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اٌط چ ٝغٙبیغ ٔٛاز غصایی  ٚآضبٔیس٘ی ث ٝزِیُ ضطایط ٚآة ٛٞ ٚایی ایطاٖ ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ ٔعیتٞبی ٘سجی ٚضٚز ثٝ
ػطغ ٝتدبضت ثیٗإُِّ لّٕساز ٔیٌطزز ،أب ،ایٗ غٙؼت ٘تٛا٘ست ٝاست ٔتٙبست ثب ایٗ ٔعیت خبیٍب ٜضبیست ٝذٛز ضا زض
ثیٗ وطٛضٞب وست ٕ٘بیس .تِٛیس زض ا٘ساظٜٞبیی وٕتط اظ ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙاظ اغّیتطیت زِیُ ایٗ ٔٛضٛع لّٕساز ضس ٜاست .ثط
ایٗاسبس ٔٛضٛع ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙتِٛیس زض ایٗ غٙؼت ،ذػٛغبً ثطای آٌبٞی ثٍٙبٜٞبی خسیساِٛضٚزٕٞ ،چٙیٗ ٔفبٞیٓ
ظطفیتٞبی تِٛیسی ضٞب ضس ٚ ٜزض ٘تید ٝتٛا٘بییٞبی ثبِم ٜٛتِٛیسی اظ ٔٛضٛػبت وّیسی ٔٛضز ثطضسی زض ایٗ غٙؼت
ٔحسٛة ٔیضٛزٛٔ .ضٛػی و ٝترٕیٗ  ٚثطضسی ض٘ٚس تغییطات آٖ ٞسف اغّی ایٗ ٔمبِ ٝضا تطىیُ ٔیزٞس .ثطای تؼییٗ
ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙتِٛیس یب آ٘چ ٝاظ آٖ ث ٝػٛٙاٖ حسالُ ا٘ساظ ٜوبضآ ٘یع یبز ٔیضٛز اظ ضٚش ؤٛب٘ٛضٚ -یّس ٖٛاستفبز ٜضسٜ
است .زازٜٞبی ایٗ پژٞٚص ٘یع زازٜٞبی خٕغآٚضی ضس ٜتٛسط ٔطوع آٔبض ایطاٖ زض سطح ثٍٙبٜٞبی تِٛیسی غٙبیغ ٔٛاز
غصایی  ٚآضبٔیس٘ی زض سبَٞبی ٘رست ثط٘بٔٞٝبی ز ،ْٚس ٚ ْٛچٟبضْ تٛسؼ ٝاست .زض ٔدٕٛع ٘تبیح ایٗ ثطضسی
٘طبٖزٙٞس ٜآٖ است و ٝا٘ساظ ٜثٟی ٝٙغٙؼت ٔٛاز غصایی  ٚآضبٔیس٘ی ثطحست ٞط ز ٚلیٕت خبضی  ٚثبثت ض٘ٚسی غؼٛزی
زاضت ٚ ٝػال ٜٚثط آٖ ،زض ٞط سٔ ٝمطغ ظٔب٘ی ٔٛضز ثطضسی ثیص اظ  90زضغس اظ ثٍٙبٜٞبی ایٗ غٙؼت زض ا٘ساظٜای وٕتط
اظ ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙفؼبِیت ٕ٘ٛزٜا٘س.
ٍاصُّای کلیدی :ا٘ساظ ٜثٟی ،ٝٙغطفٞٝبی ٘بضی اظ ٔمیبس ،ضٚش ؤٛب٘ٛضٚ -یّس ،ٖٛغٙؼت ٔٛاز غصایی  ٚآضبٔیس٘ی
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Abstract
Although food and beverage industry is considered as one of the relative merits of entering into
international trade, because location and climate of Iran's, but this industry has not been able to
commensurate its worthy position in the world. Among the reason presented for this condition, the
inability of active firms in this industry to produce with their full capacity is of great importance.
Accordingly, the issue of optimal size especially for new firms awareness as well as the production
capacities released is of the key issues explored in this industry and the investigation of its changes,
makes up the main purpose of this paper. For this purpose, Comanor–Wilson index has been used.
In addition, data is collected from the Statistical Center of Iran on early years of second, third and
fourth development plans. The results of this paper indicate that the optimal size of the food and
beverage industry based on both current and constant prices has shown an upward trend. In
addition, in each study period more than 90 percent of firms in this industry are active in less than
the amount of optimum size.

Keywords: Efficient Size, Economies of Scale, Comanor- Wilson Approach, Food and Drinking Industry
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ِهقده

زٚضٚ ا٘غٛٔ ،ٖسٌبٙٙ تمبضب وٚ ٖسٌبٙٙ وٖٝ تؼساز ػطضٛچ

بی ٘بضی اظٞٝ التػبززا٘بٖ اظ زیطثبظ اظ اثط غطفٝاٌطچ

. افمی ٔیثبضسٚ زیٕٛبی ػْٞ ازغبٚ بٞت وبالٚ تفب، ثبظاضٝث

ِٗیٚ ا،ا٘س أبٜزٛ ثٜ ثط ضىٌُیطی سبذتبض ثبظاض آٌب1ٔمیبس

 ا٘تربة،اضز ٔتؼسزی ٘ظیط تؼییٗ لیٕتٛٔ ُٔضفتبض ٘یع ضب

ی ٔطبِؼبتٝع ٘تیدٛضٛٔ ٖٗ ایٛٔ٘ظطیبت زلیك پیطا

ٚ ٜزٛز ثٚضِٛبی خسیساٍٜٞبٙضز ثب ثٛ ثطذٜٛ ٘حٚ َٛٔحػ

ٗ ای.اضز یب سبذتبضٌطایبٖ استٚبضٞ طٍطاٖ ٔىتتٞٚپژ

س وبضآییٕٙ٘بٞ اضزیٛٔ ُٔبیت ػّٕىطز ثبظاض ضبٟ٘ زض

ٚ اضز آٔطیىب تأسیسٚبضٞ ٜ زض زا٘طٍب30 ٝٞٔىتت اظ ز

،ٚ اظ ایٗض.ضی استٚزآٛ سٚ َٛ ویفیت ٔحػ،َٛٔحػ

ْ ٘بٝی خسیسی اظ ػّٓ التػبز ثٝطٍطاٖ آٖ ضبذٞٚپژ

 ضفتبضٜٛ وّیسی زض ثطضسی ٘حٚ ػط اغّیٙسبذتبض ثبظاض ػ

ٗ التػبززا٘بٖ ای.ز٘سٕٛ٘ ٌصاضیٝ ضا پبی2ؼتیٙسبظٔبٖ غ

ٓتطیٗ ػبُٔ ٔؤثطٟٔ ٖاٛ ضبیس ثتٚ ٜزٛب ثٍٜٞبٙ ػّٕىطز ثٚ

 ػّٕىطزٚ  ضفتبض،ػط سبذتبضٙ ػٝ ثبظاض ضا ضبُٔ س،ٔىتت

اضزٛٔ  زض.بی ٘بضی اظ ٔمیبس زا٘ستٞٝثط آٖ ضا غطف

ع ثبظاض ضاٛ٘ بغط ثب یىسیٍطٙ اضتجبط ایٗ ػٜٛ ٘حٝس وٙ٘ٔیزا

ُٔبی ٘بضی اظ ٔمیبس ضا ػبٞٝاٖ غطفٛٔتؼسز ٔیت

سٙزض طیف ضلبثت وبُٔ تب ا٘حػبض وبُٔ ٔطرع ٔیو

،زٕٛ٘ زٖ یه ثبظاض لّٕسازٛ ضلبثتی یب ا٘حػبضی ثٜسٙٙتؼییٗو

_________________________________________
1
2

Economies of Scale
Industrial Organization
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ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝا٘تظبض ٔیضٚز ٞطچ ٝسطح تِٛیس ٚسیغتط

غٙبیغ ٔٛاز غصایی  ٚآضبٔیس٘ی زض طجمٝثٙسی فؼبِیتٞبی

ضٛز ٞ ٚعیٞٝٙبی ٚاحس وبٞص یبثس ،أىبٖ فؼبِیت ثٍٙبٜٞب زض

غٙؼتی  1ISICزض سطح وسٞبی ز ٚضلٕی ثب وس  15ضٙبذتٝ

ایٗ سطح وبٞص یبفت ٚ ٝتٟٙب تؼساز ٔحسٚزی اظ ثٍٙبٜٞب (ٚ

ضس ٚ ٜزض تؼطیف ٔطوع آٔبض ایطاٖ ،زض طجم ٝغٙؼت-

زض ضطایط ذبظ تٟٙب یه ثٍٙب )ٜتٛا٘بیی تأٔیٗ ٔبِی

سبذت لطاض ٔیٌیطز 2.ثط اسبس سطضٕبضی وبضٌبٜٞبی

تطىیالت ثعضي ضا زاضت ٝثبضٙس  ٚاظ ایٗض ،ٚثبظاض اظ حبِت

غٙؼتی ثب ز٘ ٜفط وبضوٗ  ٚثیطتط و ٝتٛسط ٔطوع آٔبض ایطاٖ

ضلبثتی زٚضتط  ٚث ٝسٕت ٔتٕطوعتط ضسٖ  ٚضطایط ا٘حػبض

ٌطزآٚضی ٌطزیس ٜاست ،زض ضضتٞٝبی ٔرتّف غٙؼتی طی

حطوت ٔیٕ٘بیس .ػالٜٚثط آٖ ،غطفٞٝبی ٘بضی اظ ٔمیبس ضا

سبَ  15/8 ،1374زضغس اظ س ٟٓثٍٙبٜٞبی ثب ٘ 10فط وبضوٗ

ٔیتٛاٖ ث ٝػٛٙاٖ یه ٔب٘غ ٚضٚز ٘یع زض ٘ظط ٌطفت چ ٝآٖوٝ

 ٚثیطتط اظ وُ ثٍٙبٜٞبی غٙؼتی وطٛض ث ٝغٙؼت ٔٛاز

غٙبیؼی و ٝغطفٞٝبی ٔمیبس زض آٖٞب ثسیبض ثبال است ،اظ

غصایی  ٚآضبٔیس٘ی اذتػبظ زاضز .س ٟٓتؼساز ضبغالٖ ایٗ

ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙثعضٌتطی ٘یع ثطذٛضزاض٘س  ٚاظ ایٗض ،ٚا٘ساظٜ

