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 چکیذٌ

این. جوعیت ٍ ًیاس هبزم بِ تاهیي هَاد غذایی ٍ هحصَالت کشاٍرسی سالن در کشَر رٍبزٍ بَدُ افشایشّای اخیز با در سال

تَاى اس بیَتکٌَلَصی بزای دستیابی بِ هحصَالت   باشذ، هیهٌبع تَلیذ هَاد غذایی در کشَر هی هْوتزیيکشاٍرسی بِ عٌَاى 

ن بْزُ گزفت. عذم هذیزیت هٌاسب در صٌعت بیَتکٌَلَصی کشاٍرسی ًاشی اس عذم ٍجَد استزاتضی تَسعِ تکٌَلَصی سال

باشذ، بِ دلیل تکٌَلَصیک بَدى ایي صٌعت ٍ ًیاس بِ استزاتضی تَسعِ تکٌَلَصی هٌاسب هٌاسب با شزایط رٍس ایي صٌعت هی

تزسین ًقشِ راُ تکٌَلَصی بِ هذیزیت استزاتضیک تکٌَلَصی هٌاسب  تَاى با  جْت سوت ٍ سَی صحیح دادى بِ ایي صٌعت، هی

« 1ایهَرد هطالعِ»ًاهِ اس رٍش تحقیق ایي پایاى در کٌذ.در ایي صٌعت دست یافت کِ ضزٍرت ایي تحقیق را هشخص هی

تِ شذُ است. تذٍیي ّا اس خبزگاى حَسُ بیَتکٌَلَصی کوک گزفّا ٍ اًجام هصاحبِپزسشٌاهِاستفادُ گزدیذُ ٍ بزای تکویل 

-باشذ، ابتذا پیشزاى  هی 2پلي-سالِ ٍ بصَرت تزسین ًقشِ راُ تکٌَلَصی تی 10ًاهِ در یک باسُ ًقشِ راُ تکٌَلَصی در ایي پایاى

ّای شٌاسایی شذُ در الیِ اٍل ًقشِ راُ تکٌَلَصی، اقذام بِ بزرسی ٍ شٌاسایی پزٍصُ ّا شٌاسایی گزدیذًذ ٍ با تَجِ بِ پیشزاى

ّای السم السم در الیِ دٍم ًقشِ راُ تکٌَلَصی شذُ است ٍ ّوچٌیي با تَجِ بِ الیِ دٍم ًقشِ راُ تکٌَلَصی، تکٌَلَصی ّای

ّا شٌاسایی گزدیذ. در ًْایت ًقشِ راُ تکٌَلَصی بیَتکٌَلَصی کشاٍرسی تزسین گزدیذ ٍ با تَجِ بِ جْت دستیابی بِ ایي پزٍصُ

 بٌذی شذُ استخزاج گزدیذ.بِ صَرت سهاىّای تکٌَلَصیک السم آى استزاتضی
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