض ايٝ ٠ؼأ ،٦ٙاٞ٧يت آة سا دس ثخؾ ّـب٣سصي ّْ١ ٜشد٥
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اػت .ث٦١٤ٕ٦اي ّ ٦ثشسػي ٝ ٣غبٙقبت ا١دب ٛؿذ ٥دس ػشاػش ّـ٤س ١ـبٝ ٟيد٧ذ ،ثدض ٍؼٞت٧بيي اص
٢ٝبعٌ خ٤٢ة مشثي ،فب ٘ٝاكٚي ٝاذ٣يت دس ىقبٙيت٧بي صسافي  ٣ثبمي ،دس ٢ٝبعٌ ٝختٚو ّـ٤س،
آة ٝيثبؿذ ٞ٧ ٣يٝ ٠اذ٣ديت ٤ٝخت ؿذ ٥تب دٙ٣ت دسحبٗ حبضش ١يض دس ٨ٝبس ،ت٢ؾي٣ ٜ
ث٨ش٥ثشداسي اص ٢ٝبثـ آثي تأّيذ ٞ١بيذٙ .زا ٜ٧اّ١ ٟ٤٢يض پيؾ ىشم تذ٣ي ٣ ٠اخشاي سا٧جشد ٝذيشيت
اٍتلبدي آة دس ّـ٤س افتجبس داسد.
ارسيابي راَبزد رديف (2خًدكفايي محصًالت اساسي كطايرسي)
اص خ ٦ٚٞداليٚي ّ ٦اص اثتذاي پيش٣صي اَ١الة اػالٝي٤ٝ ،خت اتخبر سا٧جشد خ٤دّيبيي ّـ٤س دس
ٝال٤الت اػبػي اٍب ٦ٝؿذ ٥اػت؛ آثبس ٢ٝيي ٣اثؼتٖي دس تأٝي١ ٠يبص٧بي مزايي ث ٦خبسج اص ّـ٤س
ث٤د ٦ّ ٥ثشسػي ايٝ ٠ؼأ١ ،٦ٙتبيح ٖ١شا٢٢ّٟذ٥اي سا دس صٝي٦٢ي آػيتپزيش ّشد ٟاػتَالٗ اٍتلبدي
 ٣ػيبػي ّـ٤س تشػيٝ ٜيّ٢ذ .ثب ٕزؿت ػ ٦د ٦٧اص پيش٣صي اَ١الة اػالٝي  ٣اخشاي چ٨بس ثش١ب٦ٝي
ت٤ػق ٣ ٦فٚيسم ٜاىضايؾ تٙ٤يذ ػشا٦١ي ٝال٤الت ّـب٣سصي اص  700ثّ 1400 ٦يٕ٤ٚشٝ ،ٛيضاٟ
٣اسدات ثشخي ٝال٤الت اػبػي اص خ٢ٕ ٦ٚٞذ ،ٛؿْش ،س٣م ٣ ٠ثشخي ١جبتبت ف٤ٚى٦اي ّ ٦ث٢ٝ٦ؾ٤س
تٙ٤يذ ٝال٤الت داٝي اص خبسج ٣اسد ٝيؿ٤د٣ ،خ٤د افتجبس پيؾىشم٧بي ٕزؿت ٦سا تبّيذ ٝي ّ٢ذ.
ٍب ٟ٤١اػبػي خ٤٨ٞسي اػالٝي ،تج٤ٚسيبىت٦ي اسصؽ٧بي اػالٝي اػت ّ ٦دس ٍبٙت ث٢ذ( )3اك٘ دٛ٣
 ٣ث٢ذ  ٜ٨١اص اك٘ ٤ٝ ،43ض٤ؿ خ٤دّيبيي دس تٙ٤يذ ٝال٤الت اػبػي ّـب٣سصي ٍ ٣غـ ٣اثؼتٖي ث٦
خبسج سا تأّيذ ّشد ٥اػت ٙ ٣زا ٜ٧اّ١ ٟ٤٢يض اص دسيچ٦ي س٣يْشد ٍب ٟ٤١اػبػي  ٣ػ٢ذ چـ ٜا١ذاص
ث٦ف٤٢ا ٟاػ٢بد ىشادػت ،ضش٣ست اتخبر چ٢ي ٠سا٧جشدي سا ضش٣سي ٝيٞ١بيب١ذ.
ارسيابي راَبزد رديف (11مذيزيت الگًي كطت بزاساس ايلًيتَا)
اص خ ٦ٚٞدمذم٧٦بيي ّ٤ٞ٧ ٦اسّ ٥بسؿ٢بػبٝ ،ٟذيشا ٣ ٟتلٞيٕٜيشا ٟدس استجبط ثب ثخؾ ّـب٣سصي
داؿت ٣ ٦داس١ذ٤ٝ ،ض٤ؿ اٍتلبدي ؿذ ٟتٙ٤يذ دس اي ٠ثخؾ اػت؛ اي ٦ّ٠چشا ىقبٙيت٧بي ثخؾ
ّـب٣سصي ثبيذ دس فشك٦ي اٍتلبد خ٨ب١ي ،اٍتلبدي ؿ٤د؛ اٝشي ثذي٨ي  ٣اخت٢بة ١بپزيش اػت ،صيشا
ت٤ػق٦ي تْ٤ٙ٤٢طي تٙ٤يذ  ٣ت٤ػق ٦ك٢قت ح ٣ َ٘١ ٣ ٘ٞاستجبعبت  ...٣اْٝبٕ ٟؼتشؽ ىقبٙيت٧بي
اٍتلبدي دس اٍلي َ١بط خ٨ب ٟسا تؼ٨ي٘  ٣ىشا ٜ٧آ٣سد ٥اػت ٙ ٣زا سٍبثتپزيش ؿذ٧ ٟش ىقبٙيت
اٍتلبدي ثٝ ٦ي ٛ٤٨آٝبد٥ػبصي خ٧٤ش٥ي ىقبٙيت ثشاي سٍبثت ،دس فشك٤ٝ ٦اخ ٦ثب ٝالٝ ٗ٤ـبث ٦دس
ثبصاس(اف ٜاص داخٚي  ٣خبسخي) اػت  ٣ا١دب ٛاي ٜ٨ٝ ٠دس ٝاذ٣د٥ي ىقبٙيت٧بي اٍتلبد ّـب٣سصي ث٦
ٝي ٛ٤٨ث٨ش٢ٝ٥ذ ؿذ ٟتٙ٤يذ اص ٝضيت٧بي اٍتلبدي اػتٝ .ضيت٧بي اٍتلبدي ٝيت٤ا١ذ ١بؿي اص
ف٤اٝ ٘ٝختٚو اص خ ٦ٚٞفب ٘ٝاٍٚي ،ٜآة ،خبُ١ ،يش٣ي ا١ؼب١ي ،ى٢ب٣سي  ٣ميش ٥ثبؿذ ،ث٢بثشاي ٠اتخبر
سا٧جشد ٝذيشيت ا٤ٖٙي ّـت ثشاػبع ا٤ٙ٣يت ،اْٝب ٟسٍبثتي ؿذ ٟتٙ٤يذ  ٣استَبي ث٨ش٣٥سي سا ىشاٜ٧
خ٤ا٧ذ ػبخت  ٣ايٝ ٠ؼأ ٦ٙث٦ف٤٢ا ٟپيؾىشم ثشاي اتخبر سا٧جشد ى ،ً٤دس ثش١ب٧٦ٝبي پ٢حػب٦ٙي
ٕزؿت٢ٝ ٦ؾ٤س ؿذ ٥اػت ّ ٦دس حبٗ حبضش ١يض ٣اخذ افتجبس ٝيثبؿذ.
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ارزيابي راَبردَاي بخش كشايرزي در چُار بروامٍي پىجسالٍي تًسعٍ