غٙؼت اظ وُ غٙؼت طی سبَ  14 ،1374زضغس ثٛز ٜوٝ

ثٟی ٝٙتِٛیس ث ٝا٘ساظ ٜثبظاض ٘عزیه است و ٝسبذتبض آٖ ثبظاض

ایٗ ٔیعاٖ ثط حست ٔیعاٖ تِٛیسات  16زضغس ضا ث ٝذٛز

ضا ث ٝسٕت تٕطوع  ٚا٘حػبض ثیطتط ٘عزیه ٔیٕ٘بیس ذسازاز

اذتػبظ زاز ٜاست .زض ٔدٕٛع ،ایٗ غٙؼت زض لطیت ثٝ

وبضی ( .)1381ث ٝػجبضت زیٍط ،وُ تمبضبی ثبظاض تٛسط

اتفبق ٔٛاضز شوط ضس ٜزض ٔیبٖ چٟبض غٙؼت ثطتط وطٛض

تؼساز ٔحسٚزی اظ ثٍٙبٜٞبی التػبزی لبثُ پبسرٍٛیی است.

ثٛز ٜاست .ثب ایٗ ٚخٛز ٌعاضشٞبی اضائ ٝضس ٜثیبٌٖط

ذػٛغبً

خبیٍب ٜاظ زست ضفتٗ ایٗ غٙؼت زض سبَٞبی اذیط

سیبستٌصاضی زض ثرص غٙؼت ،تؼییٗ سبذتبض  ٚزض ٘تیدٝ

(ثط٘بٔٞٝبی س ٚ ْٛچٟبضْ تٛسؼ )ٝاست .ثٙبثطایٗ ،ثطضسی

زستیبثی ث٘ ٝح ٜٛػّٕىطز ثٍٙبٜٞب  ٚغٙبیغ ٔیتٛا٘س

سبذتبض  ٚا٘ساظ ٜثٟی ٝٙزض ایٗ غٙؼت اظ إٞیت ٚیژٜای

یبفتٞٝبی اضظضٕٙسی ضا اضائٕ٘ ٝبیس .زض ایٗ ٔیبٖ ،اٌطچٝ

ثطذٛضزاض ثٛزٞ ٚ ٜسف اغّی ایٗ ٔطبِؼ ٝضا تطىیُ ٔیزٞس.

ٔطبِؼبت ٔتؼسزی زض سطح خٟبٖ زض ایٗ حٛظ ٜزض ثرص

ایٗ ٔمبِ ٝاظ ضص ثرص اغّی تطىیُ ضس ٜاست .پس اظ

غٙبیغ تِٛیسی غٛضت ٌطفت ،ٝأب زض ایطاٖ ایٗ ٔٛضٛع

ٔمسٔ ،ٝثرص ز ْٚث ٝثطضسی زازٜٞب ٚ ٚیژٌیٞبی آٖ

چٙساٖ ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٍ٘طفت ٝاست .ایٗ زض حبِی است وٝ

اذتػبظ یبفت ٝاستٔ .جب٘ی ٘ظطی  ٚضٚشٞبی ٔحبسجٝ

ثطضسی ایٗ ٔٛضٛع زض تٕبٔی فؼبِیتٞبی غٙؼتی ٔیتٛا٘س

ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙتِٛیس زض ثرص س ْٛاضائ ٝضس ٜاست .پیطیٝٙ

حبئع إٞیت ثبضس  ٚظٔب٘ی و ٝثطذی اظ فؼبِیتٞبی غٙؼتی

تحمیك ٘یع ٔٛضٛع ثرص چٟبضْ ضا تطىیُ ٔیزٞس .ثرص

زض التػبز یه ٔٙطم ٝیب وطٛض اظ خبیٍبٙٔ ٜبستتطی

پٙدٓ ٔیوٛضس تب ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙتِٛیس  ٚض٘ٚس تغییطات آٖ ضا

ثطذٛضزاض٘سٔ ،یتٛا٘س إٞیتی زٚچٙساٖ یبثس .ثط ایٗ اسبس ٚ

زض غٙؼت ٔٛاز غصایی  ٚآضبٔیس٘ی طی سٔ ٝمطغ ظٔب٘ی

ثب تٛخ ٝث ٝخبیٍبٛٔ ٚ ٜلؼیت غٙؼت ٔٛاز غصایی ٚ

( 1374سبَ ا َٚثط٘بٔ ٝز ْٚتٛسؼ( 1379 ،)ٝسبَ اَٚ

آضبٔیس٘ی زض وطٛض ،یؼٙی زض ثط زاضتٗ حسٚز  17زضغس اظ

ثط٘بٔ ٝتٛسؼ ٝس( 1384 ٚ )ْٛسبَ ا َٚثط٘بٔ ٝتٛسؼٝ

وُ ثٍٙبٞ ٜبی غٙؼتی ٘ ٚیع تٕطوع  15زضغس اظ اضتغبَ

چٟبضْ) ثطاسبس ضٚش ؤٛب٘ٛضٚ -یّس ٖٛاضائٕ٘ ٝبیس.

ثرص غٙؼت ،ایٗ ٔمبِ ٝثط آٖ است تب ٔٛضٛع ا٘ساظ ٜثٟیٝٙ

ػالٜٚثط آٖ ،ثطضسی ثٍٙبٜٞبی ظیط ظطفیت ثٟی ٝٙزض سطح

 ٚض٘ٚس تغییطات آٖ زض ایٗ غٙؼت ضا ٔٛضز ثطضسی لطاض

وسٞبی چٟبضضلٕی ظیط ٌط ٜٚغٙبیغ ٔٛاز غصایی  ٚآضبٔیس٘ی

اظ

حیث

سیبستٌصاضیٞبی

التػبزی،

زٞس .ػالٜٚثط آٖ ،ثطضسی ٚضؼیت ثٍٙبٜٞبی فؼبَ زض
_________________________________________

غٙؼت ٔ ٚیعاٖ تِٛیس آٖٞب ٘یع ٔس٘ظط لطاض ٌطفت ٝاست.

1

2

)International Standard Industrial Classification (ISIC
غٙبیؼی و ٝث ٝا٘دبْ ػّٕیبت تغییط ضىُ فیعیىی  ٚیب ضیٕیبیی ٔٛاز  ٚتجسیُ

آٖٞب ث ٝوبال ٛٔ ٚاز فطآٚضی ضس ٚ ٜیب تىٕیُ ضس ٜزض لبِت یه ثٍٙب ٜالتػبزی
ٔیپطزاظ٘س ثب ػٛٙاٖ غٙؼت -سبذت یبز ٔیض٘ٛس.
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 ٚتغییطات آٖ ٘یع ٔٛضٛع زیٍط ٔٛضز ثطضسی زض ایٗ ثرص

ٔس٘ظط لطاض ٌیطز ،آٖ است و ٝثطضسی ایٗ غٙؼت اظ حیث

است .ثرص پبیب٘ی ث٘ ٝتیدٌٝیطی اذتػبظ یبفت ٝاست.

ٔیعاٖ اضظش تِٛیس  ٚس ٟٓآٖ اظ وُ ثرص غٙؼت ،ثیبٍ٘ط
ض٘ٚسی ٘عِٚی است ث ٝطٛضیو ٝثب وبٞص پٙح زضغسی ،ایٗ

دادُّا ٍ ٍیضگیّای آى

ٔیعاٖ اظ  16زضغس زض سبَ  1374ث 11 ٝزضغس زض سبَ

ثطای اضائ ٝتػٛیطی اظ خبیٍب ٜغٙؼت ٔٛاز غصایی ٚ

 1384ضسیس ٜاست .ایٗ ٔٛضٛع ٘طبٖ زٙٞس ٜآٖ است وٝ

آضبٔیس٘ی زض ثرص غٙؼت ٔیتٛاٖ سٔ ٝتغیط وّیسی تؼساز

ایٗ غٙؼت ػّیضغٓ خبی ٌطفتٗ زض چٟبض غٙؼت ثب

ثٍٙب ،ٜاضتغبَ  ٚتِٛیس ضا زض سبَٞبی 1384 ٚ 1379،1374

ثبالتطیٗ ٔیعاٖ تؼساز ثٍٙب ،ٜاضتغبَ  ٚتِٛیس ،س ٟٓتِٛیس

ٔٛضز ثطضسی لطاض زاز .زازٜٞبی ٔٛضز ٘یبظ زض ایٗ ٔطبِؼ ٝاظ

ذٛز ضا ٘سجت ث ٝسبیط غٙبیغ ث ٝضست اظ زست زاز ٜاست.

