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پٛر لّی پرٚا٘ٝ  

آتاد خرْ 2 ٘احیٝ دتیرٔطاِؼات  

ِرستاٖ استاٖ  

1400-1401 تحصیّی ساَ  

 اجتٕاػی،التصادی، اٚضاع)10درس 

( ػصرصفٛی در ایراٖ فرٍٞٙی ٚ ػّٕی  



 

 

در دٚراٖ صفٛیٝ تٝ دِیُ ٚجٛد حىٛٔت ٔروسی ٘یرٚٔٙذ ٚ ترلراری ٘ظٓ ٚ أٙیت در 

.آٔذ پذیذ التصادی ٚ اجتٕاػی ز٘ذٌی رٚ٘ك ترای ٔٙاسثی ضرایط وطٛر، سراسر  

                               

   

 
  .تٛد ارٚپایی رٚستایاییاٖ تٟتراز صفٛیاٖ زٔاٖ ایراٖ رٚستاییاٖ ٚضغ ارٚپایی جٟاٍ٘رداٖ ػمیذٜ تٝ

:تیطتر ٌرفت،ضٟر٘طیٙاٖ رٚ٘ك ایراٖ در ضٟر٘طیٙی صفٛی دٚرٜ در  

تٛد٘ذ. ٚصٙؼتٍراٖ ٚراٖ پیطٝ تازرٌا٘اٖ، رٚحا٘یٖٛ، ٘ظأیاٖ، حىٛٔتی، ٞای ٔماْ  

 

 

جٕؼیت ایراٖ در 

دٜ دٚرٜ صفٛیٝ 

.٘فرتٛدٔیّیٖٛ   

تیطتر ساوٙاٖ ایراٖ در  

 رٚستاییاٖدٚرٜ صفٛیٝ 

.تٛد٘ذػطایر ٚ  

درصد  15تا  10حدو د 

شهرها  ایرانیان در

.زندگی  می کردند  

 اَؤ، پاسخ فؼاِیت ٞا، ٕ٘ٛ٘ٝ سدرسٙأٝ

10درس  

.ٌرفتٙذ ٔی دأذاراٖ ٚ وطاٚرزاٖ از وٝ تٛد ٔاِیات صفٛی، حىٛٔت درآٔذ ػٕذٜ ٔٙاتغ از یىی                       



 

 

 

 

 

 

 

صفٛی دٚرٜ در اتریطٓ صٙؼت رٚ٘ك وٙار در وٝ تٛد ایراٖ پررٚ٘ك صٙایغ از یىی تافٙذٌی صٙؼت  

 تافٙذٌی ٞای وارٌاٜ اَٚ، ػثاس ضاٜ دٚرٜ در .ورد ٔی رلاتت ارٚپا ٘ساجی صٙؼت تا ٚ ٌرفت ضىُ

.داضت ٚجٛد ٌیالٖ(، ٌرٌاٖ) استرآتاد ٔطٟذ، یسد، واضاٖ، اصفٟاٖ، در ٔتؼذدی ٚ تسري  

 

 
 

  ٟٔٓ تریٗ دالیُ رٚ٘ك تجارت در دٚراٖ صفٛیٝ : 

 

 

 

 

 

 صاتٖٛ ،رً٘ ،جٛاٞر ،چرْ ،چیٙی ،واضی صٙایغ در ایرا٘ی صٙؼتٍراٖ

.تٛد٘ذ وردٜ پیطرفت  وٕاٖ ٚ ضٕطیر لثیُ از سٙتی افسارٞای جًٙ ٚ  

 

،وطٛر سراسر در أٙیت ٚ ٘ظٓ ترلراری. 1  

،وارٚا٘سراٞا ٚ ٞا راٜ از ٚسیؼی ضثىٝ ٚجٛد. 2  

،ایراٖ ٞای راٜ در أٙیت ٚجٛد. 3  

،وارٚا٘سراٞا در ٔسافراٖ ٚ تازرٌا٘اٖ رایٍاٖ الأت. 4  

. ٔسافراٖ تا راٞذاری ٔأٛراٖ پسٙذیذٜ رفتار .5  

 اَٚ ػثاس ضاٜ

 ٌسترش ترای

 وٛضص تجارت

.ورد تسیاری  

 ٞای لاِی ٚ حریر ٚ اتریطٕی ،ٔخّٕی ٞای پارچٝ ،خطىثار

 وٝ تٛد صفٛیٝ دٚرٜ در ایراٖ صادراتی ٔحصٛالت ٟٕٔتریٗ ٘فیس

.ضذ ٔی صادر ارٚپایی وطٛرٞای ترخی ٚ ٕٞسایٝ وطٛرٞای تٝ  

 



 لرار ػثاس ضاٜ ا٘حصار در وٝ تٛد اتریطٓ صادرات صفٛیٝ دٚراٖ در صادراتی واالی پرسٛدتریٗ

ضذ ٔی ٌرفتٝ تجاری ٞای ارٚاٖو از وٝ تٛد ػٛارضی ،صفٛی حىٛٔت درآٔذ ٔٙاتغ از یىی .داضت  

 

 
                 ٔیر دأاد

 

