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 پیطگفتبس



ثَ ػٌْاى یک هکول ؿصایی ثحطاًی ثطای زام ُب ّ هطؿساضی ُب، اًتظبض هی ضّز کَ هتیًْیي ثب 

 س.گؽتطؾ اهتصبز خِبًی ّ هصطف كعایٌسٍ ی گْـت، ضـس یبث

ثٌبثطایي آیٌسٍ ی هتیًْیي ثطای ایي صٌؼت حیبتی ، هتیًْیي اضظؾ ّیژٍ ای زض پطّضؾ عیْض زاضز 

اؼت. زضثبضٍ ی آیٌسٍ ی تْلیسات گْـت عیْض ّ ثَ ّیژٍ تْلیس گْـت هطؽ ذجطُبی ذْة ّ ثسی 

 ذجط ثس ایٌکَ زضصس ضـس تْلیس گْـت هطؽ زض حبل کبُؿ اؼت.  ّخْز زاضز.

ًطخ ضـس هغلن پبیساض ثْزٍ ّ گْـت هطؽ هبثلیت ضهبثت ثؽیبض ُطچٌس، ذجط ذْة آى اؼت کَ 

 ثبالیی زض هوبیؽَ ثب گْـت ُبی زیگط زاضز. 

 زض ؼبل زض زّ زَُ ی گصـتَ تي هتطیکهیلیْى  2تْلیس خِبًی گْـت هطؽ ثب ًطخ هیبًگیي حسّز 

 ازاهَزَُ ی پػ اظ آى ًیع  یی آیٌسٍ ّ حت اكعایؿ یبكتَ ّ ایي اكعایؿ ثب توطیجب ُویي ًطخ زض زَُ

هیلیْى تي گْـت هطؽ زض ایي زَُ ّ زَُ ی ثؼس هْضز اًتظبض  21ذْاُس یبكت. ثٌبثطایي، اكعایؿ 

اؼت، کَ ثَ ُط زّ زَُ ی گصـتَ ُن ُویي هوساض اكعّزٍ ـسٍ ثْز. ثطای ُوَ ی اًْاع گْـت 

هیلیْى تي اكعایؿ  01اكعایؿ یبكتَ ّ هیلیْى تي زض زَُ ی گصـتَ  01ُب، تْلیس خِبًی حسّز 

 ثطای زَُ ی کًٌْی ًیع هْضز اًتظبض اؼت.

پفت ایي پیفطكت هٌظن ظبُطی تْلیس کل گْـت زض خِبى، زض ُط زَُ پفت زَُ ی زیگط، 

 هطاض زاضز. یًبٌُدبضی ّ ثی ًظوی خِبً

 ،ظهبى تبثیطگصاضًس ي ّ زّضٍ ای اظهحطّهیت ُب ّ ثیوبضی ُب، ثط هصطف زض هکبى ُبیی هؼیالجتَ کَ  

اكعّى ثط آى تْلیس زض ثطذی کفْضُب زض حبل کبُؿ ثْزٍ، تْلیس زض کفْضُبی زیگط زض حبل ـتبة 

گطكتي اؼت ّ ثطذی گْـت ُب ضـسی ؼطیغ زاضًس ّ ثطذی زیگط ضـسی آُؽتَ ضا تدطثَ هی 

  یبت ظیبز ضّـي ًیؽتٌس اهب ضـس کلی ثَ هیعاى ظیبزی هبثل پیؿ ثیٌی اؼت.ئخع  کٌٌس.

ػوْزی ّ ثعضگ تط هتوطکع  ظًدیطٍ ایتْلیس خِبًی گْـت ضهبثتی تط هی ـْز ّ زض ؼیؽتن ُبی 

هی ـْز. ایي ضًّسُب ثَ کبضگیطی هتیًْیي ضا اكعایؿ هی زٌُس چٌبًکَ تْلیسکٌٌسگبى ثَ زًجبل 

 هٌبكغ ذْز اظ ُوَ خِبت هی ثبـٌس.  ؼْزآّضی ّ اكعایؿ

هی ـْز، ثِطٍ گیطی کلی اظ هتیًْیي کوتط اظ تْهؼبت اؼت حبل، چٌبًکَ زض ایي هوبلَ گعاضؾ ثب ایٌ

زض هْاهؼی کَ زض آى ُب اؼتلبزٍ اظ ایي هبزٍ کبهال اهتصبزی تط اؼت ّ زض هْاهؼی کَ خعییبت  یحت

 ّ احبعَ ثط آى ُب ّخْز زاضز. کبهال ـٌبذتَ ـسٍ



ـطایظ ثِیٌَ ًگَ اكعّى ثط آى ظًدیطٍ ی ػطضَ ّ ػدبیت خِبى ؼیبؼت کبضکطز خِبى ّاهؼی ضا ظیط 

هی زاضز. ثب ایي ُوَ، ػلی ضؿن ُوَ ی ًبٌُدبضی ُب زض ؼبهبًَ، ثی ـک ایي ضًّس، ضًّسی ضّ 

ثَ اكعایؿ ثطای هصطف هتیًْیي اؼت ثَ زلیل آًکَ ُن تْلیس گْـت اكعایؿ یبكتَ ّ ُن اؼتلبزٍ 

 ی هٌغوی اظ تْلیس هْخْز زض حبل اكعایؿ اؼت.

اضظـوٌس اظ كبکتْضُبیی کَ ؼطاًدبم، پیؿ ضاًٌسٍ ی ضـس توبضبی  ایي هوبلَ زض ًظط زاضز تب کلیتی

 هتیًْیي زض زَُ ی آیٌسٍ ُؽتٌس ضا تطؼین کٌس.

توبضب ثطای پطّتئیي زض زٍ ؼبل گصـتَ ثَ ؼطػت اكعایؿ یبكتَ ّ زض زٍ ؼبل آیٌسٍ ًیع ضّ ثَ ضـس 

 ّ ، پطثبظزٍ تطیي هی یبثین کَ گْـت هطؽ ذْاُس ثْز. ثب هوبیؽَ ی ُوَ ی هٌبثغ پطّتئیي زض

 ضّی ظهیي اؼت.  اهتصبزی تطیي هٌجغ

اؼت چْى ُعیٌَ ی  تیظ ضـس کلی صٌؼت گْـت زض زَُ ی آًطخ ضـس صٌؼت هطؿساضی ثبالتط ا

 ثطای هصطف کٌٌسٍ کوتط اؼت.ُط کیلْگطم  ثَ اظاءتْلیس ایي پطّتئیي 

ؿ هطؿساضی ثَ صطكَ تط هتیًْیي اظ ًظط هکول ُبی ؿصایی ثَ ّیژٍ زض ثر، زض عیق تْلیس گْـت  

ثَ ػٌْاى ًرؽتیي آهیٌْاؼیس هحسّزکٌٌسٍ زض هطؿساضی، هتیًْیي یک هبزٍ ی ؿصایی ضطّضی اؼت.

 صٌؼتی اؼت.  یزض کبضُبی تْلیس

هتٌبؼت ثب توبضبی ػوْهی ثطای گْـت اؼت ثَ ّیژٍ زض هْضز گْـت هطؽ. توبضب ثطای هتیًْیي 

ایؿ ثَ ؼْی کبضُبی کفبّضظی صٌؼتی ـسٍ تط اكعّى ثط ایي ُب، ایي صٌؼت زض ؼغح خِبًی گط

 اثطگصاضًس.   زاضز کَ ثَ ـکلی هثجت ثط توبضبی هتیًْیي

ُبی ؿصایی حیْاًبت ثطای آهیٌْاؼیسُب تٌظین هی  خیطٍزض یک هحیظ کفبّضظی صٌؼتی ـسٍ 

 ػول ًوی کٌٌس. ـیٍْـْز زض حبلی کَ زض هعضػَ ُبی کْچک ثَ ایي 

( زض صٌؼت پطّتئیي ضا زض زَُ ی گصـتَ ّ CAGRؼبالًَ ی تطکیجی )ـکل ظیط خعییبت ًطخ ضـس 

 ضا زض ثرؿ هطؿساضی ثَ هوبیؽَ هی گصاضز. CAGRآیٌسٍ ًفبى هی زُس ّ 
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 .ظیط ًطخ تْلیس ضا زض ثرؿ ُبی اصلی صٌؼت پطّتئیي زض زَُ ی آیٌسٍ ًفبى هی زُس ًوْزاض 

 

 تْلیذ پشّتئیي حیْاًی دس جِبى

 سضذهتْسط  دسصذ6.1

 

ُعیٌَ ُبی هْاز ذبم یکی اظ كبکتْضُبی اثطگصاض ُن ثط توبضب ّ ُن ثط تْلیس پطّتئیي ُؽتٌس. زض 

کوتط تحت تبثیط اكعایؿ ، ثرؿ هطؿساضی  ٌُگبم هوبیؽَ ی ثرؿ ُبی گًْبگْى صٌؼت پطّتئیي

 یی هطاض هی گیطًس.ُعیٌَ ُبی هْاز ذبم ًبـی اظ تجسیل ؿصا

ّ گْـت  ، لجٌیبتعیْض هیبى گْـت گْؼبلَ،  ذْضاکی هیبى ثبظزٍ ی تجسیل اخسّل ظیط هوبیؽَ  

 ( اضائَ هی زُس. تیالپیب/گطثَ هبُیُبی زضیبیی )

درصد تقاضای پروتئین 2

CAGR 
درصد تقاضای گوشت مرغ 3.4

درصد تقاضای پروتئین 1.6

CAGR 
تقاضای گوشت مرغ درصد 2



 

 دس ًشخ تجذیل پشّتئیي هیبًگیي خْساک

 

 

 زض ًِبیتخوؼیت اؼت، ؼپػ زضآهس ّ زض ُّلۀ اّل توبضب ثطای پطّتئیي اظ ػْاهل تأثیطگصاض زض 

ثْزًس.  ؼْء تـصیَثیفتط خوؼیت خِبى زچبض ، 0171زَُ ی  ؿصایی اكطاز. تب ُویي اّاذط ؼالین

ایي ّضؼیت ثَ عْض کلی زض حبل تـییط اؼت چطا کَ عجوَ ی هتْؼظ اهطّظٍ زض خبیی کَ ضّظی 

 هٌبعن زض حبل پیفطكت ًبهیسٍ هی ـس ـکْكب ـسٍ اًس. 