اص خ ٦ٚٞچبٙؾ٧بي ثخؾ ّـب٣سصي دس ايشا١ ،ٟج٤د خزاثيت ػشٝبيٕ٦زاسي ثشاي ػشٝبيٕ٦زاسي دس
ك٢بيـ  ٣خذٝبت ٙ٤ٝذ  ْ٘ٞٝ ٣ثب آ ٟافالٝ ٛي ؿ٤د .تخللي ؿذ ٟتٙ٤يذ دس ٢ٝبعٌ ،ض ٠ٞاي٦ّ٠
٢ٝبىـ ٝتقذدي سا ثشاي تٙ٤يذّ٢٢ذٕب ٟثخؾ ّـب٣سصي ايدبد ٝيّ٢ذ ،ػشٝبيٕ٦زاسي دس خذٝبت
ٙ٤ٝذ  ٣ك٢بيـ ٝشتجظ سا ١يض اٍتلبديتش خ٤ا٧ذ ٤ٞ١د ٙ ٣زا اخشاي سا٧جشد ٝذيشيت ا٤ٖٙي تٙ٤يذ،
پبػخي ث ٦اي ٠چبٙؾ ثخؾ ّـب٣سصي عي ثش١ب٧٦ٝبي ا ٗ٣تب چ٨بسٝ ٛاؼ٤ة ٝيٕشديذ ٥اػت.
ثشاػبع ثشسػي٧بي ا١دب ٛؿذ ٜ٧ ،٥اّ١ ٟ٤٢يض ثخؾ ّـب٣سصي اص ضقو ك٢بيـ ٝشتجظ  ٣خذٝبت
ٙ٤ٝذ ثشخ٤سداس ٝيثبؿذ .ث٦فجبست ديٖش ،دسحبٗ حبضش ١يض اي ٠پيؾىشم  ،ٜ٨ٝاص افتجبس ثشخ٤سداس
ٝيثبؿذ ّ ٦تذا ٛ٣سا٧جشد«ٝذيشيت ا٤ٖٙي ّـت» ٝيت٤ا١ذ حشّت ٢ٝبػجي سا خ٨ت َٝبث ٦ٚثب اي٠
چبٙؾ دس ثخؾ ّـب٣سصي ايدبد ٞ١بيذ.
ارسيابي اعتبار راَبزد رديف (11مذيزيت بُیىٍ مىابع خاك ي اراضي سراعي كطًر)
ثشسػي٧بي ا١دب ٛؿذ ٥دس صٝي٦٢ي خبُ ّـ٤س ١ـبٝ ٟيد٧ذ ّ ٦ايشا ٟثب ٣خ٤د ٣ػقت ىشا٣ا ٟػغح
خبُ حبكٚخيض  ٣دسخ ٦يِ آٝ ،ٟاذ٣د ٝيثبؿذ .ثشاػبع ثشآ٣سد٧بي ا١دب ٛؿذ ،٥حذ٣د ٝ 37يٚيٟ٤
ْ٧تبس اص اساضي ّـ٤س ثشاي ىقبٙيت٧بي صسافيٝ ،ؼتقذ تـخيق داد ٥ؿذ ٥اػتٙ .يْ ٠ػٜ٨
خبُ٧بي دسخ١ )1(٦ؼجتبً ّ ٜاػت .ثذي ٠تشتيت ٤ٝض٤ؿ ث٨ش٥ثشداسي ث٨ي ٦٢اص ٢ٝبثـ ٝاذ٣د خبُ ث٦
ٙابػ ضش٣ست تأٝي٤ٝ ٠اد مزايي ثيـتشي ّ ٦ثب سؿذ خٞقيت اٙضاٛآ٣ستش ٝيؿ٤د ٞ٧ ٣چ٢ي ٠تاٌَ
خ٤دّيبيي دس تٙ٤يذ ٝال٤الت اػبػي ّـب٣سصي ،تذا ٛ٣اخشاي سا٧جشد ٝذيشيت ث٨ي ٦٢خبُ سا ث٦
اٝشي ضش٣سي تجذي٘ ّشد ٥اػت .اص ػ٤ي ديٖش ٣ضقيت  ٣چبٙؾ٧بي ٤ٝخ٤د دس ٢ٝبثـ آة ّـ٤س افٜ
اص ٢ٝبثـ صيشصٝي٢ي ،آة٧بي ت٢ؾي ٜؿذ ٣ ٥آة٧بي ػغاي ،تذا ٛ٣اخشاي سا٧جشد ٝذيشيت ث٨ي٦٢ي
آة سا ١يض اٙضاٛآ٣س ّشد ٥اػت .ث ٦فجبست ديٖش پيؾىشم٧بي ٝايغي  ٣ثخـي ثشاي اتخبر سا٧جشد
ى ً٤دس صٝي٦٢ي آة  ٣خبُ ّـ٤س اص افتجبس ّبىي ثشخ٤سداس ٝيثبؿذ.
ارسيابي اعتبار راَبزد رديف «14تأمیه مىابع مالي بزاي تًسعٍي سزمايٍگذاري
كطايرسي »
اٞ٧يتي ٍّ ٦ب ٟ٤١اػبػي ثشاي ثخؾ ّـب٣سصي ٍبي٘ ؿذ ٣ ٥دس اكٝ ٗ٤ختٚو اص آ ٟيبد ّشد ٥اػت،
ثيبٖ١ش تْٚيو  ٜ٨ٝدٙ٣ت ث ٦حٞبيت اص ت٤ػق٦ي ػشٝبيٕ٦زاسي دس ا٤ٝس صيش ث٢بيي دس اي ٠ثخؾ
ٝيثبؿذ .اػتيبد ٥اص ؽشىيت٧بي ثؼيبس صيبد  ٣دسفي ٠حبٗ پشاّ٢ذ٥اي ّ ٦دس ثخؾ ٣خ٤د داسد ،حبّي
اص تذا ٛ٣اٞ٧يت ايٝ ٠ؼئ ٦ٚدس ّـ٤س اػت.
اص خ ٦ٚٞصٝي٧٦٢بي ضش٣سي دس خزة ٢ٝبثـ ٝبٙي  ٣حٞبيت اص ػشٝبيٕ٦زاسي دس ثخؾ ّـب٣سصي،
ٝيت٤ا ٟث ٦ضقو صيشػبخت٧بي ت٤ػق٦ي ٢ٝبثـ آة  ٣ث٣٦يظ ٥دس ت٤ػق٦ي ؿجْ٧٦بي ا١تَبٗ آ ٟاؿبس٥
ّشد ّ ٦ػجت ّب٧ؾ ث٨ش٣٥سي اص آ ٟؿذ ٥اػت .ايٝ ٠ؼب ٦ٙدس تاَيَبت ٝتقذدي ٤ٝسد ثشسػي ٣
تبييذ ٍشاس ٕشىت ٣ ٦اص ٖ١ب٤ٍ ٥ا١ي ٠ثش١ب٦ٝي ت٤ػق٦ي ١يض پ٨٢بٞ١ ٟب١ذ ٥اػت ّ ٦اص خٝ ٦ٚٞيت٤ا ٟث٦
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ٝؼت٢ذات ثش١ب٦ٝي چ٨بس ٛدس صٝي٦٢ي آة ٞ٧ ٣چ٢ي ٠ث ٦پظ٧٣ـي تاتف٤٢ا ٟث٨ش٣٥سي آة دس ثخؾ
ّـب٣سصي ّ ٦دس ٝشّض پظ٧٣ؾ٧بي ٝدٚغ ؿ٤ساي اػالٝي ا١دب ٛيبىت ،٦اؿبسّ ٥شد ّ١ ٦بؽش ثش تبييذ
اي٤ٝ ٠ض٤ؿ ٝي ثبؿذ .ثش اي ٠اػبع ضش٣ست ػشٝبيٕ٦زاسي دس ثخؾ  ٣اػتٞشاس سا٧جشد ٝزّ٤س تأييذ
ٝيؿ٤د.
ارسيابي اعتبار راَبزد رديف « 22محًريت بخص كطايرسي در اقتصاد ملي»
ٝغبٙقبت  ٣پظ٧٣ؾ٧بي ٝتقذدي ١ـبٝ ٟيد٧ذ ّ ٦ثخؾ ّـب٣سصي داساي ؽشىيت٧بي ثب٥٤َٙي
ىشا٣ا١ي اػت .تدشث٦ي ت٤ػق٦ي اٍتلبدي-اختٞبفي ّـ٤س٧بي ٝختٚو دس ّب٧ؾ ػ ٜ٨ثخؾ
ّـب٣سصي اص تٙ٤يذ ١بخبٙق داخٚي ،ث٦سم ٜاىضايؾ تٙ٤يذات ّـب٣سصي  ٦١ت٨٢ب اٞ٧يت اي ٠ثخؾ دس
اٍتلبد ٚٝي سا ّب٧ؾ ١ذاد ،٥ث٢ٝ ٦ْٚدش ث ٦اٞ٧يت ثيـتش اي ٠ثخؾ ؿذ ٥اػت .اػتيبد ٥اص اي٠
٣يظٕي ٤٢ٝط ث ٦ت٤خ ٦ث ٦آ ٣ ٟىشا ٜ٧آ٣سد ٟاٙضاٝبت ٝشث٤ع ٦ؿب ٘ٝت٤خ ٦ثخؾ٧بي ك٢قت ٣
خذٝبت دس ث٦ىق٘ سػب١يذ ٟؽشىيت٧بي ثب ٥٤َٙاي ٠ثخؾ ٝيثبؿذ .ثشسػي٧ب ١ـبٝ ٟيد٧ذ ّ٦
پيؾىشم٧بي ٝزّ٤س ٜ٧اّ١ ٟ٤٢يض ثب دسخ٦ي اٞ٧يت صيبدي ٣اخذ افتجبس اػت  ٣ايٝ ٠ؼئٝ ٦ٚيثبيذ
دس تذ٣ي ٠سا٧جشد٧بي آتي ٝذ١ؾش ثبؿذ.
ارسيابي راَبزد رديف (32تأمیه ي ارتقاي امىیت غذايي در كطًر اس ديذگاٌ تًلیذ)
ضش٣ست ٧ذى٢ٞذ ّشد ٟيبسا٧٦١ب ثٙ ٦ابػ ٝاذ٣ديت ٢ٝبثـ ثشاي استَبي ا٢ٝيت مزايي ،تذا ٛ٣سا٧جشد
استَبي ا٢ٝيت مزايي سا ت٤كيٝ ٦يٞ١بيذ .حيؼ  ٣استَبي ػالٝت  ٣ث٨ج٤د ّيييت ص١ذٕي آحبد ٝشد،ٛ
اتخبر تذاثيش ٢ٝبػت ،ػيبػت٧ب  ٣سا٧جشد٧بي ّال ٟدس خ٨ت سػيذ ٟث ٦اي٧ ٠ذه ٞ٧ ٣چ٢ي٠
٨١بديّ ٦٢شدٝ ٟذيشيت ،ػيبػتٕزاسي ٞ٧ ٣بٖ٢٧ي دس ٍٞٚش ٣ػالٝت ،ا٢ٝيت مزا ،تنزيٕ ٣ ٦ؼتشؽ
ٞ٧بٖ٢٧ي ثي ٠ثخؾ٧بٝ ،ؼتٚض٧ ٛذى٢ٞذ ّشد ٟيبسا٧٦١ب ٝيثبؿذ؛ ث ٦ايْ١ ٠ت١ ٦يض ثبيذ ت٤خ ٦داؿت
ّ ٦ا٢ٝيت مزايي ٍـش٧بي آػيتپزيش ،فٞذ٥تشي ٠چبٙؾ دس سا٧ ٥ذى٢ٞذ ّشد ٟيبسا٧٦١ب ث ٦ؿٞبس
ٝيس٣د ،ث٦ع٤سيّ ٦ث٦ف٤٢اٝ ٟثبٗ حزه ّب ٘ٝيبسا٦١ي ١بٝ ٟيت٤ا١ذ ػ٤ءتنزي ٦ػ ٦د ِ٧ا ٗ٣ؿ٨شي
 ٣پ٢ح د ِ٧ا ٗ٣س٣ػتبيي سا ثٞ٧٦شا ٥داؿت ٣ ٦ا٢ٝيت مزايي ايٕ ٠ش٧٥٣ب سا ث ٦خغش ٝيا١ذاصد.
اصعشىي ثب ف٢بيت ث ٦ضش٣ست ا١دب٧ ٛذى٢ٞذ ّشد ٟيبسا٧٦١ب ٝ ٣اذ٣ديت اي٢ٝ ٠بثـ ،ث١٦ا٤ي ثبيؼتي
اي ٠اٍذا ٛك٤ست ٕيشد تب استَبي ا٢ٝيت مزايي دچبس خذؿ١ ٦ـ٤د .پغ اي ٠پيؾىشم ثشاي اػتٞشاس
سا٧جشد تأٝي ٣ ٠استَبي ا٢ٝيت مزايي اص افتجبس الص ٛثشخ٤سداس ٝيثبؿذ.
ارسيابي راَبزد رديف (22حفاظت اس مىابع محیط سيست ي بُزٌبزداري بُیىٍ اس مىابع
طبیعي كطًر)
ثخؾ ّـب٣سصي ،ثيـتش ثب ٝال٤الت تٙ٤يذي آ ٟؿ٢بختٝ ٦يؿ٤د  ٣پ٤يبيي آ ٟدس اىضايؾ  ٣پبيذاسي
تٙ٤يذ ٝق٢ب ٝ ٣ي ٛ٤٨پيذا ٝيّ٢ذٙ ،يْ ٠ثبيذ ث ٦ايْ١ ٠ت ٦ت٤خّ ٦شد ّ ٦پبيذاسي تٙ٤يذ دس اػبع ث٦
پبيذاسي ٢ٝبثـ ٝشتجظ ث٤د ٣ ٥ث٧ ٦شٝيضا ٦ّ ٟاي٢ٝ ٠بثـ اص پبيذاسي ثشخ٤سداس ثبؿ٢ذ ،ؿب٧ذ استجبط
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ٝؼتَي ٜآ ٟثب تٙ٤يذ خ٤ا٧ي ٜث٤د .ث٦ف٤٢اٝ ٟثبٗ چ٢ب١چ٢ٝ ٦بثـ آة ث٦ف٤٢ا ٟيْي اص ٜ٨ٝتشي٠
٨١بد٧٥بي ّـب٣سصي ث٦ك٤ست پبيذاس ثبٍي ثٞب١ذٝ ،يضا ٟاثشٕزاسي آ ٟدس تٙ٤يذ  ٣ضشيت اثش آ ٟحيؼ
خ٤ا٧ذ ؿذ؛ دس ميشاي٠ك٤ست چ٢ب١چ ٦اي٢ٝ ٠بثـ دچبس خؼبست ؿ١٤ذ  ٣ث٢ب ث٦داليٚي ٤١في ١بپبيذاسي
دس آ٨١ب ث٣٦خ٤د آيذ ،تٙ٤يذ ١يض دچبس ٝـْ٘ ١ ٣بپبيذاسي خ٤ا٧ذ ؿذ ،دس٣اٍـ ؿجْ٦ي پيچيذ٥اي اص
س٣اثظ ٣خ٤د داسد ّ ٦اثشات ١ ٣تبيح آٍ ٟبث٘ تدضي ٣ ٦تاٚي٘ اػت٦ٙ٤َٝ .ي ّـب٣سصي پبيذاس س٣ػتب ٣
ٝايظ صيؼت ثب  ٜ٧استجبط تٖ٢بت ٔ٢داس١ذ ،چبسچ٤ة ّـب٣سصي پبيذاس ،ا٢ٝيت مزايي ،تنزي٣ ٦
ّيييت مزاٝ ،ذيشيت ث٨ش٥ثشداسي اص خ٧ٖ٘٢ب ،آثضي پش٣سي ث٦ك٤ست ٝؼئ٤ال ٣ ٦١پبيذاسّ ،بسثشد
٢ٝبػت آة ،حيؼ  ٣ت٤ا٢ٞ١ذػبصي ػشصٝي ،٠اػتيبد٢ٝ ٥بػت اص داد٧٥بي ّـب٣سصي اص خ٦ٚٞ
ؿبخق٧بي ٝؤيذ ٝشتجظ ث٤د ٟپبيذاسي ّـب٣سصي ثب پبيذاسي ٢ٝبثـ پبيٝ ٦يثبؿ٢ذ .تاٚي٘ ٣ضقيت
٤ٝخ٤د دس چبسچ٤ة ٝؤٙي٦ي ى١ ً٤ـبٝ ٟيد٧ذ ّ ٦پيؾىشم٧ب ثشاي تذ٣ي ٠سا٧جشد حيبؽت ٝايظ
صيؼت  ٣ث٨ش٥ثشداسي ث٨ي ٦٢اص ٢ٝبثـ پبي ٦دسحبٗ حبضش اص افتجبس ثشخ٤سداس اػت.
ارسيابي راَبزد رديف ( 24ارتقاي بُزٌيري آب در ضبکٍَاي فزعي اوتقال آب)
اص خ٣ ٦ٚٞيظٕي اٍٚي ٜايشا ،ٟخـِ ١ ٣ي ٦ٞخـِ ث٤د ٟاػت؛ ث١٦ا٤ي ّ ٦ػغح ٣ػيقي اص ّـ٤س دس
اي٤١ ٠ؿ اٍٚيٍ ٜشاس ٕشىت ٣ ٦اػبػب دس يِ عجَ٦ث٢ذي ّال ،ٟايشا ٟثب اي٤١ ٠ؿ اٍٚي ٜؿ٢بختٝ ٦يؿ٤د.
اي ٠اٍٚي٣ ٜيظٕي٧بي خبكي داسد؛ ث٦ع٤سيّ ٦ثشاػبع آٝبس سػٞي ٤ٝخ٤دٝ ،يضا١ ٟض٣الت دس ّـ٤س
ٝ 413يٚيبسد ٝتشْٝقت دس ػبٗ اػت ٝ ٣ت٤ػظ ٝيضا ٟثبس١ذٕي ػبٙيب ٦١دس يِ س١٣ذ  30ػب ٦ٙثيبٖ١ش
ثبسؽ حذ٣د ٝ 250يٚيٝتش ٝيثبؿذ .اي ٠دسحبٙي اػت ّٝ ٦ت٤ػظ خ٨ب١ي ثبس١ذٕي ػ ٦ثشاثش اي٠
ٝيضا ٟاػت  ٣اص عشىي ٝيضا ٟتجخيش  ٣تقشً پتب١ؼي٘ ّـ٤س ػ ٦ثشاثش خ٨ب١ي ٝيثبؿذ  ٣ايٝ ٠ؼبي٘
خ٤د ثيبٖ١ش اٞ٧يت ٤ٝض٤ؿ آة دس ّـ٤س ٝيثبؿذ ّ ٦تأييذّ٢٢ذ٥ي افتجبس پيؾ ىشم تذ٣ي ٠سا٧جشد
ى١ ً٤يض دسحبٗ حبضش ٝيؿ٤د.
ارسيابي راَبزد رديف (33تًسعٍي َمٍ جاوبٍي بخص كطايرسي)
ت٤ػق٦ي ٦ٞ٧خب١ج٦ي ثخؾ ّـب٣سصي دس دس ٟ٣خ٤د ،س٣يْشد ٞ٧بٖ٢٧ي ثي ٠ا٤ٖٙي تٙ٤يذ  ٣ا٢ٝيت
مزايي سا داسد .ا٢ٝيت مزايي ،س٣ؽ اػتيبد٥ي ث٨ي ٦٢اص ٢ٝبثـ تٙ٤يذ ثشاي َٝبث ٦ٚثب چبٙؾ تبٝي ٠مزا ٣
تنزي ٦اػت  ٣دس ٕزؿت١ ٦يض ٧ذه اكٚي ا٢ٝيت مزايي اػتٞشاس ّ ٣يبيت تٙ٤يذ  ٣فشض ٦مزا ث٤د ّ٦
ث٦تذسيح خ٢ج٦ي دػتشػي ىيضيْي  ٣اٍتلبدي  ٣ػالٝت  ٣اي٢ٞي مزا ث ٦آ ٟاضبى ٦ؿذ .دس ػالٝت ٣
اي٢ٞي ١يض ،ػالٝت دس تٙ٤يذ ٜ٨ٝتشي ٠ثقذ آٝ ٟيثبؿذ .دس ٣اٍـ اص ديذٕبٝ ٥يب٧ي ٜفٞٚي ١يض ا٢ٝيت
مزايي  ٣ػالٝت تنزي٦اي ث١٦اٝ ٤ؤثشي ٝتأثش اص ا ٣ ٤ٖٙىشآي٢ذ تٙ٤يذ ٝيثبؿ٢ذ .ا٢ٝيت مزايي
دس٨١بيت ثؼتٖي ث٤ٝ ٦ىَيت ّـب٣سصا١ي داسد ّ ٦ث ٦تٙ٤يذ مزاي ثب ّيييت ٝيپشداص١ذ .دسؿشايغي اي٠
٧ذه ٝاٌَ ٝيٕشدد ّٖ١ ٦ب ٥ث ٦ت٤ػقٖ١ ،٦ب٧ي ٦ٞ٧خب١ج ٦ثبؿذ .ثذي ٠خ٨ت ث ٦ا٧تٞب ٛدس اػتٞشاس ٣
اخشاي سا٧جشد دس ؿشايظ حبضش ١يض ٣اخذ افتجبس ٝيثبؿذ.
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يافتٍَاي تحقیق
اسصيبثي سا٧جشد٧بي ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي دس چ٨بس ثش١ب٦ٝي پ٢حػب٦ٙي ت٤ػق ٦دس چبسچ٤ة
ٝؤٙي٧٦ب  ٣ؿبخق٧بي سا٧جشدي ّ ٦خالك٦ي آ٨١ب دس ث٢ذ( )4ا١دب ٛپزيشىتٝ ،جت٢ي ثش د ٣س٣يْشد
اػبػي ث٤د؛ اثتذا ثب ت٤خ ٦ثٝ ٦ؤٙي٧٦بي ؿ٢بػبيي ؿذ ،٥تالؽ ٕشديذ تب ث٦ع٤س خالك ٦چٖٖ١٤ي افتجبس
پيؾىشم٧بيي ّ٤ٝ ٦خت عشاحي ،تذ٣ي ٣ ٠اخشاي سا٧جشد٧بي ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي دس
د٣د٦٧ي ٕزؿت ٦ؿذ ٥اػت ،اسصيبثي ؿذ ٣ ٥ػپغ ثبت٤خ ٦ثٝ ٦ؤٙي٧٦بي ريشثظ ،صٝي٦٢ي اسصيبثي
اثشثخـي اخشاي سا٧جشد٧ب ىشإ ٜ٧شدد١ .تيد٦ي ّٚي حبك٘ اص اسصيبثي٧ب ّ ٦دس خذ)2(ٗ٣آٝذ ٥اػت،
١ـبٝ ٟيد٧ذ ّ ٦ث٦ع٤س ٝت٤ػظ پيؾىشم٧بي اػبػيتشي ٠سا٧جشد٧بي ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي
پغ اص د٣د ٦٧تالؽ ثشاي اخشاي آ٨١ب ،دس ؿشايظ ّ١٤٢ي ١يض اص افتجبس خيٚي صيبد  ٣صيبد ثشخ٤سداس
٧ؼت٢ذ ّٝ ٦ي ٛ٤٨آ ٟت٤خي٦پزيش ػبختٕ ٠ضي٢ؾ ٝدذد سا٧جشد٧بي ٝزّ٤س اص يِ ػ ٣ ٤ضش٣سي
ث٤د ٟاػتٞشاس دس اخشاي آ٨١ب اص ػ٤ي ديٖش اػت.
چ٢ب ٦ّٟدس خذ )2(ٗ٣پي٤ػت ١يض ٝالحؾٝ ٦يؿ٤د١ ،تبيح حبك٘ اص اسصيبثي اثشثخـي ١بؿي اص اخشاي
سا٧جشد ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي١ ،ـبٝ ٟيد٧ذ ّ ٦ث٦ع٤س ٝت٤ػظ اخشاي ٝد٤ٞؿ سا٧جشد٧ب ١ؼجتبً
اثشثخؾ ث٤د٥ا١ذ؛ ٧شچ٢ذ ّ ٦اص ٝد٤ٞؿ يبصد ٥سا٧جشد ،پ٢ح ٤ٝسد اص آ٨١ب ؿب ٘ٝسا٧جشد٧بي ٝذيشيت
اٍتلبدي ثخؾ آة ّ ٣ـب٣سصيٝ ،ذيشيت ث٨ي٢ٝ ٦٢بثـ خبُ  ٣اساضي صسافيٝ ،ا٤سيت ثخؾ
ّـب٣سصي دس اٍتلبد ٚٝي ،حيبؽت اص ٝايظ صيؼت  ٣ث٨ش٥ثشداسي ث٨ي ٦٢اص ٢ٝبثـ عجيقي  ٣سا٧جشد