سطضٕبضی وبضٌبٜٞبی غٙؼتی ثب ز٘ ٜفط وبضوٗ  ٚثیطتط

ایٗ زض حبِی است و ٝخٕؼیت ایطاٖ طی ایٗ سبَٞب ضضس

ٔطوع آٔبض ایطاٖ استرطاج ٌطزیس ٜاست٘ .تبیح ایٗ ثطضسی

٘سجتبً ظیبزی ضا تدطثٕٛ٘ ٝز ٚ ٜاظ ٔ 60یّی٘ ٖٛفط زض سبَ

زض خس َٚضٕبض ٚ 1 ٜثب ٔتغیطٞبی وّیسی تؼساز ثٍٙب،ٜ

 1375ثٔ 65 ٝیّی٘ ٖٛفط زض سبَ  ٚ 1380پس اظ آٖ ث70 ٝ

اضتغبَ  ٚاضظش تِٛیس غٙبیغ ٔٛاز غصایی  ٚآضبٔیس٘ی ٚ

حسٚز ٔیّی٘ ٖٛفط زض سبَ  1385ضسیس ٜاست .ثط ایٗ

ٕٞچٙیٗ س ٟٓآٖٞب اظ وُ ثٍٙبٜٞب ،اضتغبَ  ٚتِٛیس ثرص

اسبس ،وبٞص س ٟٓتِٛیس غٙبیغ ٔٛاز غصایی  ٚآضبٔیس٘ی

غٙؼت اضائٌ ٝطزیس ٜاست.

ثرص غٙؼت ایطاٖ ضا ٘بضی اظ ز ٚػّت زض ٘ظط ٌطفت.

جدٍل  -1تعداد بٌگاُّا ،اشتغال ٍ ارسش تَلید صٌعت هَاد
غذایی ٍ سْن آى اس کل1334 ٍ 1331 ،1334 :
4731

4731

4731

8471

8478

4057

متغیز مًرد بزرسی

88540

85578

80557

سهم اس کل صنعت

80/1

84/7

85/5

صنعت مواد غذایی

884445

847781

809958

494944

145159

8575455

سهم اس کل صنعت

87/4

87/4

80/0

صنعت مواد غذایی
بىگاٌ

تعذاد

کل صنعت

اشتغال

کل صنعت

ارسش تًلیذ

صنعت مواد غذایی

4119

44745

58150

کل صنعت

71545

848015

079577

85

87

88

سهم اس کل صنعت

٘رست آٖو ٝثب ذطٚج ثٍٙبٜٞب  ٚثبالتط ثٛزٖ ٔیعاٖ آٖ
٘سجت ثٚ ٝضٚزیٞبی خسیس ایٗ غٙؼت س ٟٓذٛز ضا زض
تِٛیسات اظ زست زاز ،ٜأب تٛخ ٝث ٝخسٔ َٚصوٛض
٘طبٖزٙٞس ٜافعایص تؼساز  ٚس ٟٓثٍٙبٜٞبی ایٗ غٙؼت زض
وطٛض ثٛز ٜاست و ٝایٗ ٔٛضٛع ثیبٌٖط ٚضٚز ثیطتط
ثٍٙبٜٞب ٘سجت ث ٝذطٚج آ٘بٖ است .ثب چٙیٗ ٚالؼیتی،
فطضی ٝزیٍط آٖ است و ٝثٍٙبٜٞبیی و ٝث ٝغٙؼت ٔٛاز
غصایی  ٚآضبٔیس٘ی ٚاضز ضسٜا٘س ،اوثطاً ثب ا٘ساظٜای وٛچه ٚ
زض ظیط ا٘ساظ ٜثٟی ٚ ٝٙث ٝػجبضتی ثب ظطفیتٞبی تِٛیسی
ذبِی ٚاضز ٌطزیسٜا٘س .ثٙبثطایٗ ،زض حبِیو ٝس ٟٓثٍٙبٜٞبی

مىبع :مزکش آمار ایزان

غٙبیغ ٔٛاز غصایی  ٚآضبٔیس٘ی طی سبَٞبی ٔٛضز

ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝاظ خس َٚضٕبضٔ 1 ٜطبٞسٔ ٜیضٛز ،تؼساز

ثطضسی افعایص یبفت ،ٝس ٟٓایٗ غٙؼت اظ تِٛیس ثب وبٞص

ثٍٙبٜٞبی غٙؼتی ایطاٖ زض س ٝسبَ ٔٛضز ثطضسی،

ضسیس ٔٛاخ ٝضس ٜاست  ٚاظ ایٗض ،ٚزض ٍ٘بٞی وّی ایٗ

ثٝتطتیت  15064 ٚ 10031 ،11025ثٍٙب ٜثٛز ٜو ٝاظ ایٗ

وبٞص ضا ٔیتٛاٖ ٘بضی اظ وٛچه ضسٖ ثٍٙبٜٞبی فؼبَ ایٗ

ٔیعاٖ ثٝتطتیت  16/6 ٚ 17/3 ،15/8زضغس آٖٞب ث ٝغٙبیغ

غٙؼت  ٚث ٝػجبضتی ،فؼبِیت ثٍٙبٜٞب زض ا٘ساظٜٞبی وٕتط اظ

ٔٛاز غصایی  ٚآضبٔیس٘ی اذتػبظ زاضت ٝاستٕٞ.چٙیٗ

ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙتّمی ٕ٘ٛز .ایٗ ٔٛضٛع ذٛز ٔیتٛا٘س ثیبٍ٘ط

س ٟٓاضتغبَ غٙؼت ٔٛاز غصایی  ٚآضبٔیس٘ی اظ  14زضغس

آٖ ثبضس و ٝثرص ظیبزی اظ ظطفیت ایٗ غٙؼت ث ٝغٛضت

زض سبَ  1374ث 15 ٝزضغس زض سبَ  1384ضسیس ٜو ٝایٗ

ظطفیتٞبی ذبِی ضٞب ضس ٜاست .زض ٔدٕٛع ،ایٗ غٙؼت زض

ٔٛضٛع ٘طبٖزٙٞس ٜثجبت تمطیجی س ٟٓاضتغبَ ایٗ غٙؼت

طی ز ٚثط٘بٔ ٝتٛسؼ ٝ٘ ٝتٟٙب خبیٍب ٜذٛز ضا اظ حیث ایٗ

اظ وُ ثرص غٙؼت ٔیثبضس٘ .ىتٝای و ٝالظْ است زض ایٙدب

انداسه بهینه تولید در صنایع مواد غذایي و آشامیدني و تغییزات آن طي سالهاي اول بزنامههاي دوم ،سوم و چهارم توسعه

س ٝضبذع وّیسی اضتمبء ٘جرطیس ،ٜثّى ٝاظ حیث ٔیعاٖ

 .5ضٚش ٟٔٙسسی
 .6ضٚش ثمب

تِٛیس ٘یع ایٗ خبیٍب ٜضا اظ زست زاز ٜاست.
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1

هباًی ًظزی ٍ رٍشّای هحاسبِ MES

زض ازثیبت التػبزی  ٚزض ٔطبِؼبت ٔٛخٛز ،تؼبضیف ٚ
ٔفبٞیٓ ٔتؼسزی ثطای غطفٞٝبی ٘بضی اظ ٔمیبس ،ا٘ساظٜ
ثٟی ٚ ٝٙیب حسالُ ا٘ساظ ٜوبضآ اضائٌ ٝطزیس ٜاست .ث ٝػٛٙاٖ
ٔثبَ ،اظ ٘ظط زیىس )1979( ٖٛظٔب٘ی و ٝا٘ساظ ٜتِٛیسات
التػبزی ثٍٙب ٜاظ ططیك غطفٔ ٝمیبس ث ٝزست آیس ،آٖ ضا

 -1رٍش هیاًگیي ٍ رٍش هیاًِ

زض ایٗ ضٚشٞب اظ زازٜٞبی اضظش تِٛیس زض سطح ثٍٙبٜ
استفبز ٜضس ٚ ٜا٘ساظ ٜثٟی ٝٙتِٛیس ثطای ثٍٙبٔ ٜحبسجٝ
ٔیضٛز .ثسیٗ غٛضت و ٝزض ضٚش ٘رستٔ ،یبٍ٘یٗ زازٜٞب
ضا ث ٝػٛٙاٖ ٔؼیبض ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙغٙؼت زض ٘ظط ٔیٌیطیٓ.

ٔمیبس وبضآ ٔی٘بٔٙس .استیٍّط ( ،)1985ثطاسبس ٘ظطیٝ
غطفٞٝبی ٘بضی اظ ٔمیبسٔ ،ؼتمس است ثب افعایص ٔمیبس

()8

تِٛیسٞ ،عیٝٙی ٔتٛسط تب سطحی اظ تِٛیس و ٝث ٝسطح
ثٟیٛٔ ٝٙس ْٛاست وبٞص ٔییبثس و ٝزض ایٗ ٔیبٖ ػٛأّی
٘ظیط ٔیعاٖ سطٔبی ٚ ٝا٘ساظٜی ثبظاض تأثیط ٔؤثط ٔ ٚثجتی ثط

زض ضاثط ٝضٕبض)1( ٜ
ٚ

تِٛیس ثٍٙب ٜاْ

تؼساز ثٍٙبٜٞب زض ٞط ٔمطغ ٔیثبضس.

غطفٞٝبی ٔمیبس زاض٘س.
ثب ضٚیىطزی زیٍط ،سطحی اظ تِٛیس ضا و ٝزض آٖ اظ

ضٚش ٔیب٘ ٝاظ زیٍط ضٚشٞبی ثطآٚضز ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙتِٛیس ،است.

غطفٞٝبی ٔمیبس ث ٝطٛض وبُٔ استفبز ٜضٛز ٞ ٚعیٝٙ

ایٗ ضٚش ثطای اِٚیٗ ثبض تٛسط فّٛض٘س ( )1933پیطٟٙبز

ٔتٛسط زض حسالُ ذٛز ثبضس ،سطح تِٛیس ثٟیٔ ٝٙیٌٛیٙس.