 زؼتَ ای هٌتول ـسًس کَ ثب تْخَ ثَ ثَ هعهي ظیبزی اظ هطزم اظ زؼتَ ی کوجْز ؿصایی ـوبض

زضآهسُبی ـرصی هی ذْضًس. تـییط ثَ ًلغ اًتربة ُبی ـرصی ًیطّی پیؿ ضاى توبضب ثطای 

 پطّتئیي اؼت.

یبكت زض حبلی کَ کفْضُبی زض حبل تْؼؼَ زض زَُ ی آیٌسٍ ازاهَ ذْاُس  هتصبزضـس خوؼیت ّ ا

 تْؼؼَ یبكتَ تط پیؿ ثیٌی هی ـْز کَ اظ ًطخ ضـس کوتطی ثطذْضزاض ثبـٌس. ُبی کفْض

ثبػث اكعایؿ توبضبی هتیًْیي زض خِبى ذْاُس ـس اهب ثب ًطذی پبییي تط زض تْاظى ایي زّ ضًّس 

زض زَُ ی آیٌسٍ تـییط ذْاُس کطز  زضصس 0/  1زض زَُ ی گصـتَ ثَ  زضصس2اظ  CAGRٌُگبهی کَ 

یب کوی ثیفتط زض زَُ ی  زضصس2 ثیٌی هی ـْز کَ هتیًْیي ثب ًطذی ثَ هیعاى  ّ زض ًتیدَ پیؿ

 ثبـس. KMT 711تب  115آیٌسٍ ضـس ًوبیس. اًساظٍ ی کًٌْی ثبظاض هتیًْیي حسّز 

تبثیطگصاض زض توبضبی هتیًْیي ُؽتٌس. توبضبی هتیًْیي هؽتویوب زض پیًْس  ُب ػْاهلیُوَ ی ایي 

ن ؿصایی ثب توبضبی هصطف پطّتئیي اؼت ثَ عْض ّیژٍ ثَ ایي زلیل کَ هتیًْیي یک هکول ضژی

 اؼت. ذْضاکثبظزُی ّ کبُؿ ُعیٌَ ُبی  ،ثحطاًی ثطای ؼالهتی زام 

بی پطّتئیي ّ هتیًْیي زض زَُ ی آیٌسٍ تبثیطگصاض ثبظاض ضا کَ ثط توبض ػْاهلایي هوبلَ یک تحلیل اظ 

 ُؽتٌس ضا كطاُن هی ًوبیس.



 

 

 

 

 

 

 

 

 . جوعیت6

 زضصس 0/  1هیلیْى ًلط زض ؼبل زض حبل اكعایؿ اؼت ) 75ـوبض اكطاز ؼبکي ظهیي ثَ هیعاى 

CAGR اکثط ایي ضـس زض کفْضُبی زض حبل تْؼؼَ ضخ هی زُس کَ زض آى خبُب زضآهسُب زض حبل .)

. ایي ضـس هٌدط ثَ زّثطاثط ـسى ًیع هتٌْع اؼتاكعایؿ ثْزٍ ّ زض پی آى ضژین ُبی ؿصایی هتٌْع 

 ذْاُس ـس.هیالزی  2151توبضبی خِبًی ثطای ؿصا زض ؼبل 

زازٍ ّ ایي ّاهؼیت ضا ثطخؽتَ تط هی کٌس کَ  خسّل ظیط خعییبت ضـس خوؼیت خِبًی ضا ًفبى

 ثیفتطیي ضـس زض کفْضُبی زض حبل تْؼؼَ ضخ هی زُس.

 

 جوعیت اـضایص سًّذ

 

 

 

 کطْسُبی دس حبل تْسعَ دس ثشاثش کطْسُبی ثبلػ

 

 ی ثبصاسعْاهل
ػبهل ُبی خِبًی ظیط ػْاهل اصلی زض توبضبی پطّتئیي ّ 

 ؼطاًدبم هتیًْیي ُؽتٌس:
 . هْاز ذبم0. خوؼیت                             0
 هْاز هـصی. 5. زضآهس                                2
 . ژًتیک1. اًتربة                              3



 

زض زٍ  اییکفْضُبی زض حبل تْؼؼَ ًوفی هِن ّ كعایٌسٍ زض اهتصبز خِبًی ّ ضـس توبضبی ؿص

تب  ؼبل آیٌسٍ ثبظی هی کٌٌس. ـوبض اكطازی کَ زض کفْضُبی زض حبل تْؼؼَ ظًسگی هی کٌٌس

 اكعایؿ ذْاُس یبكت. زضصس 10ثَ  11اظ  هیالزی 2101ؼبل 

 1/  0تب  1/  3 : پیؿ ثیٌی ُب ثطای کفْضُبی ثبلؾ ًطخ ُبیی ثؽیبض پبییي ضا ًفبى هی زُس 

 هیالزی.2101تب  2111اظ  زضصس

تب  1/  1ى کفْضُبی ثبلؾ ثبالتطیي اؼت، پیؿ ثیٌی ـسٍ ی ضـس ثطای ایبالت هتحسٍ زض هیبًطخ  

کَ ثبظتبة زٌُسٍ ی هیعاى ثبالی هِبخطت اؼت.گلتي ایي ًکتَ ضطّضی اؼت کَ  زضصس 1/  1

کفْضُبی زض حبل تْؼؼَ ًَ تٌِب ثَ ؼطػت زض حبل اكعایؿ خوؼیت ذْز ُؽتٌس، ثلکَ زض حبل 

 بزی ذْز ًیع ُؽتٌس. توْیت ًیطّی اهتص

ضبی پطّتئیي زض زٍ ؼبل آیٌسٍ ذْاٌُس بایي اهتصبزُبی زض حبل هسضت گطكتي، هْتْض پیؿ ضاى تو

 ِبیزض ؼبل پیؿ ثیٌی هی ـْز کَ هیبًگیي ضـس اهتصبزی زض کفْضُبی زض حبل تْؼؼَ ثْز.

ي ضـس زض ایي اهط زض کٌبض هیبًگی ثبـس.زض ؼبل  زضصس 5/  1ثیؿ اظ  هیالزی 2101تب  2111

 اؼت، ثؽیبض پطضًگ هی ـْز. زضصس 2/  2کفْضُبی ثبلؾ کَ ثَ هیعاى 

ایي هٌغوَ ضا تجسیل ثَ ثرؿ هِوی  ییآؼیب زیگط  ازاهَ ی ضـس هْی زض چیي، ٌُس ّ کفْضُبی 

توبضبی خِبًی ثطای پطّتئیي اظ « زضحبل تْؼؼَ»اظ اهتصبز خِبًی هی کٌس کَ زض آى ؼِن آؼیبی 

 اكعایؿ پیسا هی کٌس. 2101زض ؼبل  زضصس22ثَ 

خِبى زض زٍ ؼبل آیٌسٍ ثَ خعییبت ًفبى ی هطؽ گْـتی زض پٌح کفْض ثعضگ ضا ثطا CAGRخسّل ظیط 

 ضـس خِبًی ضا زض اذتیبض زاضًس. زضصس11هی زُس. ایي کفْضُب 

 

 هصشؾ جِبًی دسصذ16هصشؾ کٌٌذگبى ثضسگ هشغ گْضتی: 

 



 

 . دسآهذ2

تب ؼبل  ى زض ُوجؽتگی ثب هسضت ذطیس هصطف کٌٌسٍ ثَ ثطضؼی گصاـت.هصطف پطّتئیي ضا هی تْا

اظ ایي اكطاز زض خبُبیی  زضصس11هیلیبضز ًلط ثَ عجوَ ی هتْؼظ پیْؼتَ ّ  0/  05، هیالزی 2131

 . چیي ّ ٌُس ثَ تٌِبیی ظًسگی هی کٌٌس کَ اهطّظٍ کفْضُبی زض حبل تْؼؼَ ًبهیسٍ هی ـْز

 .ی هتْؼظ خِبًی ضا زض ثط هی گیطًسعجوَ  خوؼیتزّ ؼْم اظ ، زضصس02ّ  زضصس 52ثب ّثَ تطتیت 

ثب اكعایؿ زضآهسُب ّ گؽتطؾ هسضت اًتربة هصطف کٌٌسگبى، توبضب ثطای یک ضژین ؿصایی گؽتطزٍ 

  ضـس ذْاُس کطز. زضیبیی ّ لجٌیبت ی پطّتئیي ُبیی چْى گْـت، ؿصاُبیتط ثَ ّیژٍ ثطا

/  2ثَ عْض کلی ًفبى هی زُس کَ ُط زضآهسی ًوبیٌسٍ ی  خسّل ظیط هوبزیط زضآهسُبی خِبًی ضا 

ثب اكعایؿ  –ًْس هیبى تٌْع ضژین ؿصایی ّ ضـس زضآهس کبهال ضّـي اؼت هیلیبضز ًلط اؼت. پی 0

 ؼطاًَ ی زضآهس، هصطف پطّتئیي اكعایؿ هی یبثس. 