استَبي ث٨ش٣٥سي آة دس ثخؾ ّـب٣سصي ،داساي اثشثخـي ّ ٜث٤د ٣ ٥ؿؾ ٤ٝسد ديٖش اص اػتشاتظي
سا٧جشد٧ب ؿب ٘ٝسا٧جشد٧بي«حٞبيت اص تٙ٤يذ  ٣تٙ٤يذّ٢٢ذ« ،»٥خ٤دّيبيي»« ،ا٤ٖٙي ّـت»« ،تأٝي٠
٢ٝبثـ ٝبٙي ت٤ػق٦ي ػشٝبيٕ٦زاسي»« ،تأٝي ٣ ٠استَبي ا٢ٝيت مزايي» « ٣ت٤ػق٦ي ٦ٞ٧خب١ج٦ي
ثخؾ» ١ؼجتبً اثشثخؾ ث٤د٥ا١ذ.
بحث ي تجشيٍ ي تحلیل در يافتٍَا
اسصيبثي ا١دب ٛؿذ١ ،٥ـب ٟداد ّ ٦ث٦ع٤سّٚي ف ٘ٚاػبػي افتجبسداس ث٤د ٟپيؾىشم٧بي تذ٣ي٠
سا٧جشد٧بي ت٤ػق ٦ثخؾ ّـب٣سصي دس ؿشايظ ّ١٤٢ي ٤ٝاسد صيش ث٤د ٥اػت:
ٝب٧يت سا٧جشد٧ب :ثشسػي ٝب٧يت يبصد ٥سا٧جشد ٢ٝتخت ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي ّ ٦دس چ٨بسثش١ب٦ٝي
پ٢حػب٦ٙي ت٤ػق ٣ ٦ث ٦ؿَٝ ً٤ختٚو ٤ٝسدت٤خ ٦دػتا١ذسّبسا ٣ ٟتذ٣ي ٣ ٠تل٤يت ثش١ب٧٦ٝب ث٤د٥
اػت؛ ١ـبٝ ٟيد٧ذ ّ ٦دس ت٢ؾي ٜسا٧جشد٧ب ،ثٝ ٦ؼبي٘ ّٚيذي اخشاي آ٨١ب دس صٝي٧٦٢بيي اص ٍجي٘
ٝذت صٝب ٟثش١بٍ ،٦ٝبثٚيت٧ب  ٣ؽشىيت٧بي اخشايي ٍٝ ٥٤دشي ،٦ػبختبس٧ب  ٣س١٣ذ٧بي حٍَ٤ي ٍ ٣ب١٤١ي
تؼ٨ي٘ ّ٢٢ذ ٥اخشاي سا٧جشد٧ب ،ػبختبس ػيبػي ٚٝيٞ٧ ،ؼ٤يي٧بي ىشاٍ٥٤اي ٢ٝ ٣بثـ ٝبٙي ٤ٝسد١يبص
ثشاي اخشاي سا٧جشد٧ب ،س٣يْشد٧بي ٝشد ٛث ٦ثش١ب ٣ ٦ٝف٤ا ٘ٝتؼ٨يّ٘٢٢ذ٥ي ٝشدٝي ٨١ ٣بد٧بي
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ٝشدٝي پـتيجب١ي ّ٢٢ذ ٥اص اخشاي سا٧جشد٧ب ث٦ك٤ستي ػبصٝبٟيبىت ٦ت٤خ١ ٦ـذ ٣ ٥پيؾثي٢ي٧بي الصٛ
دس استجبط ثب تقب ٘ٝثب ٧ش يِ اص چبٙؾ٧بي ى ،ً٤ث٦ف١ ٘ٞيبٝذ ٥اػت.
فالٍ ٦ث ٦ح٘ ٦ٞ٧ي ٝؼبي٘ سا٧جشدي ثخؾ ّـب٣سصي دس يِ د٣س٥ي پ٢حػب ٦ٙثذ ٟ٣ت٤خ ٦ثٝ ٦يضاٟ
اٞ٧يت  ٣ا٤ٙ٣يت  ٣اثشٕزاسي آ٨١ب ،فٚت ديٖشي اػت ّ ٦ػجت ؿذ ٥ثب ٣خ٤د اخشاي چ٨بس ثش١ب٦ٝي
پ٢حػب٦ٙي ت٤ػقٜ٧ ،٦اّ١ ٟ٤٢يض ٞ٧ب ٟپيؾىشم٧بي تذ٣ي ٠سا٧جشد ،اص افتجبس صيبدي ثشخ٤سداس ثبؿذ.
اػبػبً ١تبيح حبك٘ اص تاٚي٘٧بي سا٧جشدي اص ٝؼبي٘ سا٧جشدي ،ث٣٦يظ ٥دس ػغح ٚٝي  ٣ثخؾ فٝ٤ٞي
اص يِ ػ ٣ ٤ؿشايظ خبكي ّ ٦ثٙ ٦ابػ ػيبػي ،اٍتلبدي ،اختٞبفي  ٣ىشٖ٢٧يّ ،ـ٤س٧بي دسحبٗ
ت٤ػق ٦ثب آ٤ٝ ٟاخ٧ ٦ؼت٢ذ اص ػ٤ي ديٖش ،اي ٠اْٝب ٟسا ثشاي تاٚيٕ٘شا ٟىشاٝ ٜ٧يػبصد تب ٤ٝخجبت
اَٙبي فالٍ ٦ث ٦ح٘ ّٚي٦ي ٝؼبي٘ دس ؽشه صٝب١ي ٝاذ٣د ثشعشه ٕشدد .ثشسػي٧ب ١ـبٝ ٟيد٧ذ ّ٦
دػتا١ذسّبساّ ٟـ٤س ٝل ّٜٞث٤د٥ا١ذ ث٧ ٦شتشتيجي ّ ٦ؿذ ،٥دس يِ د٣س٥ي پ٢حػب ٦ٙفال ٥٣ثش ح٘
چبٙؾ٧بي ػبختبسي  ٣ثؼيبس پيچيذ٥ي ٍٝ ٥٤دشي ٦ثٙ ٦ابػ ػبختبس٧بي تـْيالتي٢ٝ ،بثـ ا١ؼب١ي،
١ؾب ٛاداسي٤ٍ ،ا١ي ٠پيچيذ ٣ ٥دػت  ٣پبٕيش  ، ...٣دػتٖب ٥اخشايي سا ٝدج٤س ث ٦اخشاي سا٧جشد٧بيي
ٞ١بي٢ذ ّ ٦پ ٦ٚا ٗ٣ؿش٣ؿ ثشاي آ٨١ب٣ ،خ٤د ػبختبس ٝت٢بػتٝ ،ذيشيت چبالُ ،چبثِ ٢ٝ ٣قغو دس
ػغح ٚٝي ث٤د ٥اػت.
ىَذا ٟثش١ب٦ٝي ث٢ٚذٝذت ّ ٦خبٞ١بيي سا٧جشد٧بي ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي دس چبسچ٤ة آ،ٟ
ثش١ب٧٦ٝبي ٝيبٟٝذتَ١ ،ؾ ٤ٝصائيِ٧بي  ْ٘ٞٝيْذيٖش سا اييب ٞ١بيذ؛ فٚت ديٖشي اػت ّ٤ٝ ٦خت
ؿذ پغ اص چ٨بس ثش١ب٦ٝي ت٤ػق٤٢٧ ٦ص پيؾىشم٧بي تذ٣ي ٠سا٧جشد٧ب ث٤ٍ ٦ت خ٤د ثبٍي ث٤د٣ ٥
افتجبس داؿت ٦ثبؿذ .اسصيبثي٧ب ١ـبٝ ٟيد٧ذ دس٧شصٝي٦٢اي ثذ ٟ٣اي ٦ّ ٠ث٤ٝ ٦صائيِ ٍج٘  ٣ثقذ ت٤خ٦
ٕشدد ،اٍذاٝبت پشاّ٢ذ ٣ ٥ميشػيؼتٞبتيِ ا١دبٕ ٛشىت ٦اػت ،ثذي ٠خ٨ت ٝالحؾٝ ٦يٕشدد ّ٦
ثؼيبسي اص ػشٝبيٕ٦زاسي ٧بي ٝبدي  ٣ميشٝبدي ك٤ست ٕشىت ،٦اص اثشثخـي الص٤ٝ ٣ ٛسد ا١تؾبس
ثشخ٤سداس ١ج٤د ٥ثبؿذ .ث ٦فجبست ديٖش ،عشاحي ا٧ذاه ث٢ٚذٝذت ٝجت٢ي ثش تاٚي٘ ى٢ي اص ٝشاح٘
چٖٖ١٤ي دػتيبثي ث ٦آ ،ٟاي ٠اْٝب ٟسا ثشاي ١ؾب ٛاخشايي ىشاٝ ٜ٧يػبصد تب ٧ش دٙ٣تي خ٤دؽ سا دس
ٝؼيش ٝـخق دػتشػي ث٧ ٦ذه ،تقشيو  ٣ػ ٜ٨آ ٟاص تاٌَ ا٧ذاه ث٢ٚذٝذت سا ٝـخق ّشد٣ ٥
اْٝب١ ٟؾبست  ٣اسصيبثي ٧شيِ اص ٝشاح٘ ثشاي ٝذيشيت ّالّ ٟـ٤س سا ١يض ىشا ٜ٧آ٣سد.
ىَذا ٟتذثيش ثشاي تأٝي ٠اٙضاٝبت اخشاي سا٧جشد٧بي ت٤ػق ٦ثخؾ ّـب٣سصي ،فٚت ديٖشي اػت ّ٦
ث٦ع٤سّٚي ،اخشاي سا٧جشد٧ب سا ثب ٝـْ٘ ٤ٝاخ ٦ػبخت ٣ ٦آ٨١ب سا ١ب٤ٝىٌ ٤ٞ١د ٥اػت.
ث٢بثشاي ٠ث٤ٝ ٦خت ٤ٝاسدي ّ ٦اؿبس ٥ؿذ ،افتجبس داؿت ٠پيؾىشم٧بي تذ٣ي ٠سا٧جشد٧بيي ّ ٦عي
د ٣د٦٧ي ٕزؿت ٦رٝ ٠٧ذيشيت فبٙي ّـ٤س سا دسٕيش خ٤د ٤ٞ١د ٥اػت ،اٝشي ثذي٨ي خ٤ا٧ذ ث٤د ٣
ثشاي ٞٝب١قت اص تْشاس اي ٠ىشآي٢ذ ثيؼت ػب ،٦ٙضش٣سي اػت دس ثش١ب٧٦ٝبي آتي اٍذا ٛالصٝ ٛقٗ٤ٞ
ٕشدد.
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تجشيٍ ي تحلیل چگًوگي اثزبخطي اجزاي راَبزدَا
ثب ف٢بيت ث ٦تاٚي٘ اساي ٦ؿذ ٥دس صٝي٦٢ي ف ٘ٚافتجبسداس ث٤د ٟسا٧جشد٧بي ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي،
ضقو دس اثشثخـي ١بؿي اص اخشاي سا٧جشد٧ب سا ٝيت٤اٝ ٟتأثش اص د ٣فبّٚ ٘ٝي صيش دا١ؼت:
علل محيطي :اص صٝش ٥ف ٘ٚضقو دس اثشثخـي اخشاي سا٧جشد٧بي ت٤ػق ٦ثخؾ ّـب٣سصي اػت؛
ث٦فجبست س٣ؿ٠تشٝ ،تيب٣ت ث٤د ٟتَ٤ي ٜعشاحي ،تل٤يت ،اثالك  ٣اخشاي ثش١ب٧٦ٝبي ت٤ػقٝ ،٦تالعٜ
ث٤دٝ ٟايظ٧بي ػيبػي ،اٍتلبدي  ٣ىشٖ٢٧ي ،آٝبد١ ٥ـذ ٣ ٟآٝبدٕي ١ذاؿتٝ ٠لشهّ٢٢ذٕبٟ
اكٚي ١تبيح حبك٘ اص پيبد٥ػبصي سا٧جشد٧ب ،ىَذا ٣ ٟضقو ٞ٧ؼ٤يي٧بي ثشٟ٣ثخـي ،س٣يْشد٧بي
ثخـيٖ١شي دس تٞبٝي صٝي ٣ ٦٢دس امٚت دػتٖب٧٥بي اخشايي ،ىَذا ٟػبٝب٧٦١بي ٝأ٤ٝسيت
چ٢ذثخـي ،ػبختبس٧بي ١بٝت٢بػت ىشاثخـي  ،...٣دس ٝايظ خبسج اص دػتٖب ٥اخشايي ٝتٙ٤ي ثخؾ
ّـب٣سصي  ٣فال ٥٣ثش آ ٟف٤اٝ ٘ٝايغي داخٚي(داخ٘ دػتٖبٝ ٥تٙ٤ي ثخؾ ّـب٣سصي) اص ٍجي٘
ػبختبس٧بي اداسي ١ب٢ٝبػت ،ىشاي٢ذ٧بي ّبسي ١ب٢ٝبػت٢ٝ ،بثـ ا١ؼب١ي ١بّبسآٝذ ،ضقو دس تد٨يض
٢ٝبثـ ،س٣يْشد ٧ضي ٦٢اي ث ٦ا١دب٣ ٛؽبيو ٚٝي ،ىَذا ٣ ٟضقو ١ؾب٤١ ٛآ٣سيٝ ،ذيشيت دا١ؾ ،ىَذاٟ
س٣يْشد سا٧جشدي دس تاٚي٘ چبٙؾ٧بي ت٤ػق٦اي  ٣اخشايي ،ثيت٤خ٨ي ث ٦تذاثيش  ٣اٙضاٝبت آٝبد٥ػبصي
اخشاي سا٧جشد٧ب  ٣ضقو دس س٣يْشد ٝـبسّتٕشايي  ٣ػبختبس٢ٝذي ضقيو خبٝق٦ي ٧ذه١ ،ج٤د
ت٤خ ٦ؿبيؼت ٦ث١ ٦ؾب ٛاسصيبثي  ٣ى٤ائذ آ ،ٟاص خ ٦ٚٞدالي٘ اثشثخـي ضقيو ١بؿي اص اخشاي
سا٧جشد٧بي ت٤ػق ٦ثخؾ ّـب٣سصي ٝاؼ٤ة ٝيؿ٤د.
علل ماَيتي :دس ت٢ؾي ٜسا٧جشد  ٣چبسچ٤ة دا١ؾ ٝذيشيت سا٧جشدي٧ ،ش سا٧جشدي ٝتـْ٘ اص ػ٦
ف٢لش اػبػي ٧ذهٝ ،ؼيش  ٣اثضاس  ٣س٣ؽ تاٌَ ٧ذه اػت؛ ثشسػي٧بيي ّ ٦اص ٝؼت٢ذات ٍب١٤١ي
ثخؾ ّـب٣سصي دس ثش١ب٧٦ٝبي ت٤ػق ٦ث٦ف ٘ٞآٝذ١ ،ـب ٟداد ّ ٦ث٦فٝ ٘ٚختٚو اص خ ٦ٚٞضقو
آؿ٢بيي ثب دا١ؾ ٝذيشيت سا٧جشدي ت٢ؾي٢٢ّٜذٕب ٟسا٧جشد٧بي ت٤ػق ٦ث ٦تجييّ ٠ب ٘ٝف٢بكش
سا٧جشد٧ب ا٧تٞبّ ٛبٝ ٘ٝق١ ٗ٤ٞذاؿت٦ا١ذ ٙ ٣زا دس صٝب ٟاخشاي سا٧جشد٧ب ،ثقضبً ٝدشي ثشاػبع
ػ ٚيَ ،٦دا١ؾ ،ؿشايظ ٝايغي  ٣ف ٌٞثشداؿت اص ا٧ذاه سا٧جشد٧ب  ٣ميش ،٥دس ػبصٝب١ذ٧ي اٍذاٝبت
ا خشايي ث ٦١٤ٕ ٦اي اٍذا٤ٞ١ ٛد٤٢ٝ ٦ّ ٥يبت عشاحب ٟث٦ع٤س ّب ٣ ٘ٝخبٝـ ٝ ٣ب١ـ دس َٝب ٛفٝ ٘ٞاٌَ
١ـذٙ ٣ ٥زا آثبس ١بؿي اص اي ٠س٣يْشد٤ٝ ،خت ضقو اثشثخـي اخشاي سا٧جشد٧ب ؿذ ٥اػت.
تحلیل علل ضعف در اثزبخطي اجزاي راَبزدَاي تًسعٍ بخص كطايرسي
دس ايٍ ٠ؼٞت تالؽ خ٤ا٧ذ ؿذ ثب ىشم ٝقتجش ث٤د ٟتاٚي٘ ّٚي اساي ٦ؿذ ٥اص ف ٘ٚافتجبسداس ث٤دٟ
پيؾىشم٧بي تذ٣ي ٠سا٧جشد٧بي ت٤ػق ٦ثخؾ ّـب٣سصي دسحبٗ حبضش ٞ٧ ٣چ٢ي ٠فٝ ٘ٚايغي ٣
ٝب٧يتي ّ ٦ضقو دس اخشاي سا٧جشد٧ب سا ثٞ٧ ٦شا ٥داؿت ٦اػت ث ٦اختلبس  ٣ث ٦ع٤س  ،٦١٤ٞ١ث ٦اختلبس
ف ٘ٚضقو دس اثشثخـي اخشاي سا٧جشد٧بي ت٤ػق ٦ثخؾ ّـب٣سصي ٤ٝسد تدضي ٣ ٦تاٚي٘ ٍشاس ٕيشد:
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تحلیل علل ضعف اثزبخطي واضي اس اجزاي راَبزد حمايت
ثشسػي٧بيي ّ ٦ثشاػبع ٝؤٙي٧٦ب  ٣ؿبخق٧بي اثشثخـي دس٤ٝسد سا٧جشد حٞبيت ا١دب ٛپزيشىت٦
اػت١ ،ـبٝ ٟي د٧ذ ّ ٦اص خ ٦ٚٞدالي٘ ضقو اثشثخـي ١بؿي اص اخشاي اي ٠سا٧جشد ،ث ٦ميجت ف٢لش
ٝؼيش دس سا٧جشد سديو(ٝ )11يثبؿذ .چ٢ب ٦ّٟثٝ ٦يبد سا٧جشد حٞبيت ت٤خ ٦ؿ٤د ،دس اي ٠سا٧جشد
٧ذه ّبٝالً س٣ؿ ٠اػت ٍ ٣بٕٟ٤١زاس َ١غ١٦ؾش خ٤د سا ١يض دس صٝي٦٢ي اثضاس ٤ٝسد١ؾش افالّ ٛشد٥
اػت؛ ٙيْ ٠دس استجبط ثب تجييٝ ٠ؼيش ّ٤ٝ ٦ض٤في  ٜ٨ٝدس ٤ٝىَيت اي ٠سا٧جشد ٝيت٤ا١ذ ٝاؼ٤ة
ؿ٤د ،كشىبً ث ٦ثيبّٚ ٟي«ٞ٧بّ ٔ٢٧شد ٟػبيش ثخؾ ٧ب ثب اي ٠ثخؾ» ثؼ٢ذ ٥ؿذ ٥اػت.
ثذي ٠تشتيت ف٢لش ٝؼيش َّ١ ٦ؾ ٞ٨ٝي سا ثٙ ٦ابػ ىشاٜ٧ػبصي ٝايظ خبسخي ٢ٝبػت ثشاي
دػتٖبٝ ٥دشي سا٧جشد ٝيت٤ا١ؼت ىشاٞ١ ٜ٧بيذٝ ،ني٣ ٗ٤اٍـ ؿذ ٣ ٥دس تاٚي٘ اخشا ١يض يْي اص ف٤ا٘ٝ
اثشثخـي ضقيو تَٚي ؿذ ٥اػت.
تحلیل علل ضعف اثزبخطي واضي اس اجزاي راَبزد مذيزيت آب
دس ٝيبد سا٧جشد سديو( ،)9ثب ٣خ٤د تجيي ٠ف٢بكش ٧ذه ٝ ٣ؼيش دس اي ٠سا٧جشد ،اص تقيي ٠اثضاس  ٣س٣ؽ
تاٌَ ٧ذه ميٚت ٣سصيذ ٥ؿذٞ٧ ٣ ٥ي ٠اٝش ١يض ٤ٝخت ؿذ ٥اػت ثب ٣خ٤د تالؽ٧بي ك٤ست ٕشىت،٦
اثشثخـي ١بؿي اص اخشاي اي ٠سا٧جشد ضقيو اسصيبثي ؿ٤د.
تحلیل علل ضعف اثزبخطي واضي اس اجزاي راَبزد خًدكفايي
ثشسػي٧ب ١ـبٝ ٟيد٧ذ ّٝ ٦يبد اي ٠سا٧جشد  ٜ٧دس ثيب ٟؿيبه ٧ذه ٜ٧ ،دس ثيب ٟؿيبه ٝؼيش ٜ٧ ٣
دس ثيب ٟؿيبه اثضاس  ٣س٣ؽ تاٌَ ٧ذه٤ٝ ،اخ ٦ثب اث٨بٝ ٛيثبؿذ .ث٦ف٤٢اٝ ٟثبٗ ،اثقبد خ٤دّيبيي
٤ٝسد١ؾش تجيي١ ٠ـذٝ ٣ ٥ؼيش ٤ٝسد١ؾش سا ٍبٕٟ٤١زاس ٝـخق ْ١شد ٥اػت؛ ٝثالً آيب اص عشيٌ حزه
ٝال٤الت ديٖش اص ا٤ٖٙي ّـت ،اص عشيٌ استَبي سا١ذٝب ٟتٙ٤يذ ،اص عشيٌ ثّ٦بسٕيشي ى٢ب٣سي
پيـشىت ٣ ٦ت٤ػق٦ي تاَيَبت  ٣ميش ،٥اي ٠سا٧جشد ثبيذ اخشايي ؿذ ٥ثبؿذ  ٣فال ٥٣ثش آ ٟاثضاس ٤ٝسد١ؾش
١يض تجيي١ ٠ـذ ٥اػت .ث٦ف٤٢اٝ ٟثبٍٗ ،بٕٟ٤١زاس ٝيت٤ا١ؼت اص اثضاس پشداخت يبسا٦١ي ٝؼتَي،ٜ
ٝقبىيت ٝبٙيبتي ثشاي ٝال٤الت ٤ٝسد١ؾش يب ٍغـ ٣اسدات ٝال٤الت ٤ٝسد١ؾش اص خبسج  ٣يب
ٝد٤ٞف٦اي اص اي ٠اثضاس٧ب اػتيبد٢ّ ٥ذ ّٝ ٦يبد اي ٠سا٧جشد ١يض ثب ىبٍذ ت٤خ ٦ث ٦ايٝ ٠ؼبي٘ ث٤د ٥اػت.
تحلیل علل ضعف اثزبخطي واضي اس اجزاي راَبزد مذيزيت الگًي كطت
ثشسػي ٝيبد سا٧جشد سديو(١ )15ـبٝ ٟيد٧ذ ّ ٦ثشاػبع ادثيبت دا١ؾ ٝذيشيت سا٧جشدي،
ٍبٕٟ٤١زاس دس تجيي٧ ٠ذه  ٣اثضاس ٢ٝبػت تاٌَ ٧ذه دس اي ٠سا٧جشد ،چبسچ٤ة الص ٛسا سفبيت ْ١شد٥
 ٣ثذي٨ي اػت ّٝ ٦دشي ث٢بثش س٣يْشد ٍ ٣بثٚيت٧بي ى٢ي ٝ ٣ذيشيتي  ٣ؿشايظ ٝايغي ،آ١چ ٦سا ا١دبٛ
داد ٦ّ ٥اص ٝؼيش پيؾثي٢ي ؿذ ٥ثشاي سا٧جشد اػت٢جبط ّشد ٥اػت .ث٦ف٤٢اٝ ٟثبٗ ،عشاحب ٟاي٠
سا٧جشد ٝي ت٤ا١ؼت٢ذ ٧ذه اي ٠سا٧جشد سا ثشاي ٝدشي دٍيَبً ٝـخق ٞ١بي٢ذٝ .ثالً ،تخللي ؿذٟ
تٙ٤يذ دس ٢ٝبعٌ ٝختٚو ّـت ٝال ٗ٤دس ّـ٤س  ٣دس٤ٝسد تقيي ٠اثضاس ١يض ١ؾش خ٤د سا پغ اص دسج
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ا٤ٙ٣يت٧بي ثش١بٝ ،٦ٝثالً ٧ذى٢ٞذي يبسا٧٦١ب  ٣حٞبيت٧بي آ٤ٝصؿي ،تش٣يدي ،تاَيَبتي ،تخييو دس
اساي٦ي خذٝبت دٙ٣تي  ٣ميش ٥افالٝ ٛيّشد.
تحلیل علل ضعف اثزبخطي واضي اس اجزاي راَبزد مذيزيت بُیىٍ مىابع خاك