ٌطزیس ٚ ٜزض ایٗ ضٚش ،ثطای ث ٝزست آٚضزٖ ا٘ساظ ٜثٟیٝٙ

چٙب٘چ ٝثب تٛخ ٝثٔ ٝجب٘ی ٘ظطی التػبز ذطز ٔٙحٙی ٞعیٝٙ

تِٛیس ثٍٙبٕٞ ٚ ٜب٘ٙس ضٚش ٔیبٍ٘یٗ اظ زازٜٞبی تِٛیس زض سطح

ضىُ ثبضس ،زض ایٗ غٛضت تٟٙب یه سطح ثٟیٝٙ

ثٍٙب ٜاستفبزٔ ٜیضٛز .تٟٙب تفبٚت آٖ است و ٝزض ایٗ ضٚش

تِٛیس ٚخٛز ذٛاٞس زاضت  ٚچٙب٘چ ،ٝثطاسبس ٘ظطیٝ

ٔیب٘ ٝزازٜٞبی ٞط ٔمطغ ث ٝػٛٙاٖ ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙغٙؼت زض آٖ

التػبزغٙؼتی ٔٙحٙی ٞعیٔ ٝٙتٛسط ،ضىُ زض ٘ظط ٌطفتٝ

ٔمطغ زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝیضٛز .الظْ ث ٝیبزآٚضی است زض حبِی

ضٛز ،زض ایٗ غٛضت سطح تِٛیس ثٟیٙٔ ٝٙحػطث ٝفطزی

و ٝزض ضٚش ٔیبٍ٘یٗٔ ،یعاٖ تِٛیس ٞط ثٍٙب ٜثب ٔیبٍ٘یٗ تِٛیس ٞط

ٚخٛز ٘ساضز  ٚزض ایٗ حبِت و ٝزض اوثط ٔطبِؼبت وبضثطزی

غٙؼت ٔمبیسٔ ٝیضٛز زض ضٚش ٔیب٘ ٝایٗ ٔیعاٖ ثب ٔیب٘ٝ

٘یع ٔس٘ظط لطاض ٔیٌیطز ،سطحی اظ تِٛیس ث ٝػٛٙاٖ سطح

تٛظیغ ٔمبیسٔ ٝیٌطزز .اظ ایٗض ،ٚخٛاةٞبی ث ٝزست آٔس ٜاظ

ثٟی ٝٙتِٛیس ٔؼطفی ٔیضٛز و ٝثطای اِٚیٗ ثبض ٔٙحٙی ٞعیٝٙ

ایٗ ز ٚضٚش ٔیتٛا٘س اظ یىسیٍط ٔتٕبیع ثبضس.

ٔتٛسط ضا حسالُ ٕ٘بیس (ذسازاز وبضی .)1385

زض تٛظیغ ٘طٔبَٔ ،یبٍ٘یٗ ٔ ٚیب٘ ٝثب یىسیٍط ثطاثط ثٛزٚ ٜ

ٔتٛسط

استفبز ٜاظ ٔیبٍ٘یٗ یب ٔیب٘ ٝث ٝػٛٙاٖ ٔجٙبی ٔحبسجبت زض

رٍشّای هحاسبِMES

٘تبیح تفبٚتی ایدبز ٘رٛاٞس ٕ٘ٛز (ضىُ .)1

ثطذی اظ ضٚشٞبی ٔحبسج ،MES ٝػجبضتٙس اظ:
 .1ضٚش ٔیبٍ٘یٗ
 .2ضٚش ٔیب٘ٝ
 .3ضٚش ؤٛب٘ٛضٚ-یّسٖٛ
 .4ضٚش آٔبضی

_________________________________________

_________________________________________
Minimum Efficient Scale

1

2اٌطچ ٝزض ٔطبِؼبت ٔتؼسزی اظ ایٗ ضٚش ثب ػٛٙاٖ ضٚش ثبظٔب٘س ٜیبزضس ،ٜأب
زض ایٗ ٔطبِؼ ٝاظ آٖ ث" ٝضٚش ثمب" تؼجیط ٔیضٛز.
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فیض پور ،لطفي و ...

ٌطیط ( ،)1971فیضپٛض ( ،)1388ذسازاز وبضی ()1386
ٔطبٞسٌ ٜطزیس ٜاست.
رٍش آهاری
شکل  -1هیاًگیي ٍ هیاًِ در تَسیع ًزهال

زض ایٗ ضٚش ٞعی ٝٙتِٛیس ثب استفبز ٜاظ تحّیُ ضٌطسی ،ٖٛثٝ
سطح تِٛیس ٔطتجط ضس ٚ ٜسپس ثب ترٕیٗ اٍِ ،ٛآٖ سطحی

ثب ایٗ ٚخٛز٘ ،تبیح ٔطبِؼبت ٔتؼسز حبوی اظ آٖ است وٝ

و ٝوٕتطیٗ ٞعیٔ ٝٙتٛسط ضا ث ٝزست ٔیزٞس ث ٝػٛٙاٖ ثٟتطیٗ

تٛظیغ زازٜٞب زض غٙؼت،تٛظیؼی غیط٘طٔبَ  ٚچ ِٝٛثٝ

سطح تِٛیس ا٘تربة ٔیضٛز (ذسازاز وبضی  .)1385ث ٝزِیُ

ضاست ثٛزٕٞ ٚ ٜبٖطٛض و ٝزض ضىُ ٔ 2طبٞسٔ ٜیضٛز،

ٔتفبٚت ثٛزٖ ضطایط تِٛیس ٕٞ ٚچٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝایٗو ٝتِٛیس

زض تٛظیغٞبی غیط٘طٔبَِ چ ِٝٛث ٝضاستٔ ،یبٍ٘یٗ ٔ ٚیب٘ٝ

ثسیبضی اظ ثٍٙبٜٞب ظیط ٔمیبس ثٟیٔ ٝٙیثبضس ،ایٗ ضٚش ثطای

یىی ٘رٛاٙٞس ثٛز ،ث ٝطٛضیؤ ٝیبٍ٘یٗ ثیطتط اظ ٔیب٘ٝ

تؼییٗ ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙضٚش ٔٙبسجی ٔحسٛة ٕ٘یضٛز

ٔیثبضس .ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ایٗ ٔٛضٛع  ٚثطای اضائٝ

رٍش هٌْدسی

تػٛیطی زلیكتطی اظ ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙتِٛیس ،الظْ است تب اظ

ٔحبسج ٝا٘ساظ ٜثٟی ٝٙثب ضٚش ٟٔٙسسی ثطای اِٚیٗ ثبض

ٔؼیبضٞبی زیٍطی استفبز ٜضٛز.

تٛسط ثیٗٔ 1ططح ٌطزیس  ٚزض ٔطبِؼبت ٔتؼسزی ٔٛضز
ثطضسی لطاض ٌطفت ٝاست .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ،زض خسیستطیٗ
ٔطبِؼبت ایٗ حٛظٚ ٜاال  ٚاسچٙجطٌط (ٌ ٚ )2008بٖ ٚ
اسٕیت ( ) 2011زض ٔمبالت ذٛز اظ ضٚش ٟٔٙسسی ثطای
ٔحبسج ٝا٘ساظ ٜثٟی ٝٙتِٛیس استفبزٕٛ٘ ٜزٜا٘س.ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙزض

شکل  -2هیاًگیي ٍ هیاًِ در تَسیع غیزًزهال

ٔسیط ثٍٙبٜٞب ٞستٙس  ٚیب ثٞ ٝط ٘حٛی ثب ٔسبئُ ٔطثٛط ثٝ

رٍش کَهاًَرٍ-یلسَى

ضٚش ؤٛب٘ٛض ٚ -یّس ٖٛیىی اظ ضٚشٞبی سبز ٚ ٜزض
ػیٗ حبَ وبضثطزیتطیٗ ضٚش ثطای ٔحبسج ٝا٘ساظ ٜثٟیٝٙ
ٔیثبضس .زض ایٗ ضٚش ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙث ٝغٛضت ضاثطٝ
ضٕبضٔ 3 ٜحبسجٔ ٝیضٛز و ٝزض آٖ
فؼبَ زض غٙؼت ٚ

ایٗ ضٚش ثب استفبز ٜاظ ٘ظط وبضضٙبسبٖ ٔ ٚترػػیٙی وٝ

تؼساز ثٍٙبٜٞبی

ا٘ساظ ٜغٙؼت است.

()7

ٞعیٞٝٙب  ٚسطح تِٛیس ثٍٙبٜٞب زض اضتجبط٘س ،اظ ططیك
ٔػبحج ٝیب پطسطٙبٔ ٚ ٝثب ٘ظطذٛاٞی زض ٔٛضز ضىُ ٚ
ٚضؼیت ٔٙحٙی ٞعی ٚ ٝٙسطح تِٛیس تؼییٗ ٔیضٛز .ثب ایٗ
ٚخٛز  ٚثب تٛخ ٝث ٝایٗو ٝایٗ ضٚش ظٔبٖ ظیبزی ضا ٔیطّجس
ٔٛضز ا٘تمبزات فطاٚا٘ی لطاض ٌطفت ٝاست.
رٍش بقا

ایٗ ضٚش ثطای اِٚیٗ ثبض تٛسط استیٍّط 2ثطای ضٙبسبیی
ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙثٍٙبٛٔ ٜضز استفبز ٜلطاض ٌطفت .زض ضٚش ثمب

ضٚش ؤٛب٘ٛض ٕٞب٘ٙس ضٚش ٔیب٘ ٝزض وبضٞبی تدطثی ثٝ

ثطذالف ضٚشٞبی لجُ و ٝاظ زازٜٞبی تِٛیس غٙؼت استفبزٜ

وبض ٌطفت ٝضس ٚ ٜثسیٗ غٛضت استسالَ ٔیضٛز و ٝزض

ٔیضس ،زازٜٞبی اضتغبَ ٔجٙبی ٔحبسجبت ذٛاٞس ثٛز.