کی اظ ُط . زض عیق زضآهسی اًتظبض هی ضّز یصسم هی کٌسػکػ آى ًیع زض هْضز زضآهسُبی پبییي 

 .پیسایؿ عجوَ ی هتْؼظ زاـتَ ثبـس پٌح ًلط اكعایؿ هصطف پطّتئیي ضا زض اثط

 

 

 

 دسآهذ سشاًَ ّ هصشؾ هشغ گْضتی

زضآهس ؼطاًَ )زالض    

 آهطیکب(

هصطف هطؽ گْـتی 

 ؼطاًَ )کیلْگطم(

هکبى ظًسگی 

 خوؼیت

  چگًْگی ظًسگی ّ 

ی ایي تـصیَ ا

 خوؼیت ُب

آهطیکب، اضّپب،  21 31111 0

 ژاپي

 71زضآهس  زضصس

 خِبى ضا زاضاؼت

  هصطف کٌٌسٍ ی

ؿصاُبی ؿٌی 

ـسٍ ّ كطآّضی 

 ـسٍ

ضّؼیَ،  01 1111 2

 آؼیب، اضّپب

  ًَوبیٌسٍ ی عجو

ی هتْؼظ تثجیت 



ـسٍ زض 

 اهتصبزُبی ثبلؾ

  هصطف کٌٌسٍ ی

هحصْالت ؿصایی 

ظًدیطٍ ی ؿصایی 

 تبظٍ یب ید ظزٍ

چیي، ٌُس،  1 3511 3

ذبّضهیبًَ، 

آهطیکبی 

 التیي

  عجوَ ی هتْؼظ

زض حبل پیسایؿ 

اهتصبزُبی زض 

 حبل تْؼؼَ

  هصطف کٌٌسٍ ی

هحصْالت ؿصایی 

ظًدیطٍ ای تطٍ ثبض 

 ّ ؼطز

آكطیوب، آؼیب،  0 0511 0

آهطیکبی 

 التیي

  خوؼیت ُبی

كویط زض 

کفْضُبی كویط 

 ثب ضـس آُؽتَ

  هصطف کٌٌسٍ ی

 ؿصاُبی تطٍ ثبض

آؼیب ّ  2 731 5

آكطیوبی 

 صحطایی

 كوط ـسیس 

 َای  ؼْء تـصی

 هعهي
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 هیبى هیعاى هصطف پطّتئیي ّ زضآهس ضا ًفبى هی زُس. اضتجبطخسّل ظیط ّاضح تط 

 

پؽْم ًوبیٌسٍ ی 

ثعضگتطیي هیعاى 

 ضـس اؼت.



 هصشؾ پشّتئیي ّ دسآهذ

 

 

 

هیبى هصطف پطّتئیي ّ زضآهس ثبظی هی کٌس. زّ هثبل اظ ایي هْضز  اضتجبطؼلیوَ ًیع ًوفی هِن زض 

 زض ـکل ثبال ثطظیل ّ ژاپي ُؽتٌس.

ؼطاًَ ًؽجتب ثبالؼت. زلیل  زض ثطظیل، زضآهس ؼطاًَ ًؽجتب پبییي اؼت ثب ایي ُوَ، هصطف پطّتئیي

 ایي اهط ؼلیوَ ُبی كطٌُگی هْی ثطای ضژین گْـت پؽٌس زض ثطظیل اؼت.

یوَ زضآهسُبی ثبال ّ هصطف پبییي گْـت ثَ زلیل ؼل –ثطػکػ هْضز ثطظیل ضا هی ثیٌین زض ژاپي، 

اهب پطًفبؼتَ اؼت ثَ ّیژٍ  پطّتئیي ، ضژین ؿصایی زض ژاپي کن ُبی كطٌُگی اؼت. ثَ عْض ػوْم

زض ٌُگبم هصطف پطّتئیي، ژاپٌی ُب ثَ عْض کلی گْـت هبُی هصطف هی  ثطای ثطًح ّ ًْزل.

 کٌٌس.

ٌُگبهی کَ یک  زاضز. یییک کفْض تبثیط هؽتوین ثط ضّی الگُْبی ُعیٌَ ؿصا یصبزاهت ؼالهت

 ثَ ـست کبُؿ هی یبثس.  هطزماهتصبز ًبؼبلن ثبـس، هسضت ذطیس ؿصا ثطای 

اؼت ثَ ایي زلیل کَ هصطف  تأثیطگصاضایي تبثیط ثط ضّی عجوَ ی كویط ذیلی ثیفتط اظ ثطّتوٌساى 

زضآهس ثطای هصطف  زضصس51آهس ذْز ضا ثطای ؿصا صطف هی کٌٌس )کٌٌسگبى ثب زضآهس پبییي ثیفتط زض

ثطای هصطف کٌٌسگبى ثطّتوٌس(. ثب یک اهتصبز ثیوبض زض یک هٌغوَ ی  زضصس01کٌٌسگبى كویط زض ثطاثط 

ًفبى خسّل ظیط  یبثس ثَ ّیژٍ زض هْضز اكطاز كویط. ص، هصطف پطّتئیي ثَ ؼطػت کبُؿ هیهفر

 هٌَ ی اهتصبزُبی ثبلؾ تب زض حبل ضـس هی ثبـٌس.ًْؼبى زضآهس گْـت زض زا زٌُسۀ

 



 

 

 

 الگُْبی هصشؾ ّ دسآهذ

ضژین  گی تـییط چگًْهی یبثس،  ضـساكعّى ثط کفق ایٌکَ چگًَْ هصطف پطّتئیي ثب اكعایؿ زضآهس 

ُبی ؿصایی ّ هصطف زض خِبى اكعایؿ هی یبثس اظ اُویت ظیبزی ثطذْضزاض اؼت. تٌْع ضژین ُبی 

ُن ثط گؽتطؾ ػٌبصط یک ضژین ّ ُن ثط کوبل هحصْالت ؿصایی هصطف ـسٍ اػوبل هی  ؿصایی

 گطزز.

ثب اكعایؿ زضآهس، هحصْالت ؿصایی ثیفتط هْضز تطخیح هصطف کٌٌسٍ ُؽتٌس کَ ُن آهبزٍ تط ّ ُن  

هحصْالت آهبزٍ . ثطای ًوبیؿ ایي الگْ، خسّل ظیط تـییط كطٌُگی ضا ثَ ؼْی زض زؼتطغ تط ثبـٌس

 ؿٌی ـسٍ زض ضؼتْضاى ُب ّ ؼْپطهبضکت ُب ًفبى هی زُس. ـسٍ یب

 

 تؽییش الگْی هصشؾ: سْپشهبسکت ُب ّ ـست ـْدُب



 

 

 

ثیفتط  ثَ زًجبل تْؼؼَ ی ٍ اؼت کَآهبز ذطیس ؿصاُبی ضّثَ ضـس خسّل ظیط ًفبى زٌُسٍ ی ضًّس

 .ثَ ّخْز آهسٍ اؼت کفْضُب ّ اكعایؿ زضآهس

 

 تْؼؼۀ کفْضُبتٌْع زض ضژین ُبی ؿصایی ثَ زًجبل 

 

 

. ضـس اًلدبضی  توبضبی پطّتئیي زض زَُ ی آیٌسٍ ُؽتٌس ػبهل اكعایؿکفْضُبی زض حبل تْؼؼَ 

کفْضُبی ثبلؾ هطاض هی گیطز؛ ثب ایي  ض تْاظى ثب ضـس آُؽتَ ی اهتصبزکفْضُبی زض حبل تْؼؼَ ز

 ُوَ ضـس ثبثت ذْاُس ثْز. 



 

ّ ثبالتط( ضژین ُبی ؿصایی آى ُب هتٌْع تط  3) ثب اًتوبل هصطف کٌٌسٍ ثَ ثرؿ ُبی زضآهسی ثبالتط

 هی گطزز. ایي ثبػث ضـس پیْؼتَ ی توبضبی پطّتئیي ّ ؼطاًدبم، هتیًْیي هی گطزز.

