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تعریف  تاب آوری و پایداری  اقتصادی

در1970دههاوایلدراقتصادی(Resilience)آوریتاب
آوریتابازکلیمنظور.یافتظهورموضوعادبیات

درفعالیتادامهبهاقتصادیسیستمیکتواناقتصادی
به.استشوکوتکانهبروزازپسقبولحدقابلیک

جذبجهتسیستمیکتواناییآوری،تابعبارتی
رتغییمتحملکهحالیدرمجددسازماندهیوآشفتگی

ه،وظیفهنوزسیستمکهطوریبهشودمیتعریفشده،
ینا.کندحفظرایکسانیبازخورهایومشخصاتساختار،

ونگیچگکهاقتصادیمسالهترینعمدهباارتباطدرمفهوم
ابیکمیمعضلبامواجههنگامبهمنابعبهینهتخصیص

یافتهدتشدیمنابعکمیابیمعضلتکانه،وقوتازپس.است
اقتصادیشرایطبهبودراستایدرباقیماندهمنابعبایستیو

وممفهایندر.گیریدقراراستفادهموردکارایینهایتدر
یماندهباقمالیمنابعازبتواندکهاستآورترتاباقتصادی

.نمایدبرداریبهرهکاراتریصرتبهبحرانوقوعازپس

رایطشبهبازگشتبهسیستمیکقدرتازعبارتپایداری
.موقتتکانهیکباشدنمواجهازپساولیهتعادل

یریگبهرهبابتواندکهاستبرخوردارپایداریازاقتصادی
یدیتولهایظرفیتبحران،وقوعازپسباقیماندهمنابعاز
چههر.کندبازسازیوترمیمسرعتبهرارفتهدستاز

مترکنوساناتچههروسریعترتعادلشرایطبهبازگشت
.استپایدارترسیستمباشد

تصمیمرفتاربهشدیدااقتصادیسیستمیکپایداریسطح
تهواببسعمومیبخشسیاستهایواقتصادیگیرندگان

سرمایهدرافزایششدهایجادشرایطبهبودالزمه.است
اقتصادیهایظرفیتبهواردهخسارتجبرانبرایگذاری

زامنابعچرخشومصرفالگویتغییرمستلزمکهاست
.تاسایسرمایهکاالهایتولیدبهمصرفیکاالهایتولید
درجامعهتولیدیتوانافزایشدرچرخشیچنینپیامد
.کندمیپیدانمودآینده
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استاجتماعیعلومازشاخهای(Economics)اقتصادعلم
ولیدیتمنابعبهینهتخصیصنحوهوکاربردمطالعهبهکه

.دمیپردازبشرینامحدودنیازهایتامینمنظوربهمحدود

کاالها ، خدمات و )از ثروت : موضوع اقتصاد عبارت است 
از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن ( منابع 

تعریف  اقتصاد
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آنمقاومتیاقتصاداساساینبر.استپایداروآورتاباقتصادیکمقاومتیاقتصاد
ازاعمخارجیوداخلیهایتکانهوهانااطمینانیبامقابلهظرفیتکهاستاقتصادیچنان
کردهدایجاخوددرراطبیعیبالیایوبهداشتیسیاسی،اجتماعی،اقتصادی،هایتکانه
قابلحددرخودشکوفاییورشدروندبهدشوار،شرایطوقوعتحتتواندمیوباشد

منابعتخصیصعبارتیبه.گرددبازپایدارتعادلسویبهسرعتبهودادهادامهقبولی
تظرفیسریعبازسازیوشدهتحمیلخسارتترمیمچگونگیمسالههمراهبهمحدود

.ددهیمشکلمقاومتیاقتصادرااولیهتعادلشرایطبهبرگشتمنظوربهتولیدیهای

اهداف اقتصاد مقاومتی

ی؛استقالل اقتصاد❑

رفاه عمومی؛❑

پیشرفت؛❑

تعریف  اقتصاد مقاومتی
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تیمقاومسیاستهای اقتصاد 

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

حداکثرهبوکارآفرینیتوسعهمنظوربهکشورعلمیوانسانیهایسرمایهومالیمنابعوامکاناتکلیهسازیفعالوشرایطتأمین
بقاتطنقشودرآمدارتقاءبرتأکیدوجمعیهمکاریهایتشویقوتسهیلبااقتصادیفعالیتهایدرجامعهآحادمشارکترساندن

.متوسطوکمدرآمد

ایگاهجارتقاءمنظوربهنوآوریملینظامساماندهیوکشورعلمیجامعنقشهاجرایوسازیپیادهبنیان،دانشاقتصادپیشتازی
.منطقهردبنیاندانشاقتصاداولرتبهبهدستیابیوبنیاندانشخدماتومحصوالتصادراتوتولیدسهمافزایشوکشورجهانی

بسترایجاداقتصاد،پذیریرقابتتقویتکار،نیرویتوانمندسازیتولید،عواملتقویتبااقتصاددروریبهرهرشدقراردادنمحور
.کشورمناطقهایمزیتجغرافیایدرمتنوعقابلیتهایوظرفیتکارگیریبهواستانهاومناطقبینرقابت