خبیی ؤ ٝتٛسط تؼساز ثٍٙبٜٞب زض آٖ سطح ٔتٕطوع

٘ىتٝای و ٝزض ٔٛضز ضٚشٞبی ٔیبٍ٘یٗٔ ،یب٘ ٚ ٝؤٛب٘ٛض-

ٔیض٘ٛس ٞعی ٝٙتِٛیس زض وٕتطیٗ ٔیعاٖ لطاض ٌطفتٚ ٝ

ٚیّس ٖٛلبثُ تأُٔ است ،آٖ است و ٝزض ایٗ ضٚشٞب زض ٞط

ثٟتطیٗ سطح تِٛیس ٔیثبضسٛٔ .ضٛػی و ٝزض ٔطبِؼبت

سبَ تٕبٔی ثٍٙبٜٞبی ٔٛخٛز ثطای ٔحبسجبت زض ٘ظط ٌطفتٝ

تدطثی اظ خّٕٔ ٝطبِؼٝی ؤٛب٘ٛض ٚ ٚیّس،)1967( ٖٛ

_________________________________________
Bain
Stigler George
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ٔیض٘ٛس ،ثب ایٗ حبَ ٕٔىٗ است ثٍٙبٞی زض یه سبَ ثسٖٚ

ٌطزیس ٚ ٜایٗ ٘یع ثط حست لیٕتٞبی ثبثت  ٚخبضی ٔحبسجٝ

ضٙبذت وبفی اظ غٙؼت ٔٛضز ٘ظط  ٚا٘ساظ ٜثٟی ٝٙآٖ ٚاضز

ضس ٜاست .ثب زض زست زاضتٗ ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙتِٛیس ٔ ٚمبیسٝ

غٙؼت ضٛز  ٚیىسبَ  ٚیب ز ٚسبَ ثؼس اظ غٙؼت ذبضج

آٖ ثب ا٘ساظ ٜتِٛیس ٔٛخٛز ثٍٙبٜٞبٔ ،یتٛاٖ ٔیعاٖ تِٛیس ظیط

ضٛز .ثٙبثطایٗ ،زض ٘ظط ٌطفتٗ تٕبٔی ثٍٙبٜٞبی ٔٛخٛز

ظطفیت ،زضغس ظطفیت ذبِی غٙؼت  ٚزضغس تؼساز

ٔیتٛا٘س تب ا٘ساظٜای تحّیُٞب ضا تحت تأثیط لطاض زٞس .ثطای

ثٍٙبٜٞبی ثب تِٛیس ظیط ظطفیت ضا ٔحبسجٕٛ٘ ٝزٕٞ .چٙیٗ ثب

ضفغ ایٗ وبستی  ٚثب ضٚیىطزی زیٍط ٔیتٛاٖ ثٍٙبٜٞبی

ٔحبسجٔ ٝیعاٖ تِٛیسی و ٝغٙؼت زض ػُٕ تِٛیس ٔیوٙس ٚ

ٔٛخٛز زض سبَ ذبغی ضا ث ٝػٛٙاٖ سبَ ٔجٙب ٔس٘ظط لطاض

ٔیعاٖ تِٛیس ظیط ظطفیت غٙؼت ٔیتٛاٖ وُ تِٛیس ٕٔىٗ

زاز  ٚآٖٞب ضا تب سبَٞبی ثؼس پیٍیطی ٕ٘ٛز ٟ٘ ٚبیتبً

غٙؼت ضا زض ٞط ٔمطغ ٔحبسجٕٛ٘ ٝز.

ثٍٙبٜٞبیی و ٝتٛا٘ستٝا٘س زض طی زٚضٜای ٔؼیٗ زض غٙؼت ثمب

اًداسُ بْیٌِ :هزٍری بز هطالعات پیشیي

زاضت ٝثبضٙسٔ ،جٙبی ٔحبسجبت لطاض ٌیط٘س .اظ ایٗض ٚزض

تؼییٗ ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙیب ا٘ساظ ٜوبضا ثطای ٞرط ثٍٙرب ٜالتػربزی

ضٚش ثمب ،ثٍٙبٜٞبی ٔٛخٛز زض یه سبَ ضا ث ٝػٛٙاٖ سبَ

اٌطچ ٝاظ ٘ظط ٔجب٘ی ٘ظرطی ،لرسٔتی ثر ٝا٘رساظ ٜتربضید ػّرٓ

ٔجٙب لطاض زاز ٚ ٜثٍٙبٜٞبیی و ٝزض غٙؼت تٛا٘ست ٝثبضٙس تب

التػبز زاضز ،أب ٔطبِؼبتی و ٝث ٝطٛض ػّٕی زض ایرٗ حرٛظٜ

ٔمطغ ٔٛضز ٘ظط ثؼسی ث ٝحیبت التػبزی ذٛز ازأ ٝزٙٞس

ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙضا تؼییٗ ٕ٘ٛز ٜا٘سٔ ،طبِؼبتی اسرت ور ٝاظ ػٕرط

(ٚضٚز ثٍٙب ٜخسیس اخبظ ٜزاز٘ ٜطس ٜاست) ،زض ٔحبسجبت

آٖٞب ثیص اظ ٞفت زٕ٘ ٝٞیٌصضز .ضبیس ثتٛاٖ اِٚیٗ ٔطبِؼرٝ

ٚاضز ٌطزیسٜا٘س .تفبٚت زیٍطی ؤ ٝیبٖ ایٗ ضٚش ثب

زض ایٗ ظٔی ٝٙضا ثٔ ٝطبِؼ ٝفّرٛض٘س (٘ )1933سرجت زاز .زض

ضٚشٞبی لجُ ٚخٛز زاضز آٖ است و ٝزض ضٚشٞبی لجُ یه

ایطاٖ ٘یع زض ظٔیٔ ٝٙحبسج ٝا٘ساظ ٜثٟی ٝٙزض سبَ ٞبی اذیرط

ٔمساض ذبظ ث ٝػٛٙاٖ ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙتِٛیس تؼییٗ ٌطزیس ٚ ٜایٗ

ٔطبِؼبتی غٛضت ٌطفت ٝاست  ٚضبیس ثتٛاٖ اِٚریٗ ٔطبِؼرٝ

زض حبِی است و ٝزض ضٚش ثمب یه طجم ٝیب زأ ٝٙث ٝػٛٙاٖ

زض ایٗ ظٔی ٝٙضا ٔطبِؼ ٝذرسازاز وبضری ( )1377زا٘سرت.ایٗ

ا٘ساظ ٜثٟیٔ ٝٙؼطفی ٔیٌطزز و ٝثط ایٗ اسبس الظْ است تب

ثرص ذٛز اظ ضص ظیط ثرص تطىیُ ضس ٜور ٝزض ٞرط ظیرط

ثٍٙبٜٞبی ٔٛضز ثطضسی ثط حست ٔتغیط ٔٛضز ٘ظط (ث ٝػٛٙاٖ

ثرص ٔطبِؼبت ا٘دبْ ٌطفت ٝثب ضٚشٞبی ٔتفربٚت ثر ٝطرٛض

ٔثبَ ،ثط حست تؼساز ضبغالٖ) ث ٝچٙس زست ٝطجمٝثٙسی

خساٌب٘ٔ ٝؼطفی ذٛاٙٞس ضس.

ٌطزز.سپس ثب ٔحبسج ٝس ٟٓاضتغبَ ٞط طجم ٝزض سبَٞبی

رٍش هیاًِ

ٔٛضز ثطضسی ،طجم ٝثٟی ،ٝٙطجمٝای است و ٝس ٟٓذٛز ضا زض

فّٛض٘س ( )1933زض ٔمبِ ٝذٛز زض ظٔی ٝٙتؼیریٗ ا٘رساظ ٜثٟیٙرٝ

ٔمبیس ٝثب سبیط طجمبت ث٘ ٝسجت ثیطتطی افعایص زاز ٜثبضس.

ثٍٙب ٜاظضٚش ٔیب٘ ٝثطای تؼییٗ ا٘رساظ ٜثٟیٙر ٝثٍٙرب ٜاسرتفبزٜ

زض ٔدٕٛع ٕٞ ٚبٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝطبٞس ٜضس ،ضٚشٞبی ٌ٘ٛبٌٖٛ

ٕ٘ٛز ٜاسرت .زض ایرٗ ٔطبِؼر ،ٝفّرٛض٘س ثرب ٔطربٞس ٜتٛظیرغ

ٔ ٚتفبٚتی ثطای ٔحبسج ٝا٘ساظ ٜثٟی ٝٙتِٛیس ٚخٛز زاضز وٝ

ثٍٙبٜٞب ٔطبٞسٔ ٜیوٙس و ٝثٍٙبٜٞرب زض ٔیب٘ر ٝا٘رساظ ٜغرٙؼت

اِعأبً خٛاةٞبی یىسب٘ی ضا ث ٝزست ٘رٛاٙٞس زاز .ثطایٗ

ٔتٕطوع ضس ٚ ٜثٙربثطایٗ ،اسرتفبز ٜاظ ضربذعٞربی ٔطورعی

اسبس سؤاَ پیصض ٚآٖ است و ٝوساْ یه اظ ضٚشٞبی فٛق

ٔیتٛا٘س ضٚضی ثطای تؼییٗ ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙثٍٙرب ٜلّٕرساز ٌرطزز.