دس ثشسػي ٝيبد سا٧جشد سديو(ٝ )16الحؾٝ ٦يؿ٤د ّ ٦اص ػ ٦ف٢لش ٤ٝسد١ؾش«٧ذهٝ ،ؼيش  ٣اثضاس»
عشاحب ٟاي ٠سا٧جشد ،دس تجييٝ ٠ؼيش دٍت الص ٛسا ٝق١ ٗ٤ٞذاؿتٞ٧ ٣ ٦يٝ ٠ؼأ١ ٦ٙيض دػتٖبٝ ٥دشي
سا دس صٝب ٟاخشا ثب ت٢ٖ٢ب٧بي اػبػي ٤ٝاخ ٦ػبخت ٦اػت .ث٦ف٤٢اٝ ٟثبٗ ،آيب ٝؼيش اخشاي اي ٠سا٧جشد
ثبيؼتي ايدبد ٞ٧بٖ٢٧ي ثيّٚ ٠ي ٦دػت ا١ذسّبسا ٟصٝي ٠دس ّـ٤س ثبؿذ؟ آيب ٍٍ ٥٤ضبئي ...٣ ٦ث٦ف٤٢اٟ
ؿشيِ دػتٖبٝ ٥دشي خ٤ا٢٧ذ ث٤د  ٣يب ثيتيب٣ت ١ؼجت ث ٦اخشاي آ .ٟف٨ٚيزا ،يْي اص دالي٘ ضقو
اثشثخـي دس اخشاي اي ٠سا٧جشد سا ٝيثبيذ دساي ٠صٝي ٦٢دس ١ؾش ٕشىت.
تحلیل علل ضعف اثزبخطي واضي اس اجزاي راَبزد تأمیه مىابع مالي
ٞ٧ب١غ٤سي ّ ٦دس ٝيبد سا٧جشد سديو(ٝ )59الحؾٝ ٦يؿ٤د ،ثب ٣خ٤د تقيي٧ ٠ذه  ٣اثضاس تاٌَ ٧ذه
ّ« ٦تأٝي ٠افتجبس ثخؾ٧بي آة ّ ٣ـب٣سصي» اػت دس اي ٠سا٧جشد ٝؼيش ٝـخق ١ـذ ٥اػت.
ث٦فجبست ديٖشٍ ،بٕٟ٤١زاس ٝيت٤ا١ؼت دٍيَبً س٣ؿ٢ّ ٠ذ ّ ٦دس ساػتبي ٧ذه اؿبس ٥ؿذٝ ،٥ثالً دس
ٝؼيش ت٤ػق ٦تاَيَبت يب دس ٝؼيش حٞبيت اص خ٤دّيبيي  ٣يب دس ٝؼيش ٝذيشيت ا٤ٖٙي ّـت ...٣
دٙ٣ت ْٚٝو ث ٦ا٤ٙ٣يتٕزاسي دس تأٝي٢ٝ ٠بثـ ٝيثبؿذ .اي ٠اث٨ب ٛدس سا٧جشد ،ضقو دس اثشثخـي
١بؿي اص اخشا سا تـذيذ ٤ٞ١د ٥اػت.
تحلیل علل ضعف اثزبخطي واضي اس اجزاي راَبزد محًريت بخص كطايرسي
سا٧جشد ٝا٤سيت ثخؾ ّـب٣سصي ّ ٦اػبػبً ثبيؼتي دس ػغح اٍتلبد ٚٝي ثشاي ثخؾ٧بي ٝختٚو
اٍتلبدي-اختٞبفي تقيي ٠تْٚيو ٞ١بيذ ،ث٦ف٤٢ا ٟتْٚييي ثشاي ثخؾ ّـب٣سصي ٝـخق ؿذ ٥اػت
ّ ٦ثب فج٤س اص ايٝ ٠ؼب ،٦ٙثؼيبس ٢ٝبػتتش اي ٠ث٤د ّ ٦دس عشاحي سا٧جشد ؿٞبس )42(٥ثب ؿيبىيت ٝؼيش
 ٣اثضاس دػتيبثي ث٧ ٦ذه دٍيَبً تقييٝ ٠يؿذ ّ ٦فال ٥٣ثش دػتٖب ٥اخشايي ثخؾ ّـب٣سصي،
ٝد٤ٞف٦ي ٍٝ ٥٤دشي ٦خ٤د سا دس ٍجبٗ اي ٠سا٧جشد ٤ٝؽو ٍٞٚذاد ٝيّشد.
تحلیل علل ضعف اثزبخطي واضي اس اجزاي راَبزد تأمیه ي ارتقاي امىیت غذايي
ٍبٕٟ٤١زاس دس ت٢ؾي ٜسا٧جشد سديو(٣ ،)82يظٕي چ٢ذثخـي سا حيؼ ّشد ٣ ٥دػتٖب٧٥بي ٝختٚو سا
٤ٝؽو ثٞ٧ ٦ب ٔ٢٧ؿذ ٟدس اخشاي سا٧جشد ٤ٞ١د ٥اػت؛ ٙيْ ٠دس تقيي ٠ؿيبه ٝؼيش  ٣ثبصاس ١بٍق
اػت ،صيشا يْي اص ٝؼيش٧بي دػتيبثي ث٧ ٦ذه ا٢ٝيت مزايي ،فال ٥٣ثش ٞ٧بٖ٢٧ي دػتٖب٧٥بي
ىشٖ٢٧ي  ٣آ٤ٝصؿي ،دػتٖبٝ ٥تٙ٤ي تٙ٤يذ ٝال٤الت ّـب٣سصي اػت ّ ٦ميٚت ؿذ ٥اػت  ٣فال ٥٣ثش
آ ٟث٤ٝ ٦ض٤ؿ ٧ذى٢ٞذي يبسا٧٦١ب دس ساػتبي دػتيبثي ث٧ ٦ذه ا٢ٝيت مزايي دس ثقذ تٙ٤يذ ١يض ت٤خ٦
١ـذ ٥اػت ّ ٦ث٦ع٤س عجيقي ث ٦ضقو اثشثخـي اي ٠اػتشاتظي دس اخشا ا١دبٝيذ ٥اػت.
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تحلیل علل ضعف اثزبخطي واضي اس اجزاي راَبزد حفاظت اس محیط سيست
سا٧جشد حيبؽت اص ٝايظ صيؼت  ٣ث٨ش٥ثشداسي ث٨ي ٦٢اص ٢ٝبثـ عجيقي ّـ٤س(سا٧جشد سديو  )72دس
َٝبيؼ ٦ثب ػبيش سا٧جشد٧ب ض ٠ٞاي ٦ّ ٠يْي اص سا٧جشد٧بي خبٝـ دس ايٝ ٠د٤ٞفٝ ٦اؼ٤ة ٝيؿ٤د،
دس استجبط ثب تجيي ٣ ٠تقييٝ ٠ؼيش  ٣اثضاس تاٌَ ا٧ذاه٤ٝ ،اخ ٦ثب ّبػتي٧بي ٝتقذد ٝيثبؿذ.
ث٦ف٤٢اٝ ٟثبٗ حيبؽت اص ٢ٝبثـ عجيقي دس فشك٦ي ٚٝي١ ،يبص٢ٝذ ثْٚٝ ٦و ٤ٝ ٣ؽو ؿذ ٟتٞبٝي
دػتٖب٧ ٥ب اف ٜاص اخشايي ٍ ٣ضبيي ٞ٧ ٣شا٧ي ٞ٧ ٣بٖ٢٧ي آ٨١ب ثب دػتٖبٝ ٥دشي اػت .ث ٦فجبست ديٖش
ٝؼيش اكٚي تاٌَ اي٧ ٠ذه اص ثؼتش تٞبٝي ٞ٧بٖ٢٧ي٧ب دس حبّٞيت ٝيٕزسد؛ ٧شچ٢ذ ّ٤ٝ ٦ض٤ؿ
ٝـبسّت ٝشد١ ٛيض ٝاٝ ٘ٞؼيش ى ً٤تَٚي ٝيؿ٤د .اص ػ٤ي ديٖش اثضاس٧ب ١يض ،اثضاس٧بيي ْٝب١يْي ٣
١بْٝيي اػت  ٣ثذي٨ي اػت پغ اص چ٨بس ثش١ب ،٦ٝاخشاي اي ٠سا٧جشد اص اثشثخـي ضقيو ثشخ٤سداس
ثبؿذ.
تحلیل علل ضعف اثزبخطي واضي اس اجزاي راَبزد ارتقاي بُزٌ يري آب
٧ذه ٕزاسي دس سا٧جشد ؿٞبس )79(٥ث٦ع٤س ؿيبه ك٤ست ٕشىت ٦اػتٙ ،يْٝ ٠ؼيش اخشا  ٣تاٌَ
ا٧ذاهّ ،بٞ١ ٘ٝيثبؿذ .ث٦١٤ٕ ٦اي ّ ٜ٧ ٦دػتٖبٝ ٥ؼئ ٗ٤سا تقييْ١ ٠شد ٥اػت  ٜ٧ ٣تْٚيو
دػتٖبْٞ٧ ٥بس  ْ٘ٞٝ ٣سا ٝـخق ٤ٞ٢١د ٣ ٥اثضاس٧بي اخشايي ْٝيي ١يض دس ١ؾش ٕشىت١ ٦ـذ ٥اػت.
تحلیل علل ضعف اثزبخطي واضي اس اجزاي راَبزد تًسعٍ َمٍ جاوبٍ بخص كطايرسي
دس تاٚي٘ سا٧جشد سديو( )88ثشاػبع ف٢بكش اكٚي ٝ ٣ؤثش دس تجيي ٠سا٧جشد ،ض ٠ٞاي ٦ّ ٠ثٙ ٦ابػ
ػبختبس ؿْٚي اص ّب٘ٝتشي ٠سا٧جشد٧بي ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي ٝاؼ٤ة ٝيؿ٤دٙ ،يْ ٠ثٙ ٦ابػ
تجيي ٠ا٧ذاهٝ ،ؼيش  ٣اثضاس٧ب ٤ٝاخ ٦ثب اثقبد ٝت٤٢ؿ  ٣چ٢ذثُقذي اػت ّ ٦استجبط ٤ٝاسد ى ً٤ثب يْذيٖش
سا دس ساػتبي ١ؾبست ثش ىشآي٢ذ اخشا ،ثؼيبس پيچيذ ٣ ٥ميشفٚٞي ٤ٞ١د ٥اػت .ثشاي دٙ٣ت ٧ذه
ٝـخق اػتٙ٣ ،ي ثشاي دػتٖب ٥يب دػتٖب٧٥ب ٝـخق ١يؼتٝ ،ؼيش٧ب ٝت٢بػت ثب ا٧ذاه ١ؾيش ث٦
١ؾيش تجيي١ ٠ـذ ٥اػت؛ دسفي ٠حبٙي ّ ٦ثؼيبسي اص اثضاس٧بي ضش٣سي تاٌَ ا٧ذاه ١يض تقيي٠
١ـذ٥ا١ذ  ٣ثذي ٠تشتيت ثذي٨ي خ٤ا٧ذ ث٤د ّ ٦فٚيسم ٜپيؾثي٢ي ت٢ؾي ٜآيي١٠ب ،٦ٝاػبػبً ٧يچ
دػتٖب٧ي ٍبدس ث ٦پبػخٖ٤يي ١خ٤ا٧ذ ث٤د.
نتيجهگيري
دس ايَٝ ٠ب ٦ٙتالؽ ؿذ ّ ٦ض ٠ٞاساي ٦تاٚيٚي ّٚي اص ػبختبس سا٧جشد٧بي ت٤ػق ٦ثخؾ ّـب٣سصي دس
چ٨بس ثش١ب ٦ٝپ٢حػب٦ٙي ت٤ػق ،٦ث ٦ا١تخبة  ٣اسصيبثي س٣يْشد٧بي ت٤ػق٦ي اي ٠ثخؾ دس ػغح
سا٧جشدي پشداخت ٦ؿ٤د ّ ٦دس اي ٠ساػتب چٖٖ١٤ي افتجبس پيؾ ىشم٧بي تذ٣ي ٠سا٧جشد٧بي ى ً٤دس
ؿشايظ حبضش ٤ٝسد ثشسػي ٣اٍـ ؿذ  ٣فال ٥٣ثش آ ٟچٖٖ١٤ي اثشثخـي ١بؿي اص اخشاي سا٧جشد٧بي
ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي دس چ٨بس ثش١ب٦ٝي ت٤ػق١ ٦يض اؿبس ٥ؿذ.
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١تبيح حبك٘ اص پظ٧٣ؾ ١ـب ٟداد ّ ٦ث٨شٖ١ ٥شىت ٠اص اك ٗ٤دا١ؾ ٝذيشيت سا٧جشدي دس ت٢ؾيٜ
سا٧جشد٧بي ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي ١ ٣ج٤د چبسچ٤ة٧بي ث٢ٚذٝذت ثشاي ح٘ ٝؼبي٘ سا٧جشدي
ثخؾ ّـب٣سصي اص يِ ػ ٣ ٤چبٙؾ٧بي ػيبػي١ ،ج٤د ت٢بػت دس تَ٤ي ٜتل٤يت ٍ٤ا١ي ٠ثش١ب٧٦ٝبي
ت٤ػق ٦ثب تَ٤ي١ ٜؾب ٛاخشايي ،ث ٦ا١ضٞب ٛؿ٢بخت ضقيو اص چبٙؾ٧ب ٍ ٣بثٚيت٧بي ١ؾب ٛاخشايي اص
ػ٤ي ديٖشٝ ،ج٢بي تذا ٣ ٛ٣اػتٞشاس ٣خ٤د افتجبس ثشاي پيؾىشم٧بي تذ٣ي ٠سا٧جشد٧بي ت٤ػق٦ي
ثخؾ ّـب٣سصي ،فٚيشم ٜاخشاي آ٨١ب دس چ٨بس ثش١ب٦ٝي پ٢حػب٦ٙي ت٤ػقٝ ٦يثبؿذ.
فال ٥٣ثش ٤ٝاسد ى١ ،ً٤تبيح تاَيٌ ١يض ١ـبٝ ٟيد٧ذ ّ ٦فٞذ-٥تشي ٠فٚت اثشثخـي ضقيو سا٧جشد٧ب،
١بؿي اص ّيييت اخشاي سا٧جشد٧بي ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي ،ضقو ٝذيشيت ّالٝ ٣ ٟذيشيت
دػتٖب ٥اخشايي ثخؾ ّـب٣سصي ث٤د ٥اػت.
پيشنهادات
پيـ٨٢بدات َٝب ٦ٙحبضش ث ٦چبٙؾ٧ب  ٣ضقو٧بي ١ؾب ٛعشاحي ،تل٤يت  ٣اخشاي سا٧جشد٧بي ت٤ػق٦
ثخؾ ّـب٣سصي ٝتٞشّض خ٤ا٧ذ ث٤د ّ ٦ث ٦ؿشح صيش ت٤كيٝ ٦ي ٕشدد:
 -8-1ثّ ٦بسٕيشي اك ٗ٤دا١ؾ ٝذيشيت سا٧جشدي دس ؿ٢بخت ٝؼبي٘ اػتشاتظيِ ثخؾ ّـب٣سصي ٣
عشاحي سا٧جشد٧بي ت٤ػق ٦ثخؾ.
 -8-2ثّ٦بسٕيشي س٣يْشد اسصيبثي سا٧جشدي دس ١ؾبست ٝؼتٞش ثش ىشآي٢ذ اخشاي سا٧جشد٧بي ت٤ػق٦ي
ثخؾ ّـب٣سصي.
 -8-3عشاحي اىٌ ث٢ٚذٝذت ثشاي ح٘ ٝؼبي٘ اػتشاتظيِ ثخؾ ّـب٣سصي  ٣ت٢ؾي ٣ ٜا٤ٙ٣يتث٢ذي
اخشايي سا٧جشد٧بي ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي.
 -8-4ثشٍشاسي ت٢بػت ثي ٠سا٧جشد٧بي ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي ثب ٍبثٚيت٧ب  ٣ؽشىيت٧بي ١ؾبٛ
اخشايي ّـ٤س دس يِ د٣س٥ي پ٢حػب.٦ٙ
 -8-5دٍت ١ؾش  ٣دٍت ف ٘ٞدس ىشا٤ٞ١ ٜ٧د ٟاٙضاٝبت  ٣ثؼتش٧بي ٤ٝسد ١يبص ثشاي اخشاي سا٧جشد٧بي
ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي دس ت٢ؾي ،ٜتل٤يت  ٣اخشاي سا٧جشد٧ب.
٢ٝ -8-6ؾ٤س ٤ٞ١د ٟتدضي ٣ ٦تاٚي٘ چبٙؾ٧بي ١ؾب ٛاخشايي ّـ٤س  ٣تدذيذ١ؾش دس ػبختبس ١ؾبٛ
اداسي  ٣اخشايي ّـ٤س دس تذ٣ي ٠اػتشاتظي٧بي ت٤ػق.٦
 -8-7ث٨ش٥ثشداسي اص ؽشىيت٧بي ٍب١٤١ي  ٣اخشايي ثش١ب٧٦ٝبي پ٢حػب ٦ٙث٢ٝ٦ؾ٤س ح٘ ا٤ٙ٣يتداستشي٠
ٝؼبي٘ اػتشاتظيِ ثخؾ ّـب٣سصي.
 -8-8عشاحي  ٣اخشاي ىشآي٢ذ٧بي چ٢ذثخـي  ٣اثالك ٝأ٤ٝسيت٧بي ؿيبه ٞ٧ ٣ب ٔ٢٧ثشاي
پيبد٥ػبصي سا٧جشد٧بي ت٤ػق٦ي ثخؾ ّـب٣سصي ث ٦دٙ٣ت.
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Notes and references:
1. The first Five Year Development Plan which was prepared by the
government after the Islamic Revolution, the country was faced
with issues of war, Parliament did not put it on the agenda but
after the war development plan (1368-72) regulation and adopted
in 1368.
2. It is noteworthy that despite the fact that the selected strategy four
of the five-year development program for the selection and
evaluation criteria were rated But studies show Issues in each of
the programs The legislature has been considering the various
desired, In other words, Eleven of the selected strategy in the four
programs in terms of development and specific phrases that are
repeated.
3. Number of rows 11, means The Eleventh Plan document referred
to the first to fourth rules that are developed, respectively,
documentation based on the number (1) numbered and their
number over 105 is a total of four programs.
4. for information on all parameters evaluated. Please refer to:
Islamic parliament Research Center, infrastructure Office.
Evaluation of agricultural development strategies in the first fiveyear program develop the country to fourth.
5. For more information please visit the following references: F.
Ebadi,1383Agricultural planning Economics and Rural
Development Research Institute, Food security and income
distribution.
6. For more information, comprehensive agricultural development
studies ,1383 Agricultural planning Economics and Rural
Development Research Institute.
7. for more information of the import process please visit ; A) The
Central Bank of Iran,
Economic report and balance sheet of the Central Bank. B) Statistical
Center of Iran, Statistical Yearbook
8. See the following references: Strategic Research Center,
Investigate the causes of non-price competition by Major
agricultural products... 1387, First Conference on cropping
pattern, Department of Plant Production, 1388
9. For more information, see the Proceedings of the Eighth National
Congress of Iran Food Industry, (Esfand ,1384).
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10.