شاخصهایارتقاءوانرژیشدتکاهشوری،بهرهواشتغالتولید،افزایشجهتدرهایارانههدفمندسازیاجرایظرفیتازاستفاده
.اجتماعیعدالت

طریقازانسانیسرمایهسهمافزایشبابویژهارزش،ایجاددرآنهانقشبامتناسبمصرفتاتولیدزنجیرهدرعواملعادالنهبریسهم
.تجربهوکارآفرینیخالقیت،مهارت،آموزش،ارتقاء

ایجادوراهبردیخدماتومحصوالتتولیدبهدادناولویتو،(وارداتیاقالمدربویژه)اساسیکاالهایوهانهادهداخلیتولیدافزایش
.خاصومحدودکشورهایبهوابستگیکاهشهدفباوارداتیکاالهایتأمینمبادیدرتنوع

.(کاالواولیهمواد)تولیدکیفیوکمیافزایشبرتأکیدباراهبردیذخایرایجادودرمانوغذاامنیتتأمین



یمقاومتسیاستهای اقتصاد 

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

ارتقاءبرایریزیبرنامهباهمراهداخلیکاالهایمصرفترویجومصرفالگویاصالحکلیسیاستهایاجرایبرتأکیدبامصرفمدیریت
.تولیددرپذیریرقابتوکیفیت

درگامیپیشوملیاقتصاددرثباتایجادملی،اقتصادنیازهایبهپاسخگوییهدفباکشورمالینظامجانبههمهتقویتواصالح
.واقعیبخشتقویت

:طریقازمثبتارزآوریخالصباوافزودهارزشتناسببهخدماتوکاالهاصادراتازهدفمندجانبههمهحمایت

.الزممشوقهایگسترشومقرراتتسهیل-

.نیازموردزیرساختهایوترانزیتوخارجیتجارتخدماتگسترش-

.صادراتبرایخارجیگذاریسرمایهتشویق-

باویژهبهرهاکشوبااقتصادیپیوندهایبخشیتنوعوجدید،بازارهایدهیشکلصادراتی،نیازهایبامتناسبملیتولیدریزیبرنامه-
.منطقهکشورهای

.نیازصورتدرمبادالتتسهیلبرایتهاتریمبادالتکاروسازازاستفاده-

.هدفبازارهایدرایرانسهمپایدارگسترشهدفباصادراتمورددرمقرراتورویهثباتایجاد-

وکاالاتصادرتولید،تسهیلوگسترشپیشرفته،فناوریهایانتقالمنظوربهکشوراقتصادیویژهوآزادمناطقعملحوزهتوسعه
.خارجازمالیمنابعوضرورینیازهایتأمینوخدمات



تیمقاومسیاستهای اقتصاد 

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

:طریقازکشوراقتصادپذیریآسیبکاهشومقاومتقدرتافزایش

.همسایگانبویژهجهانومنطقهکشورهایبامشارکتوهمکاریگسترشوراهبردیپیوندهایتوسعه-

.اقتصادیهدفهایازحمایتجهتدردیپلماسیازاستفاده-

.ایمنطقهوالمللیبینسازمانهایظرفیتهایازاستفاده-

:طریقازگازونفتصادراتازحاصلدرآمدپذیریضربهبامقابله

.راهبردیمشتریانانتخاب-

.فروشروشهایدرتنوعایجاد-

.فروشدرخصوصیبخشدادنمشارکت-

.گازصادراتافزایش-

.برقصادراتافزایش-

.پتروشیمیصادراتافزایش-

.نفتیهایفرآوردهصادراتافزایش-

ونفتولیدتظرفیتهایتوسعهوحفظبرتأکیدوگازونفتجهانیبازاردراثرگذاریمنظوربهکشوروگازنفتراهبردیذخایرافزایش
.مشترکمیادیندربویژهگاز،



یمقاومتسیاستهای اقتصاد 

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

شدتخصشابراساس)بهینهبازدهیدارایکاالهایتولیدتوسعهگاز،ونفتصنعتارزشزنجیرهتکمیلطریقازافزودهارزشافزایش
.منابعازصیانتیبرداشتبرتأکیدبانفتیفرآوردههایوپتروشیمیمحصوالتبرق،صادراتبردنباالو(انرژیمصرف

وازیمدستگاههایحذفودولتاندازهسازیمنطقیساختارها،دراساسیتحولبرتأکیدباکشورعمومیهایهزینهدرجوییصرفه
.زایدهایهزینهوغیرضرورو

.مالیاتیدرآمدهایسهمافزایشبادولتدرآمدینظاماصالح

.نفتبهبودجهوابستگیقطعتاگازونفتصادراتازحاصلمنابعازملیتوسعهصندوقسهمساالنهافزایش

....وارزیتجاری،پولی،هایحوزهدرفسادزاهایزمینهوفعالیتهااقدامات،ازجلوگیریوآنسازیسالمواقتصادسازیشفاف