خٛاةٞبی زلیكتطی ثٔ ٝب ذٛاٞس زاز؟ ثب تٛخ ٝثٔ ٝطبِؼبت

ثط ایٗ اسبسٚ ،ی ٔیب٘ ٝا٘ساظ ٜثٍٙبٜٞب ضا زض ٞرط غرٙؼت ثرٝ

ٔٛخٛز ،ضٚش ؤٛب٘ٛض ٚیّس ٖٛاظ پطوبضثطزتطیٗ

ػٛٙاٖ ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙآٖ غٙؼت  ٚثطای ثٍٙبٜٞربی فؼربَ زض آٖ

ضٚشٞبیی است و ٝزض ایٗ حٛظٛٔ ٜضز استفبز ٜلطاض ٌطفتٝ

ٔؼطفی ٔیٕ٘بیسٔ .یب٘ ٝتٛظیغ ا٘ساظ ٜثٍٙبٜٞب ث ٝػٛٙاٖ ترٕیٙی

 ٚاظ ایٗض ٚزض ایٗ ٔطبِؼ٘ ٝیع اظ ایٗ ضٚش استفبز ٜضسٜ

اظ سطح تِٛیس ثٟی ٝٙزض ٔطبِؼبت ٚیس ( ، )1964اسرتطیىّٙس-

است .زض ایٗ ضٚشٔ ،تٛسط تِٛیس ثٍٙبٜٞبیی ؤ ٝب ضا ثٝ

ٚیع (ٞ ٚ )1976بضت  ٚوالضن ( ٚ )1980ذّیُظاز ٜضریطاظی

٘ػف تِٛیس وُ غٙؼت ٔیضسب٘س ث ٝػٛٙاٖ  MESلّٕساز

( )1974ث ٝوبض ٌطفت ٝضس ٜاست.
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رٍش کَهاًَرٍ -یلسَى

وطزٜا٘س .آٖٞب ثطای ثطآٚضز تبثغ تطا٘سّٛي اظ

ؤٛب٘ٛض ٚ ٚیّس )1967( ٖٛزض ٔمبِرٝی ذرٛز ثرطای اِٚریٗ

ضٌطسیٖٞٛبی ظبٞطاً ٘بٔطتجط استفبزٕٛ٘ ٜزٜا٘س .زض طی

ثبض ضٚش آٔبضی خسیسی ضا ث ٝوربض ٌطفتٙرس ور ٝأرطٚظ ٜثرب

زٚضٛٔ ٜضز ثطضسی زاضتٗ غطفٞٝبی ٘بضی اظ ٔمیبس اظ

ػٛٙاٖ ضٚش ؤٛب٘ٛض ٚ -یّس ٖٛاظ آٖ ٘بْ ثطزٔ ٜریضرٛز.

ٚیژٌیٞبی ثبضظ ایٗ ٚاحستِٛیسی ثٛز ٜو ٝضبیس ٘بضی اظ

آ٘بٖ ٔیبٍ٘یٗ ا٘ساظ٘ ٜیٕرٝی ثعضٌترط ثٍٙربٜٞرب ضا ثر ٝػٙرٛاٖ

ػسْ ٘یُ ث ٝظطفیتٞبی اسٕی زض ایٗ وبضذب٘ ٝثبضس.

ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙغٙؼت زض ٘ظط ٌطفتٙس.

رٍش هٌْدسی

فطٞبز ذسازاز وبضی ( ،)1381زض ٔمبِٝای ثب استفبز ٜاظ

ٚاَ  ٚاسچٙجطٌط ( ،)2008زض ٔمبِ ٝذٛز اظ ضٚش ٟٔٙسسری

زازٜٞبی سطضٕبضی وبضٌبٜٞبی غٙؼتی ثب ز٘ ٜفط وبضوٗ ٚ

ثطای ترٕیٗ ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙاسرتفبزٕ٘ ٜرٛز ٚ ٜثر ٝایرٗ ٘تیدرٝ

ثیطتط ،ضٚش ؤٛب٘ٛضٚ -یّس ٖٛضا ثطای ٔحبسج ٝغطفٝ

ضسیس٘س و ٝا٘ساظ ٜثٟی٘ ٝٙیطٌٚربٔ ٜتفربٚت ثرٛزٕٞ ٚ ٜچٙریٗ

ٔمیبس زض  114غٙؼت چٟبضضلٕی ثطای سبَ  1381ث ٝوبض

ظطفیت حسالُ ٞعی٘ ٝٙیطٌٚب ٜتب حرسٚز ظیربزی ثر ٝتٛا٘ربیی

ٌطفت ٝاستٚ .ی ضٕٗ ٔؼطفی خٙجٞٝبی ٘ظطی غطفٞٝبی

ٔحّی ثستٍی زاضزٕٞ .چٙیٌٗبٖ  ٚاسٕیت ( ،)2011زض ٔمبِرٝ

ٔمیبس ،ث ٝایٗ ٘تبیح ضسیس ٜاست و:ٝ

ذٛز ثب اسرتفبز ٜاظ ضٚش ٟٔٙسسری ثر ٝتؼیریٗ ا٘رساظ ٜثٟیٙرٝ

اِف) ث ٝزِیُ وٛچه ثٛزٖ التػبز ایطاٖ اظ غطفٞٝبی

ثٍٙبٜٞبی غٙؼت ٔٛضز ثطضسی پطزاذتٝا٘س.

ٔمیبس زض آٖ ثٟطٜثطزاضی ٕ٘یضٛز.

رٍش بقا

ة) ثیٗ غطفٞٝبی ٔمیبس  ٚضلبثت زض ثبظاضٞبی غٙؼتی

استیٍّط ( )1958زض ٔمبِٝای ثطای اِٚیٗ ثبض اظ ضٚش ثمب

ایطاٖ ٘بسبظٌبضی ٚخٛز زاضز.

ثطای تؼییٗ ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙثٍٙب ٜاستفبزٕٛ٘ ٜز .استیٍّطضٚش

ج) ثب ثعضٌتط ضسٖ ٘ ٚعزیهتط ضسٖ ا٘ساظ ٜثٍٙب ٜث ٝسطح

ثمب ضا ضٚضی ثطای ترٕیٗ غطفٞٝبی ٘بضی اظ ٔمیبس زض

تِٛیس ثٟی٘ ،ٝٙطخ ثبظز ٜافعایص ٔییبثس.

ثّٙسٔست زا٘ست ٚ ٝثیبٖ ٔیوٙس و ٝثطای تؼییٗ ا٘ساظ ٜثٟیٝٙ

اظ خّٕٔ ٝطبِؼبت زیٍطی و ٝزض آٖ اظ ضٚش ؤٛب٘ٛض-

ثبیس یه غٙؼت زض ط َٛظٔبٖ ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌیطز.

ٚیّس ٖٛثطای ترٕیٗ ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙغٙؼت استفبز ٜضسٜ

ٚی ضٕٗ اضبض ٜث ٝضٚشٞبی ٔتفبٚت ثطای تؼییٗ ا٘ساظٜ

ٔیتٛاٖ ثٔ ٝطبِؼٝی ٌطیط (ٔ ٚ )1971طبِؼٚ ٝت ()1971

ثٟیٔ ،ٝٙؼتمس است و ٝتٟٙب ثٍٙبٜٞبیی ٔیتٛا٘ٙس ث ٝحیبت

اضبضٕٛ٘ ٜز.

التػبزی ذٛیص ازأ ٝزٙٞسو ٝزض ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙفؼبِیت

رٍش آهاری

ٔیٕ٘بیٙسٚ .ی زض ٔمبِ ٝذٛز زازٜٞبی ز ٚز ٝٞاظ غٙؼت

زیىسرر ،)1979( ٖٛزض ٔمبِرر ٝذررٛز ثررب اسررتفبز ٜاظ آ٘رربِیع

فٛالز زض آٔطیىب ضا ٔٛضز ثطضسی لطاض زاز ٚ ٜزازٜٞب ضا ثط

ضٌطسی٘ٛی ثطای  70غٙبیغ تِٛیسی وب٘ربزا زض سربَ ،1966

اسبس س ٚ ٟٓتؼساز زض ٞفت زست ٝطجمٝثٙسی ٕ٘ٛز ٜاست.

ضٕٗ تؼطیف ا٘رساظ ٜثٟیٙر ٝتِٛیرس ثر ٝثطضسری ضاثطر ٝثریٗ

سیٛی ،)1961( ًٙزض ٔمبِر ٝذرٛز ضرٕٗ ٔؼطفری ٔطرىالت

سبذتبض ثبظاض ٔ ٚمساض ذطٚخی تٛسط ثٍٙبٞ ٜربی ثرب تِٛیرس

ترٕیٗ ا٘ساظ ٜثٟیٙر ٝثرب اسرتفبز ٜاظ زازٜٞربی اضظشافرعٚزٜ

ظیط ظطفیت زض ثرص غٙؼت پطزاذتر ٝاسرتٚ .ی زض پبیربٖ

سبَٞبی ٔ 1954 ٚ 1947طثٛط ث 200 ٝغٙؼت چٟبض ضلٕی

ث ٝایٗ ٘تید ٝضسیس ٜاسرت ور ٝثٟرطٜٚضی ثرب ا٘رساظ ٜثربظاض،

آٔطیىب ،سطح تِٛیس ثٟی ٝٙضا ث ٝضٚش ثمب ترٕیٗ ظز ٜاسرت.