 

 . اًتخبة3

ؿصایی زض ؼطاؼط خِبى تٌْع ظیبزی زاضًس ثَ ّیژٍ زض ضاثغَ ثب پطّتئیي. ثطای اًتربة یب اّلْیت ُبی 

اصلی هصطف پطّتئیي گْـت هطؽ اؼت اهب ثب ؼلط ثَ آضژاًتیي هی  اّلْیتزض اضّپبی ـطهی هثبل، 

 هٌبعن هرتلقزض  پطّتئیيُبی هتٌْع  اّلْیت.  اّل هطزم گْـت گْؼبلَ اؼت اّلْیتثیٌین کَ 

  هی ـْز. تؼجیطثَ الگُْبی ضـس هتلبّت زض هصطف هتیًْیي  خِبى

ط اؼبغ توؽین زضآهس ؼطاًَ ث هٌترتپطّتئیٌی ضا زض کفْضُبی  اّلْیتخسّل ظیط ثَ عْض کلی 

  ًفبى هی زُس.

 

 ّ تقسین دسآهذ سشاًَ پشّتئیٌی اّلْیت

 

 



ؼْم زضخَ  پٌدک ؼْیآى ُب ثَ  زض  ْضُبیی ثب خوؼیت ُبیی کَ زضآهسزضیبكتَ این کَ زض کف

 ذْاُس ـس.  تییؿ توبضبی پطّتئیي زض زَُ ی آتـییط هی کٌس هٌدط ثَ اكعا

خِبى ضا ًفبى هی زُس کَ زضصس ظیبزی اظ خوؼیت ُبی زض حبل  ًوفَ ی ظیط ثطذی کفْضُبی

ؼْم ُؽتٌس ّ ُوچٌیي خوؼیت ظیبزی اظ هصطف کٌٌسگبى  زضخَ زضآهس پیسایؿ آى ُب هتؼلن ثَ

 آًبى گْـت هطؽ ضا تطخیح هی زٌُس.

 

 

 گْـت هطؽ اّلْیت هصطفثب عجوَ ی هتْؼظ  ًْظِْض خوؼیت

 

 

 

 

 

 

 



 . هْاد خبم4

 یک دَُ ًْسبًبت

هحصْالت کفبّضظی ثَ ـکلی ، تدبضت ّ ؼِبم  ًْؼبًبت زض تْلیس، هیالزی  2112اّایل  اظ

، ـبذص خِبًی هیوت ُبی هیبًگیي هبُبًَ ی گٌسم،  زض ایي زّضٍ ؿیطهؼوْلی ثعضگ ـسٍ اًس.

زض حسّز  2111 اكت کطزٍ ّ زض اّاذط  زضصس01 ؼپػضـس کطزٍ  زضصس237، شضت ّ ؼْیب  ثطًح

 ثبهی هبًس. 2112تب ژاًْیَ ی زاـتَ ّ ضـس  زضصس005

ضـس کطزٍ  زضصس71، ـبذص هیوت ایي چِبض هحصْل هیالزی 2117ؼبل  اّاؼظتب  2112 ژاًْیۀاظ 

 اهل ُبی هْثط زض ایي اكعایؿ ػجبضتٌس اظ:ْاؼت. ػ

  ضًّس ضـس  .هی ـْز  توبضب هٌدط ثَ اكعایؿ صبز خِبًی ّ اكعایؿ زضآهس ؼطاًَاهت هْیضـس

زض ـوبضی اظ هٌبعن ػوسٍ  تای هحصْالت کفبّضظی ثَ زًجبل ثطزاـت هحصْالآُؽتَ تط ثط

 کَ ًبهٌبؼت ثْزى آة ّ ُْا زلیل کبُؿ هحصْالت ثْز. 2117ّ  2111ی حبصل ذیع زض 

  هحصْالت  كطآّضی ّ حول ّ ًولهٌدط ثَ اكعایؿ  ُعیٌَ ُبی ،  اًطژی تْلیسُعیٌَ ی اكعایؿ

 تی ثْزٍ اؼت.تْلیس ؼْذت ُبی ظیؽ هحطکًیع ّ سٍ، ـ

  َكفبض ثیفتطی ثط هیوت ُبی هحصْالتی ّاضز کطزٍ کَ ثب  ّ ایياضظؾ زالض آهطیکب کبُؿ یبكت

 زالض زاز ّ ؼتس هی ـسٍ اًس.

  ثَ هیالزی  2112 ؼبل زض زضصس01ترصیص ؼِبم شضت آهطیکبیی ثَ ؼْی تْلیس اتبًْل اظ

 اكعایؿ یبكتَ اؼت. هیالزی 2111 ؼبل زض زضصس30

  هْاز زض زَُ ی گصـتَ اؼت. زٌُسٍ ی ًْؼبًبت هیوت یط ًفبىخسّل ظ

 

 2111-2112هیوت ُبی هْاز ذبم 

 شضت، ؼْیب ّ ضّؿي



 

 

ثطذی اظ کفْضُبی صبزضکٌٌسٍ ـطّع ثَ اػوبل هحسّزیت ُبیی ،هیالزی  2117 ؼبل زض هیبًَ ی

ْالت ثیفتط کبُؿ زٌُسٍ ی ػطضَ ی هحص تساثیطایي  زض کفْض ذْز ًوْزًس. ثَ اهیس هِبض تْضم

. ثطذی اظ کفْضُبی ّاضز کٌٌسٍ اظ تْاًبیی ذْز ثطای ثَ زؼت  صبزضاتی زض ثبظاض خِبًی ثْزٍ اؼت

آّضزى کبالی ّاضزاتی ًبذفٌْز ثْزٍ ثٌبثطایي ؼیبؼت ُبی ذْز ضا زض خِت آؼبى ًوْزى ّاضزات 

 تٌظین ًوْزًس. 

ثٌبثطایي ثبػث اكعایؿ هیوت ًتیدَ آى ثْز کَ اكعایفی هْهتی زض توبضبی خِبًی ثَ ّخْز آهس ّ 

 ُبی خِبًی گطزیس.

 هْاد خبم

ثطای شضت، ًعزیک ثَ  زضصس251هیوت ُب ثیؿ اظ  2111تب اّج ایي هؽبیل زض  2112اظ ژاًْیَ ی 

  ثطای ثطًح اكعایؿ یبكتَ اًس. زضصس011ثطای گٌسم ّ ثیؿ اظ  زضصس331ثطای ؼْیب،  زضصس311

 ِب زض هیوت هْاز ذبم تٌظین هی ـْز. تْلیس پطّتئیي زاهی ثط اؼبغ تـییطات آً

هیوت ُبی ثبالی ثجت ـسٍ ثطای ایي هْاز ذبم هٌدط ثَ کبُؿ ؼطیغ ّ کْتبٍ هست تْلیسات زاهی 

 هی گطزز.

بُؿ تْلیس هحصْالت زاهی ثب ضـس آُؽتَ ی اهتصبز خِبًی ّ هیوت ُبی ثبالی هْاز ذبم ّ ک

تْلیس کفبّضظی زض خِبى ثَ  2111 ّ 2111آًگبٍ ثحطاى اهتصبزی ُوطاٍ ـسٍ اؼت. زض ؼبل 

 هیوت ُبی ثبال ّ آة ّ ُْای ذْة ثَ ثطزاـت ثبالی هحصْل ّاکٌؿ زازًس. 



اؼتلبزٍ ی کلی خِبًی اظ هحصْالت ـبهل هحصْالت زاهی  2111زض عی ًیوَ ی زّم ؼبل 

ثطای ؼْذت ُبی ظیؽتی ُوچٌبى اكعایؿ یبكتَ اؼت اهب ؼِبم خِبًی ؿالت ّ زاًَ ُبی 

 ظ زض حبل اكت اؼت. زض ًتیدَ هیوت ُبی هحصْالت اظ ظهبى اّج ذْز پبییي آهسٍ اًس.ضّؿٌی ٌُْ

 

 سْخت ُبی صیستی

 2662تب  2662  : جِبى هٌبطق هختلؿتْلیذ سْخت صیستی دس 

 زضصس01هبًًْی ّضغ کطزٍ کَ هٌبثغ ؼْذت ُبی تدسیس پصیط  اتحبزیَ ی اضّپب : اتحبدیَ ی اسّپب

 USDAتبهیي ًوبیٌس. پیؿ ثیٌی ُبی هیالزی  2121 ؼبل اؼتلبزٍ اظ اًطژی ثرؿ حول ّ ًول ضا تب

تْلیس زاًَ ُبی ضّؿٌی هحلی ذْز ّ ّاضزات زاًَ  ي گصاـتَ اًس کَ اتحبزیَ ی اضّپبكطض ضا ثط ای

ُبی ضّؿٌی ّ ضّؿي ؼجعیدبت اظ کفْضُبی ـْضّی ؼبثن ّ کفْضُبی ؿیطػضْ اتحبزیَ ی 

 ضا اكعایؿ زازٍ تب تْلیس ظیؽت ؼْذتی ضا اكعایؿ زُس. اضّپبیی 

ّاضزکٌٌسٍ ی ؼْذت ُبی ظیؽتی ثبـس ثَ  َ ی اضّپبُوچٌیي پیؿ ثیٌی هی ـْز کَ اتحبزی

 ّیژٍ زیعل ظیؽتی اظ کفْض آضژاًتیي ّ اتبًْل اظ ثطظیل. 

ذْز تب ؼبل  اظ ایي هبًْى ثَ هبزٍ ی اّلیَ ی ؼبالًَ ی زضصس11ثب ایي ُوَ، تصْض هی ـْز تٌِب 

اهطّظی  زضصس21زؼت یبثس کَ اظ ایي هوساض ؼِن اتبًْل زض اؼتلبزٍ اظ ؼْذت ظیؽتی اظ  2101

 ذْاُس ضؼیس. 2101زض  زضصس35ثَ 

، کبضثطی  ًیفکط هبزٍ ی اّلیَ ی توطیجب توبم اتبًْل تْلیسی ثطظیل اؼت. زض خٌْة ثطظیلثشصیل. 