.٘ثٛد پررٚ٘ك فارسی ادب ٚ ضؼر ضاػراٖ، تٝ پادضاٞاٖ تٛجٟی وٓ سثة تٝ صفٛی دٚرٜ در  

.ٞستٙذػصر صفٛی از ضاػراٖ تسري  تیذَ ٚ تثریسی صائة  

 

 

 

 

 ٚ ٞا جطٗ ترپاییٚ   تؼسیٝ ٚ ز٘ی سیٙٝ خٛا٘ی، رٚضٝ ضیٜٛ تٝ حسیٗ أاْ سٌٛٛاری آییٗ ترٌساری

.داضت در دٚرٜ صفٛیٝ ٔردْ ٕٞثستٍی ٚ ٕٞذِی افسایص در ٟٕٔی تأثیر ٞا، آییٗ  

 ٞٙری استؼذاد ٚ رٚق ضىٛفایی تا صفٛیاٖ، زٔاٖ در

 ٞٙری ٔختّف ٞای رضتٝ در تسرٌی ٞٙرٔٙذاٖ ایرا٘یاٖ،

 ٚ آرایی وتاب خٛضٙٛیسی، ٘ماضی، ٔؼٕاری، جّٕٝ از

.یافتٙذ ضٟرت واری خاتٓ  

 ػإِاٖ تٛد ٚ تسیار تٛجٝ ٔٛرد ترتیت ٚ تؼّیٓ صفٛی، دٚرٜ در

 ٔذارس ٔی ورد٘ذ.  دػٛت ایراٖ تٝ جٟاٖ ػّٕی ٔراوس از را

 صفٛیاٖ ٞای پایتخت در ٚیژٜ تٝتسرٌی  ٞای وتاتخا٘ٝ ٚ

       .ٝ ضذساخت

 



 

 

،ایراٖ سرزٔیٗ تٛدٖ یىپارچٝ .وٙیذ تیاٖ را صفٛی ػصر در تجارت ٌسترش ػأُ سٝ اِف( .1  

.سراٞا وارٚاٖ ٚ ٞا راٜ از ٚسیؼی ضثىٝ ٚجٛد، وطٛر سراسر در أٙیت ٚ ٘ظٓ ٚجٛد  

  

 وارٚاٖ ػٛارض ،اتریطٓ صادرات ،ٔاِیات .وٙیذ رور را صفٛی حىٛٔت درآٔذ ػٕذٜ ٔٙثغ سٝ ب(

  تجاری. ٞای

 

 رٚزٌار تا را صفٛی ػصر در ػساداری ٚ تؼسیٝ ٕٞچٙیٗ ٚ ضادی ٚ جطٗ ٔراسٓ. تخٛا٘یذ را ٔتٗ. 2

 تیطتر صفٛی دٚراٖ در  .وٙیذ ٔمایسٝ (...ٚ جطٗ ٔحُ ترٌساری، )ضیٜٛ ٔختّف ٞای جٙثٝ از وٙٛ٘ی

تا ٔردْ. ضذ ٔی ترٌسار سٙج ٚ ضیپٛر ٘مارٜ، ٘ٛاختٗ تا ٕٞراٜ ضٟر ػٕٛٔی ٞای ٔیذاٖ در ٞا جطٗ  

. ٔیٍفتٙذ تثریه ٞٓ تٝ ٕٞٝ ٚ آٚرد٘ذ ٔی رٚی ػٕٛٔی ٞای ساختٕاٖ ٚ ٞا ٔیذاٖ ٔساجذ، تٝ ضادی

 جٕغ در ٚ رفت ٔی خٛد خا٘ۀ تٝ وس ٞر سپس. ٕ٘ٛد٘ذ ٔی ٞٙر ػرض٘یس ٞٙرپیطٍاٖ ٚ ضؼرا

 ٞا جطٗ ٍٞٙاْ در تٛد ٔرسْٛ صفٛی دٚراٖدر. پرداخت ٔی ضادی ٚ جطٗ تٝ خٛیص خٛیطاٖ

 خٛد از تاالتر ٔماْ تٝ زیردست ٔمأات ترتیة ٕٞیٗ تٝ ٚ تیاٚر٘ذ ضاٜ ترای ٞایی پیطىص ٔمأات

. ضٛد ٕ٘ی ترٌسار ضٟر ػٕٛٔی ٞای ٔیذاٖ در جطٗ ٔراسٓ ٔؼٕٛال أرٚزٜ أا. داد٘ذ ٔی پیطىص

 در دادٖ ٞذیٝ رسٓ. است ضذٜ ٔتذاَٚ اٞ جطٗ تؼضی در ٘یس زا آتص ٚ خطر٘ان ٚسایُاز استفادٜ

.ضٛد ٔی دادٜ ٞذیٝ ٞا تچٝ تٝ تیطتر ٚ ضذٜ تر وٕرً٘ تسیار ٘یس ٞا جطٗ  

 

 ٔطٟٛرتریٗ دا٘یذ ٔی آیا. است صفٛیٝ دٚرٜ ترجستٝ سرایاٖ ٔرثیٝ ٚ ضاػراٖ از واضا٘ی ٔحتطٓ .3

چیست؟ اٚ ضؼر  

... است ٔاتٓ چٝ ٚ ٘ٛحٝ چٝ ایٗ تاز                            است ػآِ درخّك وٝ است ضٛرش چٝ ایٗ تاز  

 پاسخ فؼاِیت ٞا