Vulnerability of agricultural processing industries and
complementary and appropriate strategies presented in this
communication, Agricultural planning Economics and Rural
Development Research Institute,1386, Group of experts, research
groups of Complementary processing industries and agriculture
11. For more information, see Agricultural planning Economics and
Rural
Development
Research
Institute
,Report
No.
979.1384 .strategy framework for sustainable development in
agriculture In islamic repoblic of Iran,
12. For more information, see: M. Rahmani, 1384 Central Bank of
Iran, Industry's role in reducing waste and development of
agricultural exports.
13. for further information, see number 12 , p (87).
14. See the agricultural sector Documentation in the Third Five Years
Plan, Publication of Budget and Planning Organization.
15. Many studies conducted in soil some of the important is: A. Ali
bakhshi .Soil (soil-country legal bill), 1384, (Volume 1 and 2, 3
and 4) Agricultural planning Economics and Rural Development
Research Institute.Comprehensive studies of agriculture (137179). Agricultural planning Economics and Rural Development
Research Institute analytical report on the status of water inputs.
16. Office of Infrastructure of water productivity in agriculture, report
the code 9912-1388. Islamic Parliament Research Center.
17. The first Conference of Agriculture and National Development
Selected Proceedings, Publication in 1383 by: Agricultural
planning Economics and Rural Development Research Institute
18. For more information please visit the following references:
Agricultural planning Economics and Rural Development
Research InstituteA.A.banooie ,The role of agriculture in national
economy (The social accounting matrix analysis)1384
19. The first Conference of Agriculture and National Development
Selected Proceedings 1381, Agricultural planning Economics and
Rural Development Research Institute.
20. n haddad tehran, n moharram nezhad(Translators) indicators of
sustainable development, Page 262 of the Department of
environment (DOE), 1384
21. Statistical Center of Iran Yearbook.
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22. For more information and periodic reports IRIMO see
Meteorological Organization.
23. Agricultural planning Economics and Rural Development
Research Institute,
The package fifth program, development and food security for 1404,
Published in 1388
24. Evaluation of how the effectiveness of each strategy has been
selected to study in detail the main report. For more information
on this assessment process please refer to the following address:
Islamic parliament Research Center, infrastructure Office:
Evaluation of agricultural development strategies in the first fiveyear program to develop the country's fourth.
25. It is worth noting that the adoption of the same challenges
Implementation of development strategies in other sectors, the
general structure of the revised plan and formulating strategies
and administrative systems, In the process of national
development is inevitable
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پیًست َا5
شكل شمارٌ( ) 1رئًس سياست َا ي راَكارَاي اجرايي مرتبط با بخش كشايرزي در قًاويه پىج
ثش١ب ٦ٝا ٗ٣ت٤ػق٦
ػب٨ٙبي()1368-1372
تجلش٧ ٥ب (ا٤ٝس صيش ث٢بيي ،آة  ٣خبُ ،4
ػشٝبيٕ ٦زاسي ،7تؼ٨يالت ثبْ١ي،6
ىش٣ؽ اساضي21
خ٤دّيبيي دس ؿْش ث٢ذ ٢ٝ 29٥بثـ آة
ث٢ذص )29
٧ذى٨بيْٚي(ّب٧ـ٤اثؼتٖي،خ٤دّيبيي
ٝال٤الت اػتشاتظيِ ّـب٣سصي ٣
ثبصػبصي ؽشىيت ٧بي ث٢ذ)4 ٣ 2
خظ ٝـي ٧ب(تٙ٤يذ ٨١بد٧ ٥بي ّـب٣سصي
خبيٖضي٢ي ٣اسدات ،اىضايؾ كبدسات،
اىضايؾ ث٨ش٣ ٥سي آة ،ايدبد تـْ٘ حَبث٦
داساٝ ،ٟذيشيت ثخؾ آة ّ ٣ـب٣سصي،
تبٝيٝ ٠بؿي ٠آالت ،تضٞي ٠خشيذ ،ثي،٦ٞ
يِ پبسچ ٦ػبصي اساضي ،ا٤ٖٙي ّـت،
١ؾب٧ ٛبي ث٨ش ٥ثشداسي
تل٤يش ّال ٟثش١ب(٦ٝسؿذ ثخؾ ّـب٣سصي،
اسصؽ اىض٣د،٥ػشٝبيٕ ٦زاسي)
٧ذه ٧بي ّٞي(ػ ٜ٨ػشٝبيٕ ٦زاسي
ّـب٣سصي)
تدبست خبسخي(كبدسات ّـب٣سصي(ّب٧ؾ
٣اسدات
١يش٣ي ا١ؼب١ي  ٣اؿتنبٗ،ػب(اؿتنبٗ صايي
دس ثخؾ ّـب٣سصي
تا ٗ٤دس ١يش٣ي ّبس(ّـب٣سصيّ ،ـت
ْٝب١يض ٥ىشآ٣سد٧ ٥بي اػتشاتضيِ دا٦١
٧بي س٣م٢ي ،پ٢ج ٣ ٦اٙيبه ٕيب٧ي ،چن٢ذس
ٍ٢ذ١ ،يـْش  ٣مالت كيذ  ٣خ ،ٖ٘٢ؿن٘)
٧ذى٨بي ّٞي ّالٟ