تصاداقنشاناعطایومولداشتغالوگذاریسرمایهکارآفرینی،وری،بهرهثروت،تولیدافزوده،ارزشایجاددرجهادیفرهنگتقویت
.زمینهایندربرجستهخدماتدارایاشخاصبهمقاومتی

رایجواگیرفرگفتمانبهآنتبدیلورسانهایوآموزشیعلمی،هایمحیطدربویژهآنسازیگفتمانومقاومتیاقتصادابعادتبیین
.ملی

رازیراقداماتکشور،امکاناتهمهپویایبسیجوسازیهماهنگبامقاومتیاقتصادکلیسیاستهایتحققبرایاستمکلفدولت
:داردمعمول

.مناسباقداماتوتوانمندیبهدسترسیبرایاقتصادیوفنیعلمی،ظرفیتهایبکارگیریوشناسایی-



یمقاومتسیاستهای اقتصاد 

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

.دشمنبرایهزینهافزایشوتحریمهایبرنامهرصد-

وداخلیاختاللهایومخاطراتبرابردرهنگامبهوسریعفعال،هوشمند،واکنشهایطرحتهیهطریقازاقتصادیمخاطراتمدیریت-
.خارجی

.بازاربرنظارتهایشیوهروزآمدسازیوگذاریقیمتوتوزیعنظامسازیروانوشفاف

.آنترویجوداخلیمحصوالتکلیهبرایاستانداردپوششافزایش



یراهبردهای دستیابی به اقتصاد مقاومت

ایرانیسرمایهوکارملی،ازتولیدحمایت

اقتصادآزادسازیودولتیاقتصادسازیمحدود

نوینازفناوریگیریبهرهونخبگانبهتوجه

مولدغیرهایفعالیتوسوداگریازجلوگیری

مردمآحادتوانمندسازیواقتصادسازیمردمی

نفتدرآمدبهوابستگیکاهش

داخلیکاالیازخریدحمایتووارداتبرتولیداولویت

مقاومتیاقتصادتحققدرمردمودولتنقشدقیقتدوین

مقاومتیاقتصادتحققوملّیتولیدازمسئوالنجدیتیحما

کارنیرویوسرمایهصاحبانحمات

بازاردرارزقیمتتثبیت

شغلیهایفرصتوایجادزائیاشتغال

مردمیمشارکتباالبردنومردمنقشتقویت

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

از مهم ترین نقش های مردم درتحقق اقتصادی می توان

:ذیل اشاره کردبه موارد

مدیریت مصرف❖

(  ساده زیستی و دوری ازتجمالت)قناعت❖

تولید ثروت حالل ❖

ترجیح مصرف کاالی داخلی برکاالی خارجی❖



تیراهکارهای رسیدن به اقتصاد مقاوم
مصرفالگویاصالحبرایگذاریسیاست

وارداتازکاستنوداخلیتولیدرونق

داخلیتولیدیواحدهایتوقفورونقیکمافول،ازجلوگیری

کالنسطحدرتکنولوژیارتقایوخارجبهوابستگیقطع

متیمقاواقتصادتحققبرایمردمبهفشارتحمیلازجلوگیری

تولیداتشدهتمامقیمتکاهشتولید،دروریبهرهافزایش

یخارجتولیداتبارقابتدربیشترخدماتوبهترکیفیت

ژیکاستراتتولیداتویژهبهملیتولیدازحمایتواردات،کاهش

هایآسیبوفقرهایریشهخشکاندنوبیکاریآمارکاهش
جامعهدربیکاریازناشیاجتماعی

شبخایبیمهومالیپولی،حمایتیهایسیستمسازیفعال
تولید

یغیرنفتکاالهایصادراتازحمایتوداخلیاقتصاددرتحرک

آالتماشینوتولیدخطوطفنی،دانشوارداتافزایش

مصرفیکاالهایوارداتکاهش
اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

بنیاندانشهایشرکتازحمایتوفنیدانشتولیدوعلمتولید

قابلوبینیپیشقابلنظامیکبرقراریوتورممعضلبهتوجه
تورمشاخصقبالدرمدیریت

کاالهاازبرخیتامینرونددرهافرصتبهتهدیدهاتبدیل

ایجادبرایتجارتوصنعتفناوری،درحوزهملیعزمبهدهیشکل
کفاییخود

دوستکشورهایازبرخیبااقتصادیخاصارتباطاتبرقراری

ایمنطقههایبلوکوکشورهابااقتصادیارتباطاتگسترش

رتکوچکشریکچندبهعمدهشریکیکازتجاریشرکایگسترش

ملی،اقتصادیتقویتبرایاقتصادی،جهادروحیهگیریشکل
مقاومتیاقتصاددیپلماسی

کاالهاکردنضایعواسرافازخودداری

تهدایبصورتمردمتوسطودولتتوسطاساسیکاالهایسازیذخیره
هوشمندوشده



تیاندیشه مفهومی اقتصاد مقاوم

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی



مولفه های 
یاقتصاد مقاومت

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی



متیمقاواقتصاد اقدامات تقویت کننده  برخی

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

،اورزیکشتکنولوژی،کشاورزیزیرساختهایدرگذاریسرمایهطریقازغذاییامنیتتامینوغذاتولیدبرایجامعهتولیدیظرفیتهایافزایش❑
غذاییهایذخیرهبهترمدیریتواقتصادیآبتامین