تٕطوررع ،غرربزضات ضاثطررٔ ٝثجررت  ٚثررب ٘ررطخ ٔ رؤثط حٕبیررت،

ٚی ٔؼتمس است و ٝػٛأُ ٔٛثط ثط تمبضبی ٔحػ َٛثٍٙربٜ

ٞعیٞٝٙبی حُٕ ٘ ٚمُ ٘ ٚسجت تجّیغبت ضاثطٙٔ ٝفی زاضز.

 ٚػٛأُ ٔؤثط ثط ػطض ٝػٛأُ تِٛیس ثط ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙتِٛیرس

ػٕبزظازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ ( ،)1380زض ٔمبِٝای اظ ضٚش آٔبضی

تأثیطٌصاض ٞستٙس .سیٛی ًٙث ٝایٗ ٘تیدٔ ٝیضسس ور ٝا٘رساظٜ

ثطای غطفٞٝبی ٘بضی اظ ٔمیبس ضا زض وبضذب٘ ٝشٚة آٗٞ

غٙؼت ٔ ٚیعاٖ سطٔبیٝثط ثٛزٖ آٖ ثط ا٘رساظ ٜثٟیٙر ٝترأثیط

اغفٟبٖ ثب استفبز ٜاظ تبثغ ٞعی ٝٙتطا٘سّٛي ٔحبسجٝ
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ٔیٌصاضز ٕٞ ٚچٙیٗ ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙثٍٙبٜٞربی فؼربَ زض سرطح

است .ث ٝػجبضتی ،ثٍٙبٜٞبی فؼبَ زض غٙؼت ٔٛاز غصایی زض

ّٔی ثعضٌتط اظ آٖٞبیی است و ٝضفتبض غیط ضلبثتی زاض٘س.

سبَ  ٚ 1374ثط حست لیٕتٞبی خبضی زض غٛضتی وٝ

ٚیّیبٔع ٌ ٚطٚثُ ( ،)1976زض ٔمبِ ٝای ثرب اسرتفبز ٜاظ ضٚش

ضٚظا٘ٔ ٝؼبزَ ٔ 20یّی ٖٛتٔٛبٖ تِٛیس ٕ٘بیٙس ،زض ا٘ساظٜ

ثمب ،ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙتِٛیس ضا ثط اسبس زازٜٞربی فرطآٚضزٜٞربی

ثٟی ٝٙذٛاٙٞس ثٛز .ست ٖٛس ْٛزضغس تِٛیس ظیط ظطفیت

ِجٙی زض سٔ ٝمطغ  1972 ٚ 1963 ،1957ثطآٚضز ٕ٘ٛزٜا٘س.

ثٟی ٝٙضا ٘طبٖ ٔیزٞس ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ػسز  99زضغس زض

سٍٛٙپتب ( )2004ث ٝایٗ ٘تید ٝضسیس ٜاست وٞ ٝطچٙس ضٚش

سطط ا( َٚلیٕت خبضی) ست ٖٛس٘ ْٛطبٖزٙٞس ٜایٗ

ثمب ثسیبض آسبٖ  ٚوبضثطزی است ِٚی زاضای ٘مربط ضرؼفی

ٔٛضٛع است و ٝتمطیجبً تٕبٔی تِٛیس ٕٔىٗ زض ایٗ غٙؼت

٘یع ٔیثبضسٚ .ی ٘مبط ضؼف ضا ایٍ٘ٛٙر ٝثیربٖ ٔریوٙرس ورٝ

ث ٝغٛضت ظطفیت ذبِی ضٞب ضس ٜاست .ستٖٞٛبی چٟبضْ،

اٚالً ایٗ ضٚش ثیٗ تبثغ ٞعیٙرٔ ٚ ٝرطظ ٞعیٙر ٝتفربٚت لبئرُ

پٙدٓ  ٚضطٓ خسٔ َٚصوٛض ،ث ٝتطتیت ٔیعاٖ ظطفیت

ٕ٘یضٛز ،ثٙبثطایٗ ٕ٘یتٛا٘س ٔیعاٖ زلیك ثطتطی ثٍٙب ٜثٟیٙرٝ

تِٛیسی ذبِی ،تِٛیس ثبِفؼُ  ٚوُ تِٛیس ٕٔىٗ ضا زض غٙؼت

ضا ٔطرع وٙس .ثب٘یبً ضٚش ثمب تٟٙب طجم ٝثٟی ٝٙضا ٔطررع

ٔٛاز غصایی طی ٔمبطغ ٔٛضز ثطضسی ثط حست لیٕتٞبی

وطز ٚ ٜاظ ٞعیٞٝٙبی ٘سجی سرٙی ثٔ ٝیبٖ ٕ٘یآٚضز.

خبضی  ٚثبثت ٘طبٖ ٔیزٞس .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ اػساز اضائ ٝضسٜ

ٔطبِؼرربت ٌئٛضزا٘رر )2003( ٛچٕپ٘ٛررٛیس ( ٚ )2007ضاخررطظ

ثطای ستٖٞٛبی ٔصوٛض زض ضزیف ا َٚیؼٙی سبَ 1374

(٘ )1993یع زیٍط ٔطبِؼبت ا٘دبْ ضس ٜزض ایرٗ حرٛظ ٜثرب ضٚش

ثیبٍ٘ط آٖ است و ٝوُ تِٛیس ٕٔىٗ زض ایٗ غٙؼت ثط حست

ثمب است.

لیٕتٞبی خبضی ضٚظا٘ ٝثٔ ٝیعاٖ ٔ 36یّیبضز تٔٛبٖ ثٛزٜ

ًتایج ٍ بحث
خسَٞٚبی  3 ٚ 2ث ٝتطتیت ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙتِٛیس غٙؼت ٔٛاز
غصایی  ٚآضبٔیس٘ی ٘ ٚیع ظطفیتٞبی تِٛیسی ذبِی ضٞب
ضس ٜزض آٖ ضا زض سطح وسٞبی ز ٚضلٕی  ٚزضغس
ثٍٙبٜٞبی ظیط ظطفیت ثٟی ٝٙزض سطح وسٞبی چٟبضضلٕی ضا
ثب ضٚش ؤٛب٘ٛضٚ -یّس ٖٛثطای ٔمبطغ ٚ 1379 ،1374
 1384ثط حست لیٕتٞبی خبضی  ٚثبثت اضائٔ ٝیزٙٞس.
خس 2 َٚاظ ٞفت ست ٖٛتطىیُ ضس ٜاست .پس اظ ستٖٛ
ا َٚؤ ٝمبطغ سٌٝب٘ٛٔ ٝضز ثطضسی ضا ٕ٘بیص ٔیزٞس،
ست ٖٛز ،ْٚا٘ساظ ٜثٟی ٝٙتِٛیس ضا زض غٙؼت ٔٛاز غصایی طی
سٔ ٝمطغ ٔٛضز ثطضسی ثط حست لیٕتٞبی خبضی  ٚثبثت
٘طبٖ ٔیزٞس .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ،ػسز  75زض ضزیف ا َٚستٖٛ
ز ْٚثیبٍ٘ط آٖ است و ٝزض سبَ ٔ 1374یعاٖ ثٟی ٝٙتِٛیس
زض غٙؼت ٔٛاز غصایی ثیص اظ ٞفت ٔیّیبضز تٔٛبٖ ثٛزٜ

و ٝاظ ایٗ ٔمساض تٟٙب حسٚز ٔ 2یّیبضز تٔٛبٖ زض ػُٕ تِٛیس
ضسٔ ٚ ٜبثمی آٖ ث ٝغٛضت ظطفیتٞبی ذبِی ضٞب ضس ٜزض
غٙؼت ٞستٙس ٚ .زض ٟ٘بیت ست ٖٛآذط ثیبٍ٘ط آٖ است وٝ
 94زضغس ثٍٙبٜٞبی فؼبَ زض غٙؼت ٔٛاز غصایی زض سبَ
 1374ظیط ظطفیت ثٟی ٝٙزض حبَ فؼبِیت ثٛزٜا٘س .خس3 َٚ
٘یع اظ س ٝست ٖٛتطىیُ ضس ٜاست و ٝوسٞبی چٟبض ضلٕی
زض ست ٖٛا ،َٚزض ست ٖٛز٘ ْٚبْ غٙبیغ  ٚزضغس تؼساز
ثٍٙبٜٞبی ظیط ظطفیت ثٟی ٝٙزض ست ٖٛآذط ثٕ٘ ٝبیص
ٌصاضت ٝضسٜا٘س.
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فیض پور ،لطفي و ...

جدٍل  -2اًداسُ بْیٌِ تَلید ٍ ظزفیت خالی صٌعت هَاد غذایی ٍ آشاهیدًی با رٍش کَهاًَر ٍ-یلسَى1334 ٍ 1331 ،1334 :
(هیلیارد ریال ٍ بِ قیوت جاری ٍ ثابت) در سطح کد دٍ رقوی 15
سال

اوذاسٌبُیىٍ تًلیذ

ظزفیت خالی

درصذ تًلیذسیزظزفیت

تًلیذ بالفعل

مل تًلیذممنه

درصذ بىگاٌَا با تًلیذ

جاری

ثابت

جاری

ثابت

جاری

ثابت

جاری

ثابت

جاری

ثابت

سیز ظزفیت بُیىٍ

40
817
704

47/0
94
888

99
99
11

94
99
99

847457
494704
144485

847985
804485
458779

4111/0
44745
58150

85780
88158
89041

878094
789144
119414

810474
859044
415944

97
97
97

8747
8749
8717

هٌبع :یبفتٞٝبی ٔحمك

جدٍل -3درصد بٌگاُّای سیزظزفیت بْیٌِ در سطح

ضىُ  1تغییطات ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙغٙؼت ٔٛاز غصایی ٚ

کدّای چْاررقوی

آضبٔیس٘ی ضا طی سٔ ٝمطغ  1384 ٚ 1379 ،1374ثط

وام صىعت

31

31

31

4149

عملآيری ي حفاظت آبشیان ي محصًالت آبشیان اس فساد

11

14

19

مذصىعت
4141

تًلیذ ريغه ي چزبی حیًاوی ي وباتی خًرامی

17

11

17

4141

مشتار دام ي طیًر

19

19

14

ٚیّس ٖٛثٕ٘ ٝبیص ٔیٌصاضزٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝطبٞسٔ ٜی

4141

عمل آيری ي حفاظت گًشت ي فزآيردٌَای گًشتی ...