. پیؿ ثیٌی ُب  ـت ًیفکط تـییط یبكتَ اؼتثطذی ظهیي ُب اظ ؿالت ّ زاًَ ُبی ضّؿٌی ثَ کب

پیؿ ثیٌی ُب ُوچٌیي کَ ایي ضًّس ازاهَ زاض ذْاُس ثْز اهب ثب ؼطػتی آُؽتَ تط.  حبکیؽت

تْؼؼَ ی تْلیس زیعل ظیؽتی ضا ًفبى هی زٌُس کَ ایي اهط ثب اؼتلبزٍ اظ هحصْالت اّلیَ ای 

 هبًٌس ضّؿي ؼْیب ثَ زؼت هی آیس.

ز تْلیس زیعل ظیؽتی کبًبزا کَ ثیفتط اظ ضّؿي کلعای کبـتَ ـسٍ زض پیؿ ثیٌی هی ـْ کبًبدا.

ثَ زؼت هی آیس ثَ ثیؿ اظ زّ ثطاثط زض عی ًیوی اظ زَُ ی آیٌسٍ  Prairie Provincesهٌغوَ ی 

اكعایؿ پیسا کٌس. تْلیس اتبًْل ًیع پیؿ ثیٌی هی گطزز کَ تْؼؼَ یبثس اهب ًَ ثَ ؼطػت زیعل 

 ظیؽتی.

 



تْلیس زیعل ظیؽتی آضژاًتیي ثیؿ اظ زّ ثطاثط زض عی زّضٍ ی پیؿ ثیٌی ـسٍ كطض هی آسژاًتیي. 

ُوَ ی هحصْل زیعل ظیؽتی صبزض هی ـْز کَ ثیفتط ایي صبزضات  توطیجبـْز. زض حبل حبضط، 

 ثَ اضّپبؼت. 

ّضغ  2101زیعل ظیؽتی ضا ثطای ثبظاض هحلی ذْز زض ژاًْیَ ی  زضصس5زض ُط حبل آضژاًتیي هبًْى 

. ُطچٌس کَ  زٍ ّ تصْض ـسٍ کَ اؼتلبزٍ ی هحلی اظ زیعل ظیؽتی ثَ ؼطػت ضـس ذْاُس کطزکط

 حسّز زّ ؼْم تْلیس ذْز ضا صبزض ذْاُس کطز. 2101تب ؼبل 

 

تصْض هی ـْز کَ ایي اتحبدیَ ی اسّپب ّ اتحبدیَ ی ضْسّی سبثق.  خبسجکطْسُبی 

د زازٍ ّ ثب اكعایؿ تْلیس کلعا زیعل هٌغوَ ثَ توبضبی زض حبل اكعایؿ اتحبزیَ ی اضّپبیی پبؼ

 ظیؽتی اضّپب ضا تبهیي ذْاُس کطز. 

ثیؿ اظ زّ ثطاثط ثْزٍ اؼت. ثطذی  زض عی پیؿ ثیٌی ُب ، تْلیس کلعا زض کفْضُبی ـْضّی ؼبثن

اظ تْلیسات ثَ زؼت آهسٍ ثطای صبزضات ثَ اضّپب هی ثبـس چَ ایي هحصْالت اظ ضّؿي کلعا ثبـس یب 

 ی ثَ اتحبزیَ ی اضّپبیی.ذْز کلعای صبزضات

چیي هْضز  هیلیْى تي شضت ثطای تْلیس ؼْذت اتبًْل زض 3حسّز هیالزی ، 2111زض ؼبل   چیي.

تب تْؼؼَ ی تْلیس اتبًْل اظ هْاز ؿصایی  . چیي ؼیبؼت ُبیی ثَ اخطا گصاـت اؼتلبزٍ هطاض گطكت

ثط ضّی اؼتلبزٍ اظ هْاز  ضا ثَ هٌظْض اؼتلبزٍ زض ؼْذت ثطای حول ّ ًول هحسّز کٌس ّ ُن اکٌْى

 ثطای تْلیس ؼْذت توطکع کطزٍ اؼت.( cassavaگیبٍ هبًیْک ) ؿیطؿلَ ای ُوچْى

 

 دَُ ی آیٌذٍ

ی زاًَ ثطا زض کفْضُبی زض حبل تْؼؼَ ثبػث اكعایؿ توبضب ّ اكعایؿ زضآهس ضّ ثَ ضـسخوؼیت 

ؿصاُبی ؼٌتی ثَ ثب تْخَ ثَ تـییط شائوَ اظ  . ُبی ضّؿٌی ّ هحصْالت زاًَ ُبی ضّؿٌی اؼت

ثَ ضـس زضآهس ُب زض ایي کفْضُب  ذْضاکهصطف ؿصا ّ ،  ؼْی هتٌْع ـسى ضژین ُبی ؿصایی

ذْاُس زاز. توبضب اظ ؼْی کفْضُبی زض حبل تْؼؼَ اظ عطین اكعایؿ خوؼیتی کَ ًفبى ّاکٌؿ 

 .ًعزیک ثَ زّ ثطاثط کفْضُبی ثبلؾ هی ثبـس زض حبل اكعایؿ اؼت

 



 2111هیوت ُب زض ؼبل ُبی پیؿ اظ  ؼغح کفبّضظی ثبالتط اظ تْلیساتثطآّضزٍ ـسٍ کَ هیوت 

اكعایؿ توبضبی ؿالت، زاًَ ُبی ضّؿٌی ّ هحصْالت  آتی،ـبُس. زض زَُ ی  ثبهی هی هبًٌس

ذْاٌُس هبًس ّ تْلیس ؼْذت ظیؽتی ضّ ثَ  ثبال زاهی ذْاُین ثْز. اكعّى ثط ایي ُب هیوت اًطژی

چٌسگبًَ زض اكعایؿ هیوت ُبی کفبّضظی تبثیطگصاضًس، خسّل ظیط  اهلْایي ػ ذْاُس ثْز.اكعایؿ 

 ًفبى زٌُسٍ ی ایي پیؿ ثیٌی ُب ثطای توبضبی ؼْیب ّ شضت اؼت.

 

قیوت ُبی پیص ثیٌی ضذٍ ثشای رست ّ سْیب کَ قیوت ُبیی ثبال ّ تبسیخی خْاٌُذ 

 ثْد

 

 

 

 تْلیذ هحصْالت داهی ّ ًْسبًبت هحصْالت

زض ثبظاضُبی پطّتئیي یک ّاهؼیت خبضی اؼت. ایي ًْؼبًبت تحت تبثیط كبکتْضُبی  ًْؼبًبت تْلیس

ُؽتٌس. ثب ًگبُی تبضیری ّ ًیع ثطای زَُ ی آیٌسٍ، ضًّس کلی  اظ خولَ هیوت هْاز ذبم ظیبزی

 تْلیس پطّتئیي ُویفَ زض حبل ضـس ثْزٍ اؼت. 



ًؽجی پیْؼتَ زض ُط زٍ  CAGRل ثبػث ـًْس اهب ًْؼبًبت هی تْاًٌس تـییطاتی زض توبضب زض ُط ؼب

( ضا ثطخؽتَ 2121-0171خسّل ظیط ًْؼبًبت تْلیس هطؽ گْـتی ) . ؼبل زض حبل ضـس ثْزٍ اؼت

 اؼت. 2111پػ اظ  CAGR زضصس2کطزٍ ّ ًفبى زٌُسٍ ی 

 

 تْلیذ هشغ گْضتی دس ایبالت هتحذٍ

 

 

 

. زض زٍ ؼبل  ّ ثبالتط ثطای هْاز ذبم ضا ًفبى هی زٌُس  پیؿ ثیٌی ُب پیسایؿ هیوت ُبیی خسیس

ّ  آیٌسٍ، تْلیسکٌٌسگبى ثَ زًجبل كي آّضی ُبیی ذْاٌُس ثْز کَ زض اضتجبط ثب ثِیٌَ ؼبظی هْاز ؿصایی

 پػ گطكتي ثیفتط ؼطهبیَ گصاضی ُبیفبى پفتیجبًی هی کٌس. ژًتیک اؼت کَ آى ُب ضا زض ثبظ

 

 ُبی آهیٌَسیذُضن پزیشی ا  کیفیت هْاد خبم ّ

 حیبتیهطی اضظؾ ؿصایی ا اكعایؿ ثَ خیطۀ ذْضاک حیْاى ثطای اكعّزى هکول ُبی آهیٌْ اؼیسی

 ثَ چفن هیرْضززض هٌبعوی اظ خِبى ثَ ّیژٍ  ی آهیٌْ اؼیس ُباُویت ّیژٍ  .هحؽْة هی ـْز

  هس ًظط ثبـٌس. ُضن پصیطی، کیلیت ّ ًْع ػٌبصط ؿصایی ًظیط هتٌْػی كبکتْضُبیکَ 



 

تْلیسکٌٌسگبى اؿلت هدجْض ثَ ایدبز ضژین ُبیی ثط اؼبغ گعیٌَ ُبیی  کفْضُبی زض حبل تْؼؼَزض 

  هحسّز اظ ػٌبصط ؿصایی کن کیلیت هی ـًْس. 