امرنای.داردنسبیمزیتآندراولیهمنابعجنبهازکشورکهصنایعیدرگذاریسرمایهافزایشطریقازنسبیمزیتاستراتژیکردندنبال❑
.سازدپذیرامکانراباثباتاقتصادیرشدومتجمعبیشتریشتابباسرمایهتاشدخواهدسببوبرداشتهدررااقتصادیمازادوبازدهیبیشترین

منشاءباتمحصوالتولیدوپتروشیمیصنایع،هاپاالیشگاهتوسعهطریقاز،نفتویژهبهفروشیخامازپرهیزوصادراتیمحصوالتسازیمتنوع❑
جهانسطحدرمتعددیبازارهایبهمحصولاینصادراتامکانآوردنفراهموکانیمنابعوهاسنگنظیرخاممنابعسایروگازونفت

دانشهبمتکیتولیدیتوانتقویتمنظوربهآنهابهمربوطتحقیقاتدرگذاریسرمایهونوآورجوانهایبنگاهوبنیاندانشهایطرحازحمایت❑
بومی

باثباتاقتصادیرشدایجادجهتدراجتماعیوانسانیسرمایهارتقاءمنظوربهتربیتوتعلیمدرگذاریسرمایه❑

یکآوردنفراهممنظوربهانحصاریصورتبهخاصهایگروهدستدراقتصادیفعالیتهایتمرکزوهاشرکتشدنبزرگمورددرگیریسخت❑
استمقاومتیاقتصادکنندهتحکیمکهرقابتیبازارهایبیشترچههرتقویتورقابتیفضای

نآدراقتصادیهایفعالیتتمرکزوشهریکدرکشورجمعیتحدازبیشتجمعازجلوگیریوطبیعیبالیایمقابلدرهاسازهسازیمقاوم❑

کشورمختلفمناطقدراقتصادیهایفعالیتوکشاورزیمحصوالتبهبخشیتنوع❑

بیانجامدبانواندرویژهبهمشارکتنرخافزایشبهکهسیاستهاییاجرای❑

–شپای-هشدارسیستم)بحرانیشرایطدرگرفتهصورتسیاسیاقداماتپیامدهایازترسریعهرچهآگاهیمنظوربهخوردیبازهایحلقهایجاد❑

(ارزیابیونظارت

(پیشگیری)قبل از بحران: گروه اول



متیبرخی اقدامات تقویت کننده  اقتصاد مقاو

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

یاقتصادنظامازبیشترهرچهحمایتومقاومت،گذشتگیخودازجهتدرجامعهافرادانگیزهتحریکبهکهسیاستهاییاجرای❑
،سادفبامبارزه،ثروتودرآمدتوزیعبهبود،فقرکاهشبرایکهاقداماتینظیر.شودمنجرشدهحادثبحرانبرایتالشوموجود
.گیردمیصورتاقتصادیفعالیتهایدرخصوصیبخشسهمافزایشوانسانیتوسعهشاخصارتقاء

رارکودازریعسخروجامکانکهمالیاتیباالینهایینرخوبیکاریبیمهحقنظیراقتصاددرخودکارهایکنندهتثبیتتقویتوایجاد❑
.آوردفراهم

وگیریجلاقتصادیرشدافتودرآمدکاهشازوشدهجانشینبالفاصلهبحرانوقوعهنگامبهتااقتصاددراضافیهایظرفیتایجاد❑
.کند

مخارجاهشکیاوهامالیاتافزایشبهنیازیشودحادثرکودیچنانچهتادولتتوسطبودجهاضافهعنوانبهمبالغیداشتناختیاردر❑
.باشدنبودهدولت

.نفتدرآمدمنفیهایتکانهوقوعهنگامبهاقتصادیتثبیتودولتمخارجسازیهمواربرایارزیذخیرهصندوقایجاد❑

.درآیداجرامرحلهبهبتواندبالفاصلهبحرانوقوعازپسکهحاکمیتتوسطشدهسازیآمادهقبلازاقتصادیهایپروژهوجود❑

(ترمیم و بازسازی)از بحرانبعد : دومگروه 



یبخش کشاورزمولفه های اقتصاد مقاومتی در 

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

بهتوجهبادبتوانکهنحویبهکشاورزی،سیستمکردنمکانیزهومتخصصنیروهایازگیریبهرهباکشتالگویتغییر
.کندبرآوردهرانیازحداکثرپتاسیلهاوظرفیتها