11

17

19

ضٛز ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙتِٛیس ثط حست لیٕتٞبی خبضی زض ایٗ

4143

پاكمزدني درجٍبىذی ي بستٍبىذی خزما

11

14

11

4143

حست لیٕتٞبی خبضی  ٚثبثت ث ٝضٚش ؤٛب٘ٛض-

غٙؼت ض٘ٚسی غؼٛزی ضا اظ ذٛز ٘طبٖ زاز ٜث ٝطٛضی

پاكمزدني درجٍبىذی ي بستٍبىذی پستٍ

11

-

11

4141

عملآيری ي حفاظت میًٌَا ي سبشیَا اس فساد -بٍجش پستٍ ...

14

17

17

4199

تًلیذ فزآيردٌَای لبىی

19

19

14

و ٝاظ حسٚز ٔ 75یّیبضز ضیبَ زض سبَ  1374ث ٝثیص اظ

4174

آمادٌساسی ي آردمزدن غالت ي حبًب

19

17

33

ٔ 350یّیبضز ضیبَ زض سبَ  1384افعایص یبفت ٝاست.

4179

تًلیذ وشاستٍ ي فزآيردٌَای وشاستٍای

19

14

19

4177

تًلیذ خًراك دام ي حیًاوات

17

17

19

4119

تًلیذ قىذ ي شنز

17

19

19

4117

تًلیذ آبوبات ي شنالت ي وقل ي مامائً ي آدامس

11

19

17

4111

تًلیذ رشتٍ ي ماماريوی ي يرمیشل ي محصًالت ...

19

11

11

4111

واوًایی

33

19

11

4111

تًلیذ وان شیزیىی ي بیسنًیت ي میل

11

33

19

4113

چایساسی

19

19

11

4113

تًلیذ سایز محصًالت غذایی طبقٍبىذی وشذٌ در ...

19

11

14

4114

تًلیذ النل اتیلیل اس مًاد تخمیزشذٌ

-

14

17

4117

تًلیذ مالتا ي ماء الشعیز

-

-

-

4111

تًلیذ وًشابٍَای غیز النلی گاسدار

19

14

19

4111

تًلیذ ديغ ي آب معذوی

-

-

-

ٕٞچٙیٗ ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙتِٛیس ثط حست لیٕتٞبی ثبثت
اظحسٚز ٔ 70یّیبضز ضیبَ زض سبَ  1374ث ٝثیص اظ 110
ٔیّیبضز ضیبَ زض سبَ  1384ضسیس ٜاست.

مىبع :یافتههای محقق

ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝاظ خسٔ 3 َٚطبٞسٔ ٜیضٛز ،ا٘ساظ ٜثٟیٝٙ

شکل  -1تغییزات اًداسُ بْیٌِ صٌعت طی سالّای ٍ 1331 ،1334

تِٛیس ثط حست ٞط ز ٚلیٕت خبضی  ٚثبثت ض٘ٚسی

( 1334هیلیارد ریال ،بزحسب قیوتّای جاری ٍ ثابت)

غؼٛزی ضا اظ ذٛز ٘طبٖ زاز ٜضس ٜاست .ػال ٜٚثط آٖ
ثب تٛخ ٝث ٝز ٚخسٔ 4 ٚ 3 َٚالحظٔ ٝیضٛز و ٝزضغس
ثٍٙبٜٞبی ظیط ظطفیت ثٟی ٝٙزض ٞط سٔ ٝمطغ ظٔب٘ی
ٔٛضز ثطضسی ثیص اظ  90زضغس اظ ثٍٙبٜٞبی ایٗ
غٙؼت زض ا٘ساظٜای وٕتط اظ ا٘ساظٜی ثٟی ٝٙفؼبِیت
ٕ٘ٛزٜا٘س ٌ ٚصض ظٔب٘ی طی ز ٚثط٘بٔٝی تٛسؼ٘ ٝتٛا٘ستٝ
است تغییطات ٔؼٙیزاضی ضا زض وبٞص ایٗ ٔیعاٖ ا٘دبْ
زٞس.

ًتیجِگیزی
زض تئٛضیٞبی التػبزی سبذتبض ثبظاض یىی اظ
اثتساییتطیٗ ٔجب٘ی تسٚیٗ ضسٔ ٜیثبضس و ٝثط ٔجٙبی آٖ
ٞط ثبظاض زض طیفی ثیٗ ضلبثت وبُٔ تب ا٘حػبض وبُٔ لطاض
ٔیٌیطز .ا٘ساظٜی ثٟیٔ ٝٙفٟٔٛی است و ٝثب تٛخ ٝثٝ
سبذتبض ثبظاض تؼطیف ٔیضٛز ،ثٙبثطایٗ ،ا٘ساظ ٜثٟیٝٙ
ثٍٙب ٜثب تٛخ ٝث ٝسبذتبض ثبظاضی و ٝزض آٖ لطاض ٌطفتٝ
است ،تؼییٗ ٔیٌطزز .تحت ایٗ ضطایط زض ازثیبت
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التػبزی وٛضیس ٜضس ٜاست تب ضٚشٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ضا

ٕ٘ٛزٌ ٚ ٜصض ظٔبٖ ٘یع ٘تٛا٘ست ٝاست ایٗ ٔیعاٖ ضا ثٝ

ثطای تؼییٗ ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙثب تٛخ ٝث ٝسبذتبضٞبی ٔتٛٙع

٘حٔ ٛؼٙیزاضی وبٞص زٞس

ثبظاضٞب ثیبٖ ٌطزز .إٞیت ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙاظ آٖ خٟت است

ٕٞچٙیٗ ٘تبیح ایٗ ٔمبِ٘ ٝطبٖ زاز ٜاست و ٝغٙؼت ٔٛاز

و ٝثب ٔمبیس ٝا٘ساظٜی ٔٛخٛز ثب ا٘ساظ ٜثٟیٔ ٝٙیتٛاٖ ثٝ

غصایی  ٚآضبٔیس٘ی ػّیضغٓ افعایص س ٟٓثٍٙب ٚ ٜاضتغبَ،

ظطفیتٞبی ٕٔىٗ اظ حیث اضتغبَ ،تِٛیس  ٚاضظش افعٚزٜ

س ٟٓتِٛیس ذٛز ضا اظ زست زاز ٜاست .ثرص ػٕسٜای اظ

زست یبفت .زض ایٗ ٔمبِ ٝوٛضیس ٜضس ٜاست تب ا٘ساظٜ

ایٗ وبٞص ث ٝزِیُ آٖ است و ٝثٍٙبٜٞبی ایٗ غٙؼت زض

ثٟیٝٙی غٙؼت ٔٛاز غصایی  ٚآضبٔیس٘ی ثب ضٚش

ا٘ساظٜٞبیی وٕتط اظ ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙفؼبِیت ٕ٘ٛز ٚ ٜثب ٌصضت

ؤٛب٘ٛضٚ -یّسٛٔ ،ٖٛضز ٔحبسج ٝلطاض ٌیطز٘ .تبیح ایٗ

ظٔبٖ ٘یع ظطفیتٞبی ایٗ غٙؼت ث ٝغٛضت ثیطتطی ضٞب

ٔمبِ ٝزض سٔ ٝمطغ ظٔب٘ی 1384 ٚ 1379 ،1374

ٌطزیس ٜاست .زض ٔدٕٛع ،یبفتٞٝبی ایٗ ٔطبِؼٔ ٝیتٛا٘س

(سبَٞبی ٘رست ثط٘بٔٞٝبی ز ،ْٚس ٚ ْٛچٟبضْ

ثیبٍ٘ط آٖ ثبضس و ٝثٟطٜثطزاضی اظ غطفٔ ٝمیبس زض

تٛسؼٔ )ٝحبسجٌ ٝطزیس٘ ٚ ٜطبٖزٙٞس ٜآٖ است و:ٝ

غٙؼت ٔٛاز غصایی  ٚآضبٔیس٘ی طی ز ٚثط٘بٔ ٝزٚ ْٚ

 -1ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙتِٛیس زض ٞط سٔ ٝمطغ  ٚثط حست

س ْٛتٛسؼ ٝافعایص پیسا وطز ٚ ٜسبذتبض ثبظاض زض ایٗ

لیٕتٞبی خبضی  ٚثبثت ض٘ٚسی غؼٛزی زاضت ٝاست.

غٙؼت ث ٝسٕت تٕطوع ثیطتط حطوت ٕ٘ٛزٛٔ ٚ ٜا٘غ

 -2ثیص اظ  90زضغس اظ ثٍٙبٜٞبی غٙؼت ٔٛاز غصایی ٚ

ٚضٚز ثطای ثٍٙبٜٞبی خسیس افعایص یبفت ٝاست .ثٙبثطایٗ،

آضبٔیس٘ی زض ا٘ساظٜای وٕتط اظ ا٘ساظ ٜثٟی ٝٙفؼبِیت

ایٗ یبفتٔ ٝیتٛا٘س تٟسیسات پیص ضٚی ایٗ غٙؼت ضا زض
اذتیبض سیبستٌصاضاٖ لطاض زٞس.
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