سالٍ تًسعٍ جمًُري اسالمي ايران
ثش١ب ٦ٝػ ٛ٤ت٤ػق٦
ثش١ب ٦ٝد ٛ٣ت٤ػق ٦ػب٨ٙبي (-74
ػب٨ٙبي()1379-83
)1378
٧ذه ٧بي ّالّ ٟييي(ث٨ش٣ ٥سي ،ىل٘ ا ٗ٣ا٤ٝس ّـب٣سصي
سؿذ ،كبدسات) خظ ٝـي ٧بي ىل٘ چ٨بس ٛخشيذ ثشٓ ػجض
اػبػي(اؿتنبٗ ،تٙ٤يذ ،ك٢بيـ چبي٢ٍ،ذ  ٣ؿْش ٝبد٢ٍ 32 ٥ذ
تجذيٚي ،آة ٣خبُ٢ٝ ،بثـ  ٣ؿْشٝبد - 47 ٥يبسا٦١
ثبْ١ي٨١ ،بد٧٥بي ّـب٣سصييل٘ پ٢دٜ
تؼ٨يالت
عجيقي،
ٝبد٢ٍ 47 ٥ذ  ٣ؿْش ىل٘
كبدسات)
ا٧ذاه ّٞي(سؿذ،ػشٝبيٕ ٦زاسي) ؿـٝ ٜبد- 50 ٥ػ٤د
تجلش٧٥ب(آؿتنبّٗ،14ـب٣سصي ،19تؼ٨يالت افغبئي ٝبد55 ٥
٣
ّـب٣سصي
خشيذ تضٞي٢ي ،ثي١ ،21 ٦ٞيـْش ،عشح٨بي
ٝ ،22ال٤الت داٝي ،25آة  ٣داٝپش٣سي ىل٘ د٣اصدٝ ٜ٧بد٥
خبُ ّ ٣ـب٣سصي  ،75٣ 47خ٤د ٢ٝ - 104بثـ عجيقيتقبدٗ
ّيبيي ،74آة  ٣خبُ ،افتجبسات داٝ ٣ ٛشتـ"" ،خش٣ج دا ٛاص
 ،76خشيذتضٞي٢ي  ٣ثي ،77 ٦ٞخ" ٣ "ٖ٘٢تأٝي ٠ف٤ٚى ٦داٛ
ت٢ؾي ٜثبصاس 79،خ ٣ ٖ٘٢دا ٣ ٛىل٘ ػيضدٝ ٜ٧بد106 ٥
٢ٝبثـ عجيقي (خٝ ،ٖ٘٢شتـ ٣
ٝشتـ81
ثيبثب)ٟآثخيضداسي،دا٧٦١بي
س٣م٢يٝ،لبسه آة ٝبد107 ٥
١ؾب ٛث٨ش٥ثشداسي ٝبد8٥
10اساضي ٝشتقي فشك٧٦بي
٢ٝبثـ عجيقي ث٨ش٥ثشداسي
ّـب٣سصي ٝبد109 ٥آة ٣
ّـب٣سصي،تأٝي٠
ٝبؿي٠آالت،اىضايؾ سا١ذٝبٟ
آثيبسي ٝبد197 ٥ا٢ٝيت
آة
ث٨ي٦٢
مزاٝ،لشه
ّـب٣سصي ،ػجذ ٝغ٤ٚة
مزايي