.سرمایهتزریقباکشاورزیتبدیلیصنایعبخشتقویت

موازیکلهایتشوتقویتزراعیسهامیوروستاییتولیدتعاونیتشکلهایکهنحویبهتشکلها،بازمهندسیوسازماندهی
برایمیدهند،انجامخصوصیوفردیواحدهایراکشاورزیفعالیتعمدهبخشاینکهبهتوجهبا.شودادغامنهاآدر

.یابدتوسعهبخشایندرتولیدیتشکلهایستیبایجمعیخردازاستفاده

خامازبایدافزودهارزشایجادبرایوکنداشتغالایجادودرآمدایجادارزآوری،میتواندکشاورزیمحصوالتصادرات
هاکشورآندرمحصوالتبندیبستهودیگرکشورهایبهخاممحصوالتفروشحاضرحالدر.کردجلوگیریفروشی

.ترکیهدردرختیسیبواسپانیادرزعفرانمثلدارد؛کشوربرایزیادیخسارت

تعبیرریپایدابهآنازکهداردمحیطیزیستواجتماعیابعاداقتصادیُبعدبرعالوهکشاورزیبخشدرمقاومتیاقتصاد
ازداریپایاینواستپایداراجتماعیلحاظازشود،پذیرفتهجامعهباتعاملدربرداریبهرهنظامیککههنگامی.میشود
آیدمیدستبهآموزشیسهایکالبرگزاریطریقازکشاورزانتوانمندیارتقایواطالعاتبهدسترسیارتباطات،طریق

آبومسکود،خاک،مدیریتطریقازشناختیبومسالمتیاسازگاریمعنیبهمحیطیزیستپایداریآنکهسرانجامو
.است



یبخش کشاورزشاخص های اقتصاد مقاومتی در 

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

بهره وریرشدافزایش

غذاییامنیتتأمین

داخلیکشاورزیمحصوالتمصرفترویجومصرفالگویاصالح

کشاورزیبخشکردنبنیاندانش

کشاوزیبخشدرصادراتتنوع





آناصليوظيفهکهاستمديريتدانشمهمهايشاخهازيکيبازارمديريتوبازاريابي

.باشدميمنابعمبادلهفرايندطريقازآنهارفعوانسانيهايخواستهونيازهاشناخت

ازارتعریف بازاریابی و مدیریت ب

انسانهاروزافزونهايخواستهباالخصونيازهاافزايش-1

منابعکمبود-2

ضرورت بازاریابی 

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی



آنکردنانبارونقلوحملکاال،فروشوخریدمثلفعالیتهاییانجامیعنیبازاریابی

تانندهتولیدکازراخدماتیاکاالهاجریانکهشودمیاطالقبازرگانیفعالیتهایازایمجموعهبهبازاریابی

.کندمیهدایتآننهاییکنندهاستفادهیاکنندهمصرف

گران،دیبافایدهوکاالمبادلهوتولیدطریقازگروهها،وافرادآنطیکهفرایندیازاستعبارتبازاریابی

.کنندمیتامینراخودنیازهایوهاخواسته

بیمه،تولید،،طراحی، تدارکاتتحقیقاتی،فعالیتهایازوسیعیطیفمعنیبهپیشرفتهبازرگانیدربازاریابی

بستهشتری،مشناساییفروش،عواملتعیینقیمت،تعیینمصرف،برایسازیآمادهانبارداری،کیفیت،کنترل

رایکنزدودورکنندگانمصرفبهکاالوانتقالتوزیعکهطوریبهاستفروشازپسخدماتوفروشبندی،

.نمایدتسهیل

یتعاریف بازاریاب

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی



ارزش و بازاریابی بازیگران زنجیره 

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی



نياز

خواسته

تقاضا
کاال

مبادله

معامله

بازار

مفاهيم اساسي بازاريابي

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی



تعریف نیاز 

.شودمياحساسفردتوسطکهاستکمبودينياز

بودهانساندلخواههايمطلوبيتونيازهاارضاءکيفيتبيانگرهاخواسته
خواستهبهنيلبرايفردتالشوکوششازايعمدهبخشواقعدرو

اناتامکبهدستيابيانتظاروطلبيتنوع.گيردميصورتاونامحدودهاي
.استانسانهايخواستهازناشيزندگيسطحبردنباالورفاهي

هخواستونیازتفاوت

خواسته

بهفرديخواستهداردامکانکهاستايندرتقاضاوخواستهفرق

اههمرپولباکهحاليدرباشدچلوکبابگرسنگي،نيازرفعمنظور

رتقدبهتوجهبانهايتاًوداردراساندويچيکخريدتواناييفقطخود

مي کندانتخابخريدبرايراساندويچآن،ازحاصلهرضايتوخريد

وشدهمحسوبتقاضاعملعنوانبهساندويچخريدعملايناثردرکه

.آيدنميحساببهچلوکبابخواسته

هر شيء، يا چيزي که توسط شخص معين و يا موسسه اي توليد 
شده و قادر باشد نيازهاي فردي و يا جمعي مصرف کنندگان را 