 (کبؼبّاػٌْاى هثبل گیبٍ هبًیْک) َیطی ػٌبصط خبیگعیي اؼت ثیکی زیگط اظ ػْاهل ًْؼبى ثَ کبضگ

اؿلت ُضن پصیطی کوتطی ًؽجت ثَ ضژین ُبی . ػٌبصط خبیگعیي  cassava or sorghum یب ؼْضگْم

.  هی ثبـٌس ذْضاکشضت زاضًس ّ ًیبظهٌس هوبزیط ظیبز آهیٌْ اؼیس ثطای ایدبز تْاظى -کٌدبلَ ؼْیب

ًبـی اظ تلبّت زض ـطایظ ، ، ُضن پصیطی هْاز ذبم هی تْاًس ثط اؼبغ کفْض هٌجغ  ؼطاًدبم

 .سّضی ُبی كطآّضی تٌْع ظیبزی زاضًبضـس ّ كٌ

 

  ٍتْلیذکٌٌذ ۀعوذ سْیب دس هیبى کطْسُبیُضن پزیشی  تفبّت

ُوَ ی حیْاًبت ثَ ذْضاکی زض ضژین  هْضز هصطفٌی ػٌبصط پطّتئی زضصس12کٌدبلَ ی ؼْیب توطیجب 

،  (زضصس02: ایبالت هتحسٍ )ػجبضتٌس اظ  هحصْل ؼْیبکفْض اّل خِبى زض تْلیس  5.  ـوبض هی ضّز

  (.زضصس3ّ ٌُس )، ( زضصس1، چیي ) (زضصس01، آضژاًتیي ) (زضصس20ثطظیل )

زضک ایٌکَ کیلیت ّ تطکیجبت هْاز ذبم زض هیبى کفْضُبی هرتلق تْلیسکٌٌسٍ هی تْاًس هتٌْع 

ثبـس ثطای تْلیسکٌٌسگبى اظ اُویت ثطذْضزاض اؼت. ـطایظ زض حبل ضـس ّ كي آّضی ُبی كطآّضی 

ْ اؼیسُب اثطگصاضًس. زض هغبلؼَ ای کَ هْاز ذبم زض هؼطض آى ُب هطاض هی گیطًس زض ُضن پصیطی آهیٌ

، ًوًَْثب ثِطٍ گیطی اظ کٌدبلَ ی ؼْیب ثَ ػٌْاى یک اًدبم گطكتَ ( 2115کَ زض زاًفگبٍ ایلیٌْیع )

 ایي ّاهؼیت ضّـي ـسٍ اؼت.

ؼْیب اظ پٌح کفْض پیفطّ زض تْلیس ایي هبزٍ ّ كطآّضی آى ثَ کٌدبلَ ی ؼْیب تحت ـطایظ یکٌْاذت 

)آضژاًتیي، ثطظیل، چیي، ٌُس ّ ایبالت هتحسٍ(. ًتبیح ایي هغبلؼَ ًفبى زازٍ کَ ثَ زؼت آهسٍ اؼت 

( ُضن پصیطی زضصس12( ّ ثطظیل )هیبًگیيزضصس17کٌدبلَ ی ؼْیبی تْلیسی آضژاًتیي )هیبًگیي 

(، ٌُس )هیبًگیي زضصس11کوتطی زاـتَ ًؽجت ثَ کٌدبلَ ی ؼْیبی تْلیسـسٍ زض چیي )هیبًگیي 

(. ایي تلبّت ُب زض ُضن پصیطی ّاهؼی آهیٌْ اؼیس زض زضصس11تحسٍ )هیبًگیي ( ّ ایبالت هزضصس17

هیبى کفْضُب هی تْاًس ًوبیبى کٌٌسٍ ی هعیت ضهبثتی هیبى تْلیس کٌٌسگبى ثب زاًؿ ثبالتط ثطای 

 کیلیت ثیفتط ؼْیبی هْخْز زض ثبظاض ثبـس.

 



ی کٌدبلَ ی ؼْیب ًفبى  خسّل ظیط تٌْع ُضن پصیطی ضا زض هیبى کفْضُبی پیفطّی تْلیسکٌٌسٍ

 . هی زُس

 

 

 ُضن پزیشی کٌجبلَ ی سْیب تفبّت دس

 

 

 پٌجن : تؽزیَ

 اُویت سژین خْساک دام هتعبدل ّ داسای اسصش ؼزایی ثبال

زاـتي ضژین ذْضاکی ؼبلن ّ حبّی اضظؾ ؿصایی ثبال ثطای تْلیسکٌٌسگبى ّ زاهساضاًی کَ هیرْاٌُس 

 71زض ّاهغ ُعیٌَ ُبی هطثْط ثَ ذْضاک ،  اُویت اؼت.زاهی ؼبلن زاـتَ ثبـٌس ثؽیبض حبئع 

  چبلؿ ُبیی کَ هی تْاى آى ُب ضا هؽتویوب اظ عطین زضصس ُعیٌَ ُبی تْلیس ضا زض ثط هی گیطز . 

 هسیطیت ًوْز ػجبضتٌس اظ: ذْضاک

  اظ ذْضاکثِیٌَ کطزى ثِطٍ گیطی 

 ثَ حساهل ضؼبًسى هفکالت ؼبذتبضی 

  ثَ ذْضاکثِیٌَ ؼبظی ُعیٌَ ُبی هطثْط 

 ّلس اكعایؿ ػولکطز ظاز ّ 

 کبُؿ پبتْژى ُبیی کَ ثب ذْضاک هٌتول هی ـًْس 

  پفتیجبًی اظ ثِساـت گْاضـیثِیٌَ ؼبظی 



  ییُبی ؿصا هؽوْهیتخلْگیطی اظ 

 ؿصایی پیفطكتۀ ایدبز ضاٍ حل ُبی 

 

  ثشًبهَ جیشٍ ُبی خْساک ُضیٌَحذاقل سبختي  ّ  تشکیجیی اسیذ ُب آهیٌْ اقتصبد

ثطًبهَ ضیعی ثطای ثَ آهیٌْاؼیسُبی تطکیجی ّ ثَ کبضگیطی اظ ًطم اكعاض « اضظؾ»ٌُگبم اضظیبثی 

 هلیس اؼت.  ،، لحبػ کطزى هیوت ؼبیَذْضاک ُعیٌَ ُبی حساهل ضؼبًسى

ًفبى زٌُسٍ ی هیوتی اؼت کَ زض آى آهیٌْ اؼیس  ضوٌی، هیوت  اؼیسُبی تطکیجی ثطای آهیٌْ

کٌبض ضكتَ ّ خبیگعیي آى آهیٌْاؼیسُبیی ذْاٌُس ـس کَ اظ ػٌبصط  تْؼظ كطهْالؼیْى حساهل هیوت

ثٌبثطایي  ، کٌدبلَ ی گْـت/اؼترْاى ّ کٌدبلَ ی هبُی هٌجغ هی گیطًس. پطّتئیٌی ُوچْى ؼْیب

یب كطصت  هیوت كطصت»هی تْاًس ًفبى زٌُسٍ ی « ضوٌیهیوت »ـکبف هیبى هیوت ّاهؼی ّ 

  ائَ هی کٌس.ثبـس کَ یک آهیٌْاؼیس اض« اظ زؼت ضكتَ

لیعیي ّ هتیًْیي ضا ثب اؼتلبزٍ اظ یک ضژین اؼتبًساضز اظ ایبالت هتحسٍ  ضوٌیثَ ػٌْاى هثبل، هیوت 

ثطای ُطزّی ایي آهیٌْاؼیسُبی تطکیجی ثبالتط اظ هیوت ُبی  ضوٌیثب ُن هوبیؽَ کٌیس. هیوت 

ی هوطّى ثَ ایي ًفبى هی زُس کَ زض ُط زّ هْضز، آهیٌْاؼیسُبی تطکیج؛  ّاهؼی آى ُبؼت

صطكَ ُؽتٌس. آهیٌْاؼیسُبی تطکیجی ثَ هب اهکبى هی زٌُس تب ضژین ُبی هطؿساضی ضا ثب ثبظزُی 

ثیفتط ّ ثب ُعیٌَ ی كطهْالؼیْى کوتطی ًؽجت ثَ ظهبًی کَ تٌِب هتکی ثَ ػٌبصط پطّتئیٌی 

  .ثْزین، كطهْلَ کٌین

 

 ـشهْلَ کشدى ُضن پزیشی آهیٌْاسیذ

 ی اظثبالتط ،ؼغحاؼیسُبی تطکیجی  آهیٌْ ضژین ُبی ذْضاکی ثب طزىكطهْلَ ک، گصـتَ اظ ُعیٌَ 

  حیْاًی تبهیي هی کٌٌس. ذْضاک زض ضژین ُبیضا ُضن پصیطی 

ػٌبصط پطّتئیٌی تٌْع شاتی زض هوبزیط آهیٌْاؼیس ذْز ّ ثٌبثطایي زض ُضن پصیطی ذْز زاضًس. اظ  

 حیْاى ّ ثبظزُی عطین ثَ کبضگیطی آهیٌْاؼیسُب، تْلیسکٌٌسگبى هی تْاًٌس اظ پیْؼتگی ػولکطز

 اعویٌبى حبصل کٌٌس.ؿصایی 

 



 ّ ُضیٌَ ُبی تْلیذ دام  تؽزیۀ

. ثطای هثبل  تْلیس زاهی صٌؼتی اؼت زض اّلیَثعضگ تطیي ُعیٌَ ی  ،حیْاًبت ذْضاکتأهیي  

ای ّ  ذْضاک آى ثطای ػٌبصط  51اؼت کَ   11ٌُگبهی کَ ُعیٌَ زض ُط کیلْگطم ضـس یک هطؽ 

 آى ثطای ُعیٌَ ُبی زیگط تْلیس.  30

گیي ُعیٌَ زض هیوت اكعّزى آهیٌْاؼیس زض ضاثغَ ثب ُعیٌَ ی کل تْلیس ثؽیبض کن اؼت. زض هْضز هیبً

ثطای ؼطهبیَ گصاضی زض ُط کیلْگطم حؽبة   0( هتیًْیي تٌِب  11ُط کیلْگطم ضـس یک هطؽ )

 هی ـْز.

هطؿساضی ّ پطّضؾ ؿصاُبی زضیبیی تب کٌْى ثَ صطكَ تطیي ثرؿ اظ چفن اًساظُبی تْلیسی ثْزٍ  

اًس. خسّل ظیط ثَ عْض ذالصَ ُعیٌَ ُبی تْلیس ثطآّضز ـسٍ ثطای آهطیکب، ثطظیل، تبیلٌس ّ اتحبزیَ ی 

 .اضّپبیی ضا ًفبى هی زُس

 

 تْلیذ ثشآّسد ضذٍ: ُضیٌَ دس ُش کیلْگشم

 

 

زض عْل چطذَ ی تْلیس ّ ثبظزٍ ی تجسیل تلبّت ُبی چفوگیطی زض هیبى ثرؿ ُبی ثَ زلیل تٌْع 

، هطؿساضی  لجٌیبت ّ گْؼبلَتْلیس ضز. زض هوبیؽَ ثب زاهی زض ضاثغَ ثب هصطف ؿالت ّ آة ّخْز زا

 پطثبظزٍ تطیي آى ُب زض چفن اًساظ ًیبظُبی تْلیسی اؼت.

 

 



 ًیبصهٌذی ُبی تْلیذهیبًگیي 

 هشغ، گْسبلَ، لجٌیبتی

 

 

/پطّتئیي ّ ًیبظُبی ذْضاکذبعطًفبى کطزى ایي ًکتَ کَ زض زازٍ ُبی ثبال، زض اضتجبط ثب تجسیل 

 ک هعضػَ ی صٌؼتی گصاـتَ ـسٍ حبئع اُویت اؼت.ػولکطز زض یهیبًگیي تْلیسی، اؼبغ ثط 

زض کفْضُبی زض حبل تْؼؼَ کَ کبضُبی هعضػَ ُبی کْچک ٌُْظ هؼوْل ّ گؽتطزٍ ُؽتٌس، 

یبؼت، ظیطؼبذت ُب هوکي اؼت هحسّز ثبـٌس، هْاز ذبم اؿلت کیلیت ُبی پبییٌی ـطایظ هِ

 حیْاًبت ثَ زلیل کوجْز هٌبثغ ثِیٌَ ًفسٍ اًس. ذْضاکزاضًس ّ ثطًبهَ ُبی 

ؼغح صٌؼتی ـسى یک کبض هؽتویوب ّ ثَ ـست ثط ػولکطز حیْاًبت تبثیطگصاض اؼت. ثَ عْض  

 ض یک هعضػَ ثب اثؼبز کْچک هفبُسٍ ًرْاُین کطز.ًْػی، ؼغح ػولکطز گلتَ ـسٍ زض ثبال ضا ز

 

 . ژًتیک1

کیلْگطم ثْز؛ اهطّظٍ هیبًگیي ّظى  2ّظى هیبًگیي یک هطؽ گْـتی توطیجب هیالزی ،  0111زض ؼبل 

زض زَُ ی آیٌسٍ  . پیؿ ثیٌی هی ـْز اكعایؿ ّظى هطؽ ُبی گْـتی کیلْگطم اؼت 3ًعزیک ثَ 

. ثَ زلیل ضاثغَ ثب ُعیٌَ ُبی تْلیس ثطای هحیظ ُبی  ثبـسضّ ثَ اكعایؿ  زضصس 1/  11ثب ًطخ  

 تْلیسی صٌؼتی ّظى زض ُط کیلْگطم زض هتط هطثغ پطّتئیي اظ اُویت ّیژٍ ای ثطذْضزاض اؼت.

ثَ زؼت هی  ذْضاک ّضی ُبی ژًتیک ّ پفتیجبًیضگیطی ضاُجطزی كٌباكعایؿ ّظى اظ عطین ثَ کب

 ٌَ ی ّظى پتبًؽیل ذْز زؼت یبثٌس.آیس کَ زام ُب ضا تْاًب هی ؼبظز ثَ ثیفی

هٌبؼت ّ پفتیجبًی ثب آهیٌْاؼیس اظ اصْل پبیَ ای زؼت یبكتي ثَ پتبًؽیل ژًتیکی  ذْضاک

 ُؽتٌس.



زض ػکػ ظیط ثِجْز ژًتیکی زض هطؽ ُب زض عی چِبض زَُ ی گصـتَ ّ پیؿ ثیٌی آى زض آیٌسٍ ًفبى 

 زازٍ ـسٍ اؼت.

 

 

 

 ؼبل گصـتَ ثب ـست ظیبزی اًدبم گطكتَ اؼت. 21ضًّس ثِجْز ّظى هطؽ ُبی گْـتی زض 

اكعّى ثط ایي ُب، هیبًگیي خْخَ ضیعی هطؽ ُبی گْـتی کَ هی تْاًس ًفبى زٌُسٍ ی ػولکطز 

ّضی ُبی ب. تْلیسکٌٌسگبى اهیسّاضًس كٌ اـتَ اؼتـس، زض زَُ ی گصـتَ ضّ ثَ ثِجْز گصظازآّضی ثب

 هحصْل گْـت ضا ثِجْز ثرفس.، تجسیل ؿصا ّ  ، ًطخ ضـس ذْضاک تْلیس ژًتیکی ّ 

، ثیفتط توطکع كي آّضی ژًتیک زض صٌؼت هطؽ گْـتی ثط هیالزی0111تب  0111زض ؼبل ُبی 

ثطًبهَ ُبی اًتربة ثب هؼیبضُبیی ثْزٍ اؼت کَ ؼٌدیسى آًِب اؿلت آؼبى ثْزٍ اؼت اظ خولَ، 

 تْلیس ترن، خْخَ آّضی، ًطخ ضـس ّ تجسیل ؿصایی.

هصطف کٌٌسگبى زض زَُ ی گصـتَ، كي  اّلْیت ُبیّ تـییط  یخِبً ثب ثَ ثلْؽ ضؼیسى اهتصبز 

کَ اظ توبضب ثطای ذسهبت ؿصایی ّ هحصْالت  ییط کطزآّضی ُبی ژًتیک ثَ ؼْی ثطًبهَ ُبیی تـ

ؼبل گصـتَ، ظهبى تْلیس یک هطؽ گْـتی ثطای  05زض  ؿصایی كطآّضی ـسٍ پفتیجبًی هی کٌٌس.

 .  ًسٍ ثَ کوتط اظ یک ُلتَ کبُؿ یبكتکیلْگطم ّظى ظ 2/  3 ضؼیسى ثَ ّظى  

هیالزی ثْز. صٌؼت هطؽ  0112ؼبل ظّزتط اظ  زضصس 01/  3  ظهبى ضؼیسى ثَ ّظى ُسف زض  عیْض

 .ثِجْزی ثیفتط حبصل هی کٌسیک ضّظ  یک ثبض ،ُط زّ ؼبل گْـتی 



یٌۀ زض ظه ّضی ژًتیک، صٌؼت هطؿساضی ٌُْظ ثَ پتبًؽیل کبهلػظین ثَ خلْ زض كٌب خِؿػلیطؿن 

 هطؽ ُبی گْـتی ًعزیک ًفسٍ اؼت. ژًتیک

زض تطکیت ثب ژًتیک کیلی، کلیس زؼتیبثی ثَ پتبًؽیل کبهل یک حیْاى ُؽتٌس.  ذْة ذْضاک

اهطّظٍ تْلیسکٌٌسگبى هطؽ گْـتی ثطای ثیفیٌَ کطزى ثِساـت حیْاًبت ، یب ؼطهبیَ گصاضی ُبی 

 .تالؾ ًوی کٌٌس  یّ یب ؼْزآّضهبلی 

زٌُسٍ ی ایي ّاهؼیت اؼت کَ ثط اؼبغ ًوًَْ گیطی اظ کبضُبی صٌؼتی زض خسّل ظیط ًوبیؿ 

اظ لحبػ ژًتیکی هوکي اؼت  ذْضاکاظ تجسیل  زضصس11کفْضُبی ػوسٍ ی تْلیسکٌٌسٍ ی هطؽ، تٌِب 

 .ثَ زؼت هی آیس

 هشغ گْضتی: تجذیل ؼزایی ّ پتبًسیل ژًتیک

 

 

جسیل ؿصایی هی تْاًٌس ـکبف ُب ضا ثَ ثطای ثِیٌَ کطزى هیعاى آهیٌْاؼیس ّ ت ذْضاک ضاُجطزُبی

 ُن ًعزیک کطزٍ ّ حیْاًبت ضا ثَ اؼتؼسازُبی ژًتیکی ـبى ًعزیک تط کٌٌس.

خسّل ظیط، ثط اؼبغ ًوًَْ گیطی اظ کبضُبی صٌؼتی زض کفْضُبی تْلیسکٌٌسٍ ی هطؽ، ًوبیؿ 

طی ضّظاًَ زض ّظى گی ب هیبًگیياؼتؼساز ژًتیکی زض ضاثغَ ث زضصس71زٌُسٍ ی ایي ّاهؼیت اؼت کَ 

 هطؿساضی ُبی هطؽ گْـتی ثَ زؼت هی آیس.

 

 



 هشغ گْضتی: ّصى گیشی سّصاًَ ّ استعذاد ژًتیکی

 

 

 

 

 دس دَُ ی آیٌذٍ

اهطّظٍ زاًفوٌساى ژًتیک اثعاضُبی كي آّضی ًْیي ضا ثطای ایدبز ضاٍ ُبی صٌؼتی زض ثطاثط چبلؿ 

 ّ گْـت ثَ کبض هی گیطًس. ذْضاکُبیی ُوچْى ثِساـت هطؿساضی، ثبظزُی تجسیل 

اظی پیوْزٍ تب اكعایؿ صٌؼت پطّتئیي زض زَُ ُبی گصـتَ ضاٍ زض ذْضاکتطکیجی اظ ژًتیک ّ 

ی پطّتئیٌی اظ عطین اكعایؿ ّظى ضا ثَ زؼت آّضز. زض زَُ ی آیٌسٍ، ّظى زام ُب ُوچٌبى ضّ ثبظزُ

ی هحصْالت پطّتئیٌی ضا اظ ُایؿ کبضُبی ضاُجطزی ژًتیکی ثبظزثَ اكعایؿ ذْاُس ثْز، چٌبى کَ اكع

 عطین حل هفکالت هؼوْل ایي کؽت ّ کبض اكعایؿ ذْاُس زاز.

زاًفوٌساى ژًتیک ثطای اػوبل ضاُجطزُبیی اؼت کَ هفکالت  کل ظیط ًوبیؿ زٌُسٍ ی تالؾـ

 ایي کؽت ّ کبض ضا حل کطزٍ ّ ّظى هحصْالت ضا اكعایؿ ذْاُس زاز.



 

 

 

 

 چکیذۀ هطبلت 

( ّ زض زَُ ی زضصسCAGR 2ؼبل گصـتَ ضـسی ؼطیغ ضا پیوْزٍ اؼت ) توبضبی پطّتئیي زض زٍ

ثب ًطخ  زض زَُ ی آیٌسٍ (. تْلیس هطؽزضصس CAGR  1  /0ًیع ثَ ضـس ذْز ازاهَ ذْاُس زاز ) آتی

 ضـس ذْاُس کطز. زضصس2حسّز  زضّ  ثبالتطی ًؽجت ثَ کل صٌؼت پطّتئیي

. زض ًتیدَ، ثبظاض هتیًْیي ثب  ثَ ّیژٍ هطؽ اؼتتوبضب ثطای هتیًْیي هتٌبؼت ثب توبضبی پطّتئیي، ّ 

. پیؿ ثیٌی هی ـْز کَ ثبظاض کل  یب کوی ثبالتط زض زَُ ی آیٌسٍ ضـس ذْاُس کطز زضصس2ًطخ 

ذْاُس  هیالزی 2101تب ؼبل  KMT 111-171ثَ  KMT 711-115هتیًْیي اظ اًساظٍ ی کًٌْی 

 .ضؼیس

  هطؿساضی پطثبظزٍ تطیي ّ اهتصبزی تطیي هٌجغ پطّتئیي ضّی ظهیي اؼت. ٌُگبم هوبیؽَ ضاُجطزُبی 

ی، ثطای پفتیجبًی اظ ضـس هطؽ ُب ُیچ خبیگعیي ثِتطی ضّی ظهیي ًؽجت ثَ هتیًْیي ذْضاک

 تطکیجی زض زَُ ی آیٌسٍ ًرْاُس ثْز.

 



 هتیًْیي : ثبصاسعْاهل هؤثش دس 

 

 

 

 

 

 جوعیت: دس حبل اـضایص

(. ػوسٍ ی زضصس CAGR ،1  /0هیلیْى ًلط اكعایؿ هی یبثس ) 75ظهیي زض ُط ؼبل ـوبض اكطاز ضّی 

ایي ضـس زض کفْضُبی زض حبل تْؼؼَ ضخ هی زُس خبیی کَ زض آى زضآهسُب ضّ ثَ اكعایؿ ثْزٍ ّ 

زض ًتیدَ ضژین ُبی ؿصایی گًْبگْى هی ـًْس. ایي ضـس زّ ثطاثط توبضبی خِبًی ثطای ؿصا تب ؼبل 

 ت.اؼ هیالزی 2151

 

 دسآهذُب: دس حبل اـضایص

هیلیبضز  0/  05، هیالزی 2131ثبـس. تب ؼبل  هطزمذطیس هسضت ثب  تْاظىهصطف پطّتئیي هی تْاًس زض 

اظ ایي اكطاز زض خبُبیی کَ اهطّظٍ کفْضُبی زض حبل تْؼؼَ  زضصس11ًلط ثَ عجوَ ی هتْؼظ ّ 

 ًبهیسٍ هی ـًْس ظًسگی ذْاٌُس کطز.

 

 گضیٌص: دس حبل اـضایص

ب اكعایؿ زضآهسُب ّ گؽتطؾ اًتربة هصطف کٌٌسگبى، توبضب ثطای ضژین ُبی ؿصایی گؽتطزٍ تط ث

ضـس کطزٍ ثَ ّیژٍ ایي ضـس ثطای پطّتئیي ُبیی چْى گْـت، گْـت ؼلیس ّ هحصْالت لجٌی 

 ذْاُس ثْز.

 

 هْاد خبم

زض هیالزی ّ  2111پیؿ اظ ؼبل  ؼغحپیؿ ثیٌی هی ـْز کَ هیوت ُبی کفبّضظی ثبالتط اظ 

ًتیدَ ی اكعایؿ توبضبی خِبًی ثطای ؿالت، زاًَ ُبی ضّؿٌی، هحصْالت زاهی ثبهی ذْاٌُس 

 هبًس ثٌبثطایي هیوت اًطژی ُوچٌبى ثبال ّ گْاٍ ضـس تْلیس ؼْذت ُبی ظیؽتی ذْاُس ثْز.

 

 ؿ ثطًسگبى ػوسٍ ی توبضبی پطّتئیي ّ ؼطاًدبم، هتیًْیي ُؽتٌس:ػبهل ُبی خِبًی ظیط پی
 
 . هْاز ذبم0. خوؼیت                                 0
 . ذْضاک5    . زضآهس                                2
 . ژًتیک1  . گعیٌؿ                               3



 : ثحشاًی ثشای کست ّ کبسُبی پبیذاسخْساک 

بض ثبال ذْاُس ثْز چطا کَ اُویت ضژین ُبی زاهی تٌظین ـسٍ اظ لحبػ هْاز ؿصایی ثؽی

طزى ثطگفت ؼطهبیَ ػٌبصط ؿصایی ّ ضؼیسى تْلیسکٌٌسگبى ثَ ؼْی ضاُجطزُبیی ثطای ثیفیٌَ ک

 خِبًی زض هیوت ُبی هٌبؼت پیؿ هی ضًّس. ثَ توبضبی ضّ ثَ ضـس

 

 یژًتیک: اـضایص ثبصدُ

زض زَُ ی آیٌسٍ، ّظى زام ُب ثب ثِجْز ضژین ُبی هتْاظى ّ ثِجْز ًژازُبی کًٌْی ّ آیٌسٍ زض حبل 

ی ـکبف هیبى ػولکطزُبی کًٌْی ّ ػولکطز پتبًؽیل ضا ثب ذْضاکضـس ذْاُس ثْز. ضاُجطزُبی 

 تالؾ ُبی ژًتیک ثطای ایدبز ًژازُبی پطثبظزٍ تط کبُؿ ذْاُس زاز.

 

 ًتیجَ گیشی

ثرؿ ُبی صٌؼت پطّتئیي،  زضتْلیس خِبًی پطّتئیي اظ هصطف خِبًی پطّتئیي پیطّی هی کٌس. 

چطا کَ ثبظزُی تْلیس آى ُب ثبال ثْزٍ ّ  ثیفتطیي ثبظزُی ضا زاضًس هطؿساضی ّ گْـت ُبی زضیبیی

هصطف آهیٌْاؼیسُب ّ ثَ ّیژٍ هتؼبهجب هیوت ُبیی هٌبؼت زاضًس. زض پی ضـس ایي ثرؿ ُب ، 

 ي اكعایؿ ذْاُس یبكت.هتیًْی

 