ثش١ب ٦ٝچ٨بس ٛت٤ػق ٦ػبٗ٧بي
()1384-88
ىل٘ ا ٗ٣ثخؾ ّـب٣سصي ،آة ثخؾ
ّـب٣سصيٝ،بؿي٠آالت ثخؾ ّـب٣سصي
ٝبد -10 ٥تؼ٨يالتافغبيي ٝبد- 11 ٥
عشح٨بي ّـب٣سصي  ٣داٝپش٣سي ىل٘
ا ٗ٣ثخؾ ّـب٣سصي آة ثخؾ
ّـب٣سصي
ٝبؿي٠آالت ثخؾ ّـب٣سصي ٝبد-10 ٥
تؼ٨يالتافغبيي ٝبد - 11 ٥عشح٨بي
ّـب٣سصي  ٣داٝپش٣سي ٝبد٢ٝ - 17 ٥بثـ
آة سا١ذٝب ٟآثيبسي ػيش٧٥بي آة
صيشصٝي٢ي اٍتلبدي آة ،ا١تَبٗ آة،
خـْؼبٙي ٝبد –18 ٥خ٤دّيبيي
صْ٧ـي
اساضي ّـب٣سصي ثيٝ ٦ٞال٤الت
ّـب٣سصي ك٢بيـ تجذيٚي  ٣تْٞيٚي داٛ
 ٣آثضيب٤١ ٟػبصي ثبمبت ٝبد- 19 ٥
اػْب ٟفـبيش ٝضيت٧بي سٍبثتي ٝبد٥
 - 21ك٢بيـ تجذيٚي  ٣تْٞيٚي
ّـب٣سصي ٝبدٍ ،26 ٥يٞت صٝيٝ ٠بد٥
 - 34استَبء ث٨ش٣٥سي اسصؽ اىض٣د٥
كيذ٢ٝ،)...بثـ تدذيذپزيش دسيبيي ٝبد٥
 - 59ثشآ٣سد اسصؿ٨بي اٍتلبدي ٢ٝبثـ
عجيقي ٝبد٢ٝ - 60 ٥بثـ عجيقي ٝبد٥
 - 61ػ ٛ٤ٞدىـ آىبت ١جبتي ٤ّ٣د٧بي
ؿيٞيبييٞبد – 63 ٥كيبدي  ٣آثضي
پش٣سي ٝبد٢ٝ - 68 ٥بثـ ٚٝي ٝبد-69 ٥
خش٣ج دا ٛاص خ ٖ٘٢آثخيضداسي صسافت
چ٤ة ٝبد - 70 ٥رخبيش ط١تيْي دا٨ٝب
ٝبد - 84 ٥ػجذ ٝغ٤ٚة مزائي ٝبد٥
ٝ -85ال٤الت ّـب٣سصي  ٣داٝي ٝبد٥
 - 95اىضايؾ ث٨ش٣٥سي ٝبد 20 ٥تٙ٤يذ
ف٤ٚى ٦فشك٧٦بي ٢ٝبثـ عجيقي
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اثشثخـي اخشاي سا٧جشد٧ب

افتجبس پيؾ ىشم ٧بي تذ٣ي ٠سا٧جشد دس ؿشايظ ّ١٤٢ي

اثشثخـي

افتجبس

سديو

ؿشح سا٧جشد

1

سا٧جشد سديو ()11
حٞبيت اص تٙ٤يذ ٣
تٙ٤يذّ٢٢ذٕب ٟثخؾ
ّـب٣سصي

2

سا٧جشد سديو ()9
اٍتلبدي
ٝذيشيت
ثخؾ آة ّـب٣سصي

*

3

سا٧جشد سديو ()2
خ٤دّيبيي ٝال٤الت
اػبػي ّـب٣سصي

*

*

4

سا٧جشد سديو ()15
ٝذيشيت ا٤ٖٙي ّـت
ثشاػبع ا٤ٙ٣يت ٧ب

*

*

5

سا٧جشد سديو ()16
ٝذيشيت ث٨ي٢ٝ ٦٢بثـ
خبُ  ٣اساضي صسافي
ّـ٤س

*

6

سا٧جشد سديو ()59
تأٝي٢ٝ ٠بثـ ٝبٙي
ت٤ػق ٦ػشٝبيٕ ٦زاسي
ثخؾ ّـب٣سصي

*

7

سا٧جشد سديو ()42
ثخؾ
ٝا٤سيت
ّـب٣سصي دس اٍتلبد
ٚٝي

*

8

سا٧جشد سديو ()82
تأٝي ٣ ٠استَبي ا٢ٝيت
مزايي دس ّـ٤س

*

9

سا٧جشد سديو ()72
حيبؽت اص ٝايظ
صيؼت  ٣ث٨ش ٥ثشداسي
ث٨ي ٦٢اص ٢ٝبثـ عجيقي

*

خيٚي
ّٜ

ّٜ

١ؼجتبً

صيبد

خيٚي
صيبد

ٝت٤ػظ
ّ٘

خيٚي
ّٜ

ّٜ

*

١ؼجتبً

*

*

*

*

*

*

*

صيبد

خيٚي
صيبد

ٝت٤ػظ
ّ٘
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ّـ٤س

10

11

سا٧جشد سديو ()79
استَبي ث٨ش٣ ٥سي آة
دس ؿجْ٧ ٦بي ىشفي
ا١تَبٗ آة

*

سا٧جشد سديو ()88
ت٤ػق ٦ٞ٧ ٦خب١ج٦
ثخؾ ّـب٣سصي دس
ّـ٤س

خٞـ ث٢ذي

*

*

80

1000

*

98

200

360
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