(کاال و خدمات.)شودبرآورده سازد، کاال ناميده مي 

کاال

وخريدمورددرخودنيازهايارضايبرايمردمکههنگامي
صورتمبادلهعملمي کننداتخاذراتصميميکاالفروش

.گيردمي

مبادله

معاملهيکرود،ميشماربهبازاريابيگيرياندازهواحدمعامله
ياوپوليصورتبهمعامله.استطرفينبينکاالستدودادشامل

:ازعبارتستمعاملهشرايط.استپاياپاي

معامله

ارزشباخدمتياکاالدوحداقلوجود-الف

مبادلهبرايتوافقموردشرايط-ب

مبادلهبرايتوافقموردمکانوزمان-ج

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی



مفهوم بازار

وکاالدلهمبامنظوربهفروشندگانوخریدارانبینارتباطبرقراریبرایمکانی
:استالزمآیدبوجودبازاراینکهبرای.استمعینزمانیكدرخدمات

.باشدداشتهوجودمبادلهبرایخدماتیاکاالوفروشندهخریدار،➢
تهداشوجودمبادلهبرایتواناییوتمایلفروشندگانوخریدارانطرفاز➢

.باشد
بازار،پولبازارکاال،بازارمثلداردوجودمتفاوتیبازارهایاقتصاددر➢

کاربازاروسرمایه
اریانحصرقابتانحصاری،،رقابتیقبیلازدارندمتفاوتیساختاربازارها➢

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی



کارکرد بازار

.استقیمتتعیینبازاروظیفه❑

.داردتخصیص دهندگینقشقیمت❑

ود ؟چگونه این بازار است که تعیین می کند چه کاالیی تولید شود؟به چه میزان تولید ش

تولید شود و برای چه کسی تولید شود؟ 

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی



عرضه و تقاضای بازار

.شودریخریدادورههردرعواملسایروقیمتبهتوجهباکهاستخدمتییاکاالمقدارتقاضا❑

ولیریمدانیاززیادیخدماتوکاالهابهما.استمتفاوتنیازباتقاضاکهداشتتوجهباید❑
بهبدیلتعواملسایرودرآمد،قیمتبهتوجهبانیازهاازبعضی.نکنیمتقاضااستممکن
.شوندمیتقاضا

االهاکسایرقیمت،درآمد،کاالقیمتبهبستگیفردهرتوسطهرکاالازتقاضامقدار❑
.دارددیگرعواملازبسیاریوقیمتیانتظارات،تبلیغات،سلیقهو،ترجیحات

بهگاههابنعواملسایربودنثابتومعینقیمتازاءبهکهاستخدمتییاکاالمقدارعرضه❑
هایهزینه،هاکاالسایرقیمت،کاالقیمتبهبستگیبنگاههاعرضهمقدار.کندمیارائهبازار
.دارددیگرعواملازبسیاریوانتظارات،تولیدتکنولوژی،تولید

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی



انواع بازار

کاملرقابتبازار-1

کاملانحصاربازار-2

انحصاریرقابت-3

چندجانبهانحصاربازار-4

معامالتبهنسبتآنهاازيکهرمعاملهلذاواستزيادبسيارفروشندهوخريدارتعداد-
.استناچيزخيليبازارکل

نقشيمتقيتعييندرتنهاييبهتوانندنمييعنيپذيرند،قيمتفروشندگانوخريداران-
.باشندداشته

ميراحتيبهايتقاضاکنندهياکنندهعرضههرواستآزادبازاراينبهخروجوورود-
.شوندخارجآنازياوشدهبازاراينواردتواند

وبازاروضعازافرادوداردقرارهمگاناختياردروسيعطوربهبازارايندراطالعات-
.دارندراالزموکافياطالعاتقيمتها

بهنسبتبرتريهيچوبودههمگنومتحدالشکليکسان،بازاردرشدهعرضهکاالهاي-
.ندارندهم

سودازبيشسوديبلندمدتدرايموسسههيچفوقشرايطبهتوجهبانهايتدرو-
.آوردنميدستبهبازاردرمتعارفومعمول

بازار رقابت کامل  

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی



درکهنامندميکاملانحصاراصطالحاًرابازاري
وجودبازاردرفروشندهياتوليدکنندهيکآن

خودوانحصاريممتازموقعيتجهتبهودارد
ازبيشسوديتوانندميهمدرازمدتدرحتي

.دهدميتغييرراقيمت.کندکسبمعمولاندازه

کامل  انحصار بازار 

کهاستامروزيبازارهايغالبصورتبازاراين
صورتبهنهوهستندکاملرقابتبصورتنه

.دارندبينابينوضعيعنيکامل،انحصار

بازار رقابت  انحصاری

میاطالقوضعیتیبهجانبهچندانحصار
تقاضایفروشندهچندیادوکهشود
وتبانی)کنندمیارضاءراخریدارانبوه

.(سودبهدستیابیبرایهمکاری

بازار انحصار چند جانبه



ارتقسیم بندی  باز

مزایا

يبازاريابوتبليغاتهايبودجهتخصيص-الف

بازارازبخشهربرايمناسب

درپسندمشتريوالزمتغييراتايجاد-ب

توليديمحصوالت

هبرنامتنظيموبخشهردررقبادقيقشناخت-ج
آنانحذفجهتتبليغاتوبازاريابيمناسبهاي

بازارسهمگسترشحداقلياو

باکوچکتر هایبخشیاگروه هابهبالقوهمشتریانکردنتقسیمفرایندبازارتقسیم بندییابازاربخش بندی
دارایکهمی شودتشکیلمشتریانیازبازارازبخشهرترتیب،اینبه.استمشخصویژگی های
.می دهندنشانمشابهیواکنشبازاریابیاستراتژی هایبهوهستندمشترکیخصوصیات

استراتژیمهمهایزیرمجموعهازیکیعنوانبهبازاربندیبخش
یمدهقرارهدفرابازارازهاییبخشتامی کندکمکمابهبازاریابی،

.باشندهمسومامجموعههایاستراتژیباوبودهسودآورکه
سوداحتماالً یادارندکمترسودآوریکهبازارازهاییبخشحذف

.استبازاربندیبخشمهمدستاوردهایازداشت،نخواهند

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C


متغیرهای اصلی تقسیم بازار و اجزاء تشکیل دهنده آن

اجزاء تشکيل دهندهنوع متغير

:جغرافيايي( 1
منطقه جغرافيايي-
جمعيت شهر-
تراکم جمعيت-
آب و هوا-

...کويري، کوهستاني، جنگلي، ساحلي، شرقي، غربي، شمالي، جنوبي و
و الي آخر99999تا 50000-49999تا 15000–14999تا 5000-نفر5000کمتر از 

روستايي-حومه شهري-شهري
معتدل-گرمسير-سردسير

:جمعيتي( 2
سن-
جنسيت-
تعداد افراد خانوار-
وضعيت افراد خانواده-

ميزان درآمد

نوع شغل
ميزان تحصيالت

دين
مذهب

نژاد
مليت

سال به باال65سال، 64تا 50سال، 49تا 35سال، 34تا 21-سال20تا 15-سال14تا 7-سال7زير 
مرد-زن

نفر به باال7-نفر6تا 5-نفر4تا 3-نفر2تا 1
د، جوان مجرد، جوان متاهل بدون فرزند، جوان متاهل داراي يک فرزند کوچک، جوان متاهل داراي چند فرزند، مسن متاهل بدون فرزن

...مسن متاهل داراي فرزند و
ريال به باال2000000ريال و 2000000تا 1500001-ريال1500000تا 1000001-ريال100000تا 600001-ريال600000تا 300000-ريال300000کمتراز 

دانشجو، مدير، بيکار، خانه دار، کشاورز وغيرهکارمند، کارگر، بازاري،
بيسواد، ابتدايي، سيکل، زيرديپلم، ديپلمه، فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و دکتري

..مسلمان، مسيحي، يهودي، زرتشتي و
..شيعه، سني، کاتوليک، پروتستان و

...کرد، فارس، عرب وترک،
...ايراني، فرانسوي، آلماني، انگليسي و

:رواني( 3
طبقه اجتماعي-
سبک زندگي-
نوع شخصيت-

طبقه پايين، متوسط به پايين، متوسط، متوسط به باال، طبقه باال
...معتقد، موفق، کوشا و

مستبد، جاه طلب، مقيد، اجتماعي، خيرخواه
:رفتاري( 4
اوقات خريد-
مزاياي مورد انتظار-
هوضعيت مصرف کنند-
ميزان مصرف-
ميزان وفاداري-

...دائمي، گهگاه، سالي يکبار و
کيفيت باال، قيمت پايين، ضمانت الزم، ارائه خدمات بعد از فروش، زيبا و شيک بودن 

.استفاده نمي کند، قبالً استفاده مي نموده، براي اولين بار استفاده ميکند، استفاده کننده دائمي استاصالً
خيلي کم، کم، متوسط، زياد، خيلي زياد

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزیصفر، کم، متوسط، شديد، وفادار مطلق



عوامل موثر بر خرید کاال

کاالتجاریمعروفیتوبرند-

اندازهوابعاد-

کیفیت-

شکل-

رنگوطرح-

گارانتی-

فروشازپسخدمات-

خریدتسهیالت-

نقلوحمل-

تحویلشرایط-

عوامل فرهنگي

فرهنگ

خرده فرهنگ

طبقه اجتماعي

عوامل اجتماعي

فاميل

گروههاي مرجع

وظيفه و نقش اجتماعي

عوامل اجتماعي

فاميل

گروههاي مرجع

وظيفه و نقش اجتماعي

عوامل روانی

انگيزش

درک

يادگيري

باورها و عقايد
عکس العمل 
خريدار

عوامل موثر در رفتار مصرف کننده

محرکهاي 
محيطي

محصول 

قيمت

مکان توزيع

پيشبرد فروش

محرکهاي 
بازاريابي

اقتصادي

اجتماعي

سياسي

فرهنگي

صفات و 
ويژگيهاي مصرف

کننده

جعبه سياه مشتري

فرايند 
گيريتصميم

عکس العمل خريدار

انتخاب محصول

انتخاب نامي خاص

انتخاب فروشنده

انتخاب وقت خريد

تعيين مبلغ خريد

رفتار مصرف کنندهفرآیند 

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی



محرک های بازاریابی 

:بازاریابی(آمیخته های)محرکهای
که،(product)محصولشامل
هبمتعلقویژگیهایوصفاتهمان
باشد، قیمتمیمحصولوکاالخود

(price)،توزیعمکان(place)و
که(promotion)فروشپیشبرد

هایآمیزهیاآمیخته هاعنوانتحت
(4p)پیچهاربهکهبازاریابی

.هستندمشهوربازاریابی

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی



چرا بازار محصوالت کشاورزی مهم است ؟

وعموضبهکهنمایدمیطلبکشاورزیمحصوالتخاصویژگیهایدلیلبه❑
وبازارموضوعبهعرضهزنجیرهازبخشیکه(مصرفتامزرعهاز)عرضهزنجیره

:شودایویژهتوجهگرددمیبرآنمدیریت
وتاهکدورهدرکهاستآنکشاورزیمحصوالتویژگی هایازیکی:بودنفصلی•

.می گیردانجامطوالنیزماندرآنانمصرفاماشده،تولید
سریعیخیلبایدصنعتیمحصوالتبرخالفکشاورزیمحصوالت:پذیریفساد•

. شوندعرضهبازاربهوبرداشت
.استآن هازیادحجمکشاورزیمحصوالتویژگی هایازیکی:زیادحجم•

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی



رانمشکالت مدیریت بازار محصوالت کشاورزی ای
عنکبوتیتارقضیه❑
.استهگستردبسیاردارندقرارتضمینیقیمتسیاستدرکهمحصوالتیشمولدامنه❑
.نداردوجودکاراصورتبهسیاستایناجرایبرایمناسبامکاناتوساختار❑
واقعیتولیدهزینهباتضمینیهایقیمتتناسبعدم❑
محصولسازیذخیرهوخریدامکاناتبودنناکافی❑
قیمتهربهمحصولفروشبهاجباروکشاورزانپایینمالیتوان❑
کارآمدوقویهایتشکلوهااتحادیهبودنناکافی❑
رقابتیمزیتبهناکافیتوجه❑
انبارداریونقلوحملضعف❑
آنگرانیوبندیبستهضعف❑
کشاورزیمحصوالتاغلببرایتجارینشاننداشتن❑

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی



کشاورزیبخشدرخارجیوداخلیبازاریابیایحرفهکارنیرویکمبود❑
کشاورزیمحصوالتگذاریقیمتونابجادخالتهای❑
وارداتنامناسبمدیریت❑
کشاورزیهایدادهپایگاهورسانیاطالعنظامضعف❑
بازاردررانتوانحصاروجود❑
بازارحاشیهبودنگسترده❑
کشاورزیمحصوالتبازاریابیوبازارنظاماطالعاتنبود❑
محصولعرضهزنجیرهفرآینددرمناسبفناوریناکافیبکارگیری❑
بازاریابیدرکنندگانتولیدناکافیمشارکت❑

محصولهرصادراتتوسعهوعرضهوارزشزنجیرهمدیریتبرایمناسباستراتژینبود-1
جربیتونظریمفاهیماساسبرمحصولعرضهوارزشزنجیرهناکافیگیریشکلوساماندهی-2
کشاورزیبخشدرخوبحکمرانیبودنناکافی-3

ت 
عل

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی



.نیستحکومتحکمرانی،❑

نهادهایورسمیاقتدارازخارجوداخلدرقدرتکهسازدمیمشخصمفهوم،یكعنوانبهحکمرانی❑
.داردوجودحکومت

.مدنیجامعهوخصوصیبخشحکومت،:شودمیشاملرابازیگرانازاصلیگروهسهحکمرانیغالباً،❑

ازتعدادیبینپیچیدهروابطبهتوجهباتصمیماتکهسازدمیمشخصوداردتأکید«فرآیند»برحکمرانی❑
.شوندمیگرفتهمتفاوتسالیقواولویتهابابازیگران

کندمیبرقرارمتضادورقیبسالیقواولویتهابینراتوافقیحکمرانی،❑

لیتهایفعاتولید،کهزیراداردخوبحکمرانیبهالتزامدولتکشاورزی،محصوالتبازارمدیریتخصوصدر❑
دمیمرتشکلهایوخصوصیبخشتوسطغیرهوفرآوری،نقلوحملواردات،وفروش،صادراتوبازاریابی

.دکنمیطلببازارمدیریتدرراآنانمنافعحفظوذینفعانفعالمشارکترواینازوگیردمیشکل

خوب حکمرانی
چیست

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی



اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی


