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  مقدمه 

در جهان امروز يكي از مهمترين و اساسي ترين بخش هاي اقتصادي در هر كشور مسئله امنيـت غـذايي و   

به تبع آن توجه خاص به بخش كشاورزي به عنوان منبع توليدات متنـوع غـذايي اسـت بطوريكـه در حـال      

به عنوان كشورهاي پيشرفته و توسعه يافتـه مطـرح مـي باشـند بزرگتـرين       كه هم اكنونيي حاضر كشورها

موفقيت آنها ، خود اتكايي كامل و در بسياري جهات خودكفايي در توليدات محصـوالت متنـوع غـذايي    

دليل از آنجائيكه در سالهاي اخير ميهن اسالميمان به . است كه در اين راه گام هاي مستحكمي برداشته اند

پا فشاري بر استقالل سياسي و اقتصادي خود مورد تهـاجم ناجوانمردانـه كشـورهاي اسـتكباري بـا سـالح       

آنچـه كـه بـيش از پـيش مـورد       ، بـه رتحريم  هاي همه جانبه قرار گرفته است بنابراين براي مقابله با اين ح

بخصوص بخـش كشـاورزي    ضرورت جامعه مي باشد استفاده از قابليت ها و توانمندي هاي دروني جامعه

فـراوان بـراي كشـور، موجبـات رشـد اشـتغال و        ين ارزبري مي توان عـالوه بـر ارزآوري  است كه با كمتر

افزايش توليد مولد و همچنين خوداتكايي و خودكفايي را در توليد تمامي محصوالت غذايي اساسي براي 

قتصـاد مقـاومتي درتمـامي ابعـاد     بدون شك يكي از مهمترين شاخص هاي تحقق ا. كشور به ارمغان آورد

عوامـل آسـيب زاد و    شـناخت توجه خاص به توسعه بخش كشاورزي اسـت و اولـين گـام در ايـن زمينـه      

بر طرف نمودن اين عوامل شاهد رونق و توسعه بيش از پـيش  با بازدارنده توسعه بخش كشاورزي است تا 
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لش و آسـيب بازدارنـده بـر سـر راه     چـا  30كـه بـه    ، در راستاي اين مهمبخش كشاورزي در كشور باشيم

  .توسعه بخش كشاورزي اين مقاله پرداخته مي شود

  : باال بودن سن كشاورزان-1

يكي از عوامل اساسي به عنوان آسيب بازدارنده در روند توسعه بخش كشاورزي باال بودن سن كشاورزان 

ن بخـش و زيـر بخـش هـاي     ن در ايـ ش كشاورزي است بطوريكه اكثر فعـاال به عنوان فعاالن اصلي در بخ

سال  قرار دارند كه دليل  60باغباني ، دامپروري ، شيالت و آبزيان در سنين باالي  مرتبط از جمله زراعت ،

توليدي با افرادي است كه در سنين بـاال  كه مالكيت زمين زراعي و يا واحدهاي  اصلي اين مسئله آن است

واحـدهاي توليـدي از    تصـميم گيـر  افراد به عنـوان تنهـا    قرار دارند و اين امر موجب مي شود كه اكثر اين

ين و يافتـه هـاي جديـد    خالقيت و ابتكار و استقبال از روش هـاي نـو  آن تحرك و پويايي الزم و در كنار 

  . باشند كه در صورت تداوم اين امر شاهد عقب ماندگي در افزايش توليد خواهيم بودبرخوردار ن

  : ن كشاورزانفقدان تحصيالت دانشگاهي در بي-2

فعال در بخش  درصد كشاورزان 95درصد و حتي در برخي از آمارها  90براساس آخرين آمارها بيش از 

فاقد تحصيالت دانشگاهي مي باشند و اين امر در حالي است درصد قابل توجهي از ايـن افـراد    كشاورزي

مي اين موارد باعث آن خواهد شد د كه تمانداراي سواد بسيار پايين و فاقد سواد خواندن و نوشتن مي باش

توليد يا در بخش كشاورزي راهي نداشـته باشـد و يـا    فن آوري هاي نوين و دانش هاي جديد در افزايش 

در هـر صـورت بـه     كـه  قرار گيرد و يا آنكه اصالً مورد پذيرش قـرار نگيـرد  آنكه به سختي مورد پذيرش 

  بود خواهد مطرحعنوان يك آسيب جدي در بخش كشاورزي 

  : خرد وپراكنده بودن اراضي كشاورزي-3

خرد و پراكنده بودن اراضـي زراعـي كـه دامنـه خـرد شـدن آن هـم دنبالـه دار مـي باشـد يكـي ديگـر از             

كـاهش مسـاحت واحـدهاي توليـدي     . محدوديت ها و موانـع اصـلي در توسـعه بخـش كشـاورزي اسـت      
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توليدي در بين ورثـه آن تقسـيم    بخصوص در بخش هاي زراعي با توجه به آنكه بعد از فوت مالك واحد

تا كنون راه حلي پيدا نشـده  مي شود يكي از معضالت بخش كشاورزي است كه متأسفانه براي توقف آن 

مختلـف سـاري وجـاري اسـت و هـر چـه مسـاحت اراضـي          نسـل هـاي  است و متأسفانه اين روند در بـين  

ر ماشـين آالت كشـاورزي كمتـر ،    كشاورزي خرد شود به تبع آن توليد غيراقتصادي تـر و همچنـين مـانو   

ميانگين توليد محصول پايين تر و در نهايت بهره وري بسيار پـايين و تبـديل آن بـه كـاربري هـاي غيـر از       

  .كشاورزي ميسر خواهد شد كه اين امر نابودي بخش توليد در بخش كشاورزي را به همراه خواهد داشت

  : توسعه مكانيزاسيون عدم-4

ماشين هاي مدرن و پيشرفته در بخش كشاورزي يكي ديگر از عوامل آسـيب زا   نيو جايگزيعدم استفاده 

و بازدارنده در بخش كشاورزي است كه متأسفانه به دليل آنكه تعداد بسيار كمـي از كشـاورزان بـه دليـل     

ون درآمد و توان اقتصادي باال قادر به خريداري و استفاده از اين ماشين ها مـي باشـند بنـابراين مكانيزاسـي    

نتوانسته است آنگونه بايد در بخش كشـاورزي توسـعه يابـد بسـياري متاسـفانه توسـعه مكانيزاسـيون را بـه         

كرده اند در صـورتي ماشـين هـاي     تعريفتراكتور و كمباين در كاشت و برداشت محصوالت  ازاستفاده 

، كـاهش سـختي    اقتصادي كردن توليـد  به كشاورزي دائماً در حال تحصصي تر شدن مي باشند و با توجه

باال بـودن قيمـت   . دارند در توليد كننده اي تعيينكار توليد ، افزايش بهره وري و كاهش هزينه هاي نقش 

ماشين هاي كشاورزي رايج ، عدم اعطاء تسهيالت كافي براي اين بخش و پايين بودن درآمد كشـاورزان  

تـا مباحـث مـرتبط بـا توسـعه      ماشـين آالت مـدرن كشـاورزي سـبب شـده      خرده پا براي خريد و كـاربرد  

  .مكانيزاسيون در بخش كشاورزي در ابتداي راه قرار داشته باشد

  : اراضي زراعي و باغيگسترده در تغيير كاربري -5

مسـكوني و تجـاري و كـاربري هـاي      و سـازهاي تغيير كاربري اراضي كشاورزي به ويالسازي و سـاخت  

ورزي كشـور محسـوب مـي شـوند از ديگـر      صنعتي و گردشگري بخصوص در استانهايي كه قطـب كشـا  
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آسيب هاي رايج و عوامل بازدارنده در روند توسعه بخش كشاورزي محسوب مي شـوند كـه در سـالهاي    

وجود مواهب طبيعي از جمله جنگل و دشت و دريـا و  .اي به خود گرفته است  اخير موج و شدت فزاينده

ز طرفـي آلـودگي هـاي شـديد هـوا و جمعيـت       همچنين مناظر چشم نواز طبيعـي در اسـتانهاي شـمالي  و ا   

به ارقام نجومي  را متراكم در مركز كشور و فاصله نزديك آن با شمال به يكباره قيمت زمين زراعي منطقه

رسانده است كه هر زمينداري را وسوسه كرده تا هر چه سريعتر آنها را به دالالن و واسطه هاي زمين خوار 

و زندگي مصرفي جديـد را بـراي خـود دسـت پـا       را رها كردهدي اش ل و حرفه آبا و اجدابفروشد و شغ

 تغيير گسترده كاربري اراضي زراعي و باغي آن قدر وسيع و همه جانبه در حال همه گير شدن است. نمايد

بـه   ادامه اين روند زميني براي كشاورزي در استانهاي شـمالي  صورتبسياري براين نظر هستند كه در  كه

  .باقي نخواهد ماند توليدات كشاورزي كشور هدمعنوان قطب و 

  : معيشتي بودن غالب توليد در بخش كشاورزي-6

در حال حاضر غالب شيوه توليد در بخش كشـاورزي بـه صـورت معيشـتي مـي باشـد بطوريكـه كشـاورز         

توليدكننده با توليد در بخش كشاورزي و درآمد اكتسابي از آن فقط به فكر گذران زندگي خود در طول 

سال و دوباره سالي نو و روزي نو كه اين شيوه توليد كـه نشـأت گرفتـه از مشـكالت سـاختاري بخـش       يك

كشاورزي از جمله محدوديت شديد مساحت اراضي زراعي ، كوچك بودن واحـد هـاي توليـد ، فقـدان     

از نوآوري ، باال بودن سن و دهها مشكل ديگر مي باشـد بصـورت ناخواسـته توليـدات در بخـش       استفاده

شاورزي را در دراز مدت به قهقرا خواهد برد و يك عامل بازدارنده ، آسيب زا در مسـير توسـعه بخـش    ك

كشاورزي مي باشد چرا كه شيوه توليدي معيشتي در تضاد كامل با توليد تجاري قرار دارد و با شيوه توليد 

در بخش كشاورزي را به صورت معيشتي هيچگاه نمي توان ارزش افزوده باال و يا خودكفايي و صادرات 

  .از آن انتظار داشت
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  : دراولويت نبودن بخش كشاورزي در سياست هاي كالن توسعه-7

بخش كشـاورزي آن اسـت كـه در سياسـت هـاي      متأسفانه يكي ديگر از عوامل بازدارنده در مسير توسعه 

از اولويـت الزم   در برنامه هاي پنج ساله و برنامه هاي ساالنه توجه جدي نمـي شـود و  كالن توسعه كشور 

برخوردار نمي باشد در حاليكه هر گونه اولويت بـه بخـش كشـاورزي مهمتـرين بعـد اسـتقالل كـه همانـا         

استقالل و امنيت غذايي است را براي كشور به دنبال خواهد داشـت و عـالوه بـر آن كشـور را از واردات     

بخش هاي مختلف توليـدي در   گسترده محصوالت غذايي بي نياز كرده و موجبات اشتغال گسترده را در

  .اشتبخش كشاورزي و همچنين صنايع تبديلي و تكميلي مرتبط به آن را به دنبال خواهد د

   : باال بودن هزينه هاي توليد در بخش كشاورزي در مقايسه با استانداردهاي جهاني-8

قيمـت محصـوالت    پايين بودن ديگر باال بودن هزينه هاي توليد در بخش كشاورزي در كشور و از طرفي

كشاورزي وارداتي سبب شده تا دولت ها از واردات محصوالت كشـاورزي خـارجي بـه داخـل اسـتقبال      

نمايند در صورتيكه با اين كار دو آسيب اساسـي بـه بخـش كشـاورزي وارد مـي شـود كـه اولـين آسـيب          

بـا واردات   نيازهـاي غـذايي كشـور    يتخريب بسترهاي توليد در دراز مدت و دومين آسيب هم جـايگزين 

محصوالت خارجي مي باشد كه در هر دو صورت اين كشاورز و توليد كننده محصوالت كشاورزي و به 

با توجه بـه  . تعبيري رساتر بخش كشاورزي است كه دچار آسيب هاي جدي و در نهايت نابودي مي شود

غـذايي كشـور بـه هـيچ     موقعيت ، توانمندي و قابليت هاي منحصر به فرد در كشور راه حل تامين نيازهاي 

ــت       ــت اســت حماي ــين داراي اهمي ــن ب ــه آنچــه در اي ــاورزي نيســت بلك ــه واردات محصــوالت كش وج

ازتوليدكنندگان وفعاالن در توليد محصوالت مختلف كشاورزي است تا تمامي نيازهاي كشور از داخل و 

  .با قيمت مناسب فراهم شود
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  :رزانفقدان ارتباط جدي مراكز علمي ، آموزشي با كشاو-9

براي پيشرفت ، رشد ، ارتقاء و يا هر عنوان ديگري كه معناي توسعه در ابعـاد كمـي و كيفـي را بـه دنبـال      

دارد هيچ گريزي از علم ، فـن آوري و يافتـه هـاي نـوين و اسـتفاده از نـوآوري نيسـت و نخواهـد بـود و          

ت غـذايي بايـد بـراي تـأمين     و مهارت توليد محصوال  علم از استفاده كنندگان اصلي به عنوان انكشاورز

خود را مجهز به علم روز در زمينه هاي مختلف توليدي و متناسـب بـا نيازهـاي مصـرف     ، نيازهاي غذايي 

د و هر چه اين ارتباط جدي تر ، مستحكم تـر و مـداوم و مسـتمر باشـد بـدون شـك شـاهد        نكنندگان نماي

اگر نه بـه صـرف افـزايش دانشـگاهها ،      شكوفايي و توسعه بخش كشاورزي در تمامي ابعاد خواهيم بود و

رشته هاي مختلف دانشكده ها و آموزشكده هاي كشاورزي و حجم باالي فارغ التحصيالن كشاورزي در 

  .برد ره به جايي نخواهيم

  :شرايط سخت و دشوار اعطاء تسهيالت به بخش كشاورزي -10

بخـش در   اين سترهاي كار و فعاليت درهمانگونه كه اشاره شد كشاورزان براي افزايش توليد و بازسازي ب

هر سال نياز به دريافت تسهيالت بخصوص نقدينگي هاي الزم براي جبران بخشي از هزينه هاي فصـلي را  

دارند اما اين كمك هاي تسهيالتي و اعتباري يا از سوي مراكز اعتباري و مالي و بخصوص بانكها صورت 

عطـايش را بـه    و دشوار مي باشد كه عمـالً كشـاورز  خت نمي گيرد و در صورت امكان ، شرايط آنقدر س

لقايش مي بخشد و به ناچار براي حل مشكالت خود مجبور مي شود يا محصـوالت خـود را بـه اصـطالح     

نياز خود را با چند برابر هزينه از دالالن و واسطه ها تهيـه  بفروشد و يا آنكه نقدينگي مورد  سبز انكشاورز

ه عنوان آسيب هاي جدي و عوامل بازدارنده توسعه بخش كشاورزي محسـوب  نمايد كه همه اين موارد ب

  .مي شوند
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  : فراموشي توليدكنندگان خرد و كم توجهي به توليد كنندگان كالن-11

كوچـك بـودن   ،با توجه به وجود مشكالت ساختاري در بخش كشاورزي از جمله معيشـتي بـودن توليـد     

كم در اين بخش متاسفانه اكثر قريب به اتفاق توليدكنندگان در  واحدهاي توليدي و سرمايه گذاري بسيار

اين بخش در سطح خرد و از خرد تا متوسط مي باشند و ايـن توليدكننـدگان بخـاطر درآمـد انـدك شـان       

كمتر سرو كارشان با دستگاههاي اجرايي خدمت رسان و حامي بخش كشاورزي و بـه تعبيـري بهتـر بايـد     

 فراموش شده اند و توجه چنـداني هـم بـه توليـد كننـدگان كـالن در ايـن        توليدكنندگان خرد عمالًگفت 

  .بخش نمي شود

  : فقدان كارشناسان بخش كشاوزي در نهادهاي تصميم گيري و تصميم سازي-12

بـراي هـر بخـش وجـود     درسـت و صـحيح   الزمه اصلي و اساسي بـراي تصـميم گيـري و تصـميم سـازي      

اجع تصميم گيري است تا بتوان در برنامه هاي كليدي سـاالنه و  كارشناسان و صاحبنظران اصلي آن در مر

در غير ايـن صـورت بـه دليـل      .پنج ساله توسعه كشور از بخش كشاورزي به معناي واقعي كلمه دفاع كرد

 ، تخصصي بودن بخش كشاورزي و عدم توجيه مسئوالن و تصميم گيران نسبت به اهميت امنيـت غـذايي  

ات ، امكانات و تسهيالت و بودجه هاي ساالنه در مقايسه با ساير بخش هـا  سهم بخش كشاورزي از اعتبار

  .ناچيز و به تبع آن امكان رشد سرمايه گذاري در اين بخش هم كاهش چشم گيري خواهد يافت

  :عدم توجه جدي و اصولي به ترويج و آموزش كشاورزي -13

ج و آمـوزش كشـاورزي اسـت    بدون شك يكي از عوامل اصلي و اساسـي در توسـعه كشـاورزي ، تـروي    

بطوريكه از ترويج كشاورزي به عنوان زيربناي توسعه كشاورزي ياد مي كنند و بـه دليـل اهميـت تـرويج     

كشاورزي يكي از بخش هاي اصلي تشكيالت مـرتبط بـا سياسـتگذاري ، هـدايت ، نظـارت و حمايـت از       

ويج و آمـوزش و انتقـال   و هرچـه بخـش تـر    اسـت  كشاورزي امور مرتبط با ترويج و آموزش كشـاورزي 

نوآوري ها و يافته هاي جديد به كشاورزان استمرار و تداوم بيشتري داشته باشد به همان ميزان بهـره وري  
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ن بخش افزايش چشمگيري خواهد داشت و هر چه اين ارتباط ضعيف تر باشد بخش كشـاورزي بـه   در اي

  .سوي ركود پيش خواهد رفت

  :اورزي فقدان استراتژي ملي در بخش كش-14

استراتژي يا همان راهبرد در هر فعاليتي به منزله نقشه راه حركت به سوي اهداف به شمار مي رود و تعيين 

استراتژي در سطح ملي و به تبع آن در سطوح منطقـه اي ، اسـتاني و شهرسـتاني مـي توانـد روشـن كننـده        

در روش ها و هم در اجرا و هم در هم ، هر سطح باشد كه در نهايت  دراهداف كالن ، اجرايي و عملياتي 

وسـعه در  ارزيابي و نظارت قابل رصد بوده و با بر طرف كردن نقص ها و تقويت نقـاط قـوت مـي تـوان ت    

در صورت فقدان استراتژي ملي در بخش كشاورزي به دليل تنوع و تعدد  بخش كشاورزي را شاهد بود و

  .ه اهداف زمين گير خواهد شدها در بخش كشاورزي عمالً اين بخش در رسيدن ب فعاليت

  :ريسك باالي فعاليت ها در بخش كشاورزي -15

كار و فعاليت در بخش كشاورزي به دليل آنكه كشاورز و فعاليـت هـايش در تمـاس مسـتقيم بـا حـوادث       

غيرمترقبه از جمله سيل ، خشكسالي ، كم آبي ، بي آبي ، سرما و گرما و دهها اتفـاق غيرقابـل پـيش بينـي     

فعاليت ها در اين بخـش نسـبت بـه ديگـر بخـش هـا بسـيار         ير دارد بنابراين ريسك و خطر پذيرديگر قرا

ين بخـش  باالست و به همين دليل سرمايه گذاري هاي كالن در اين بخش بسيار محدود و افرادي كه در ا

فعاليت دارند همواره در بيم و اميد قرار دارند كه براي تداوم و استمرار فعاليت ها در ايـن بخـش بايـد بـه     

فكر چاره كار اساسي بود كه مهمترين راهكار در اين زمينه استقرار سيستم بيمه فراگير و جـامع در بخـش   

  .و حمايت همه جانبه از سرمايه گذاران در اين بخش است كشاورزي

  :مقاومت كشاورزان در مقابل پذيرش نوآوري ها -16

يكي از راههاي اصلي در افزايش توليد و ارتقاء درآمد پذيرش و اجراي روش هاي نوين يا همان نوآوري 

در مراحل مختلف توليد در بخش كشاورزي است كه از اين امر فقط كشاورزان با درآمد و توليد بـاال  ها 
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در صورتيكه بـراي توسـعه در بخـش كشـاورزي ايـن       ، رگ استقبال مي كنندو داراي واحدهاي توليد بز

پــذيرش و اجــرا بايــد دامنــه وســيعي از كشــاورزان بخصــوص كشــاورزان خــرده پــا و تمــامي كشــاورزان 

  .توليدكننده در هر سطحي را در بر بگيرد تا توسعه در اين بخش قابل لمس باشد

  :فقدان شبكه جامع آموزش براي كشاورزان -17

با پيشرفت علم بخصوص در عرصه ارتباطات و انتقال اطالعات امروزه يكي از روش هاي اصلي و اساسي 

آموزشي در زمينه هاي مختلف ازجمله كشاورزي از طريق سايت ها ، فضاي مجازي و رسانه هاي ارتباط 

بكه جامع جمعي به طور عام و خاص است كه براي همه گير شدن اين موضوع در گام نخست بايد يك ش

و هـم در قالـب سيسـتم جـامع آمـوزش      »  شـبكه تلويزيـوني   « آموزشي هم در قالب رسانه هاي تصويري 

مجازي در حوزه كشاورزي و زير بخش هاي مرتبط تعريف و اجرا شود تا همه افراد با هر سليقه ، گرايش 

  .و با ارتباط دو طرفه بهره مند گردند و دانش از اين برنامه ها در حد وسيع

  :عدم توسعه بيمه جامع براي بخش كشاورزي -18

مهمترين عاملي كه در حال حاضر مي تواند در مواقع حوادث غير مترقبه ، غير قابل پيش بينـي بـه نجـات     

كشاورزان بيايد همان بيمه است و كشاورزاني كه محصول خود و يا واحد توليدي خود را بيمه كرده انـد  

سيب را در اين مواقع متحمل مي شوند به شـرط آنكـه يـك سيسـتم بيمـه      تنها كساني هستند كه كمترين آ

جامع براي بخش كشاورزي وجود داشته باشد و در زمان بروز حوادث و خسارات واقعاً به تعهدات خـود  

پاي بند باشد و بدان عمل نمايد نه آنكه با هـزاران دليـل از زيربـار تعهـدات خـود شـانه خـالي نمايـد و بـا          

پهلوغرامت خسارت وارده به كشاورزان را پرداخت ننمايد و يا آنكه درصـد نـاچيزي از آن   دو  تفسيرهاي

  .را پرداخت نمايد كه باعث سرخوردگي كشاورزان و توليدكنندگان خواهد شد
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  :عدم ارتباط بين دانشگاه ها و مزارع -19

سات تحقيقاتي و علمي به و موس آموزش عاليبر كسي پوشيده نيست دانشگاهها ، آموزشكده ها  و مراكز 

عنوان مراكز و هسته هاي توليد علم محسوب مي شوند كه محل زايش ، توليد و انتشار انواع فن آوري ها 

و يافته هاي نوين محسوب مي شـوند و در بخـش كشـاورزي هـم آنچـه بـيش از پـيش قـادر         ها نوآوري  ،

وليـد در زيـر بخـش هـاي مـرتبط بـا بخـش        خواهد بود تا زمينه ساز افزايش توليد در مزارع و واحدهاي ت

كشاورزي گردد همان نوآوري هايي است كه از دانشگاه ها و مراكز علمي بايد به مزارع راه يابد در غيـر  

اين صورت كشاورزي ما همان راه يكصد سال پيش را خواهد رفت و دانشگاه ها هم فقط به حجم بـاالي  

ليسانس و دكتر خواهند  باليد بـدون آنكـه نتـايج علـوم و      خروجي خود با فارغ التحصيالن ليسانس ،  فوق

دانش توليدي در اين مراكز راهي به مزارع بيابد و پاسـخگوي نيازهـاي فزاينـده غـذايي در سـطح جامعـه       

  .گردد

  :واردات گسترده در مقابل صادرات محدود محصوالت كشاورزي -20

مينه توسعه بخش كشـاورزي محسـوب مـي    يكي از عوامل اساسي كه همواره به عنوان چالش جدي در ز

پايين محصوالت كشاورزي در بازارهاي جهاني ، دولتها متأسفانه در   شود آن است كه به دليل قيمت نسبتاً

دام واردات محصوالت كشاورزي گرفتار مي آيند در صورتيكه كشورهاي صادر كننده در قبـال تشـويق   

كالن آنها را وادار به صادرات مي نماينـد تـا بازارهـاي     صادر كنندگان خود وحتي با پرداخت يارانه هاي

هدف صادراتي را مال خود نمايند ولي از آن طرف كشورهاي واردكننده بـا واردات گسـترده عـالوه بـر     

تخريب بسترهاي توليد دائمي محصوالت كشاورزي در كشور خود اين ميدان را به صادركنندگان بيگانـه  

و مولد كشور را از ميدان بدر كنند كه نتيجـه اي جـز وابسـتگي دائمـي بـه      مي دهند تا كشاورزان پرتالش 

  .محصوالت كشاورزي خارجي نخواهد داشت

  



١٢ 

 

  :فقدان سيستم منسجم بازاريابي و بازار رساني در زمينه محصوالت كشاورزي -21

ي يكي ديگر از معضالت بخش كشاورزي در حال حاضر فقدان سيسـتم منسـجم بازاريـابي و بـازار رسـان     

بطوريكه كشـاورز بعـد از توليـد انبـوه در يـك فصـل زراعـي يـا بـاغي تـازه            است محصوالت كشاورزي

مشكالت وي آغاز مي شود و ايـن امـر از آنجـا نشـأت مـي گيـرد كـه سيسـتم بازاريـابي و بـازار رسـاني            

مركبـات در  براي مثـال يـك كشـاورز باغـدار     . سطح كشور بسيار ضعيف استمحصوالت كشاورزي در 

يك فصل كشاورزي با انواع و اقسام مشكالت و صرف هزينه هاي هنگفت موفق مي شـود توليـدي   طول 

معقول را آماده عرضه به بازار نمايد اما در همان زمان به دليل عرضه يكبـاره محصـول مركبـات و فقـدان     

ازار محصول توليدي به يكباره افـت كـرده و در ايـن آشـفته بـ       توزيع در سطح كشور قيمت جامع سيستم

بوجود آمده ، دالالن و واسطه ها شروع به خريد محصول باغداران به بهاي نازل و انبار كـردن و ياعرضـه   

آن در استانهاي ديگر با قيمت هاي چندين برابر مي نمايند و اين دور باطلي است كه هـر سـال عـالوه بـر     

كشور تكرار مي شود بـدون  در نقاط مختلف  نيز براي ساير محصوالت زراعي و باغي، مركبات محصول 

آنكه راه حل پايداري براي آن انديشيده شود و در اين راه فقط به راه حل هاي موقت اكتفا مي شـود كـه   

  .به هيچ وجه نمي تواند چاره كار باشد

  :عدم انگيزه و رغبت الزم در دستگاه هاي خدمت رسان و حامي در بخش كشاورزي -22

رتبط با بخش كشاورزي فعاليت هاي بخش هاي اجرايي خدمت رسـان  به دليل فصلي بودن فعاليت هاي م

د و كارمنـدان و  ندر طـول سـال برخـوردار نمـي باشـ     را مرتبط با اين بخش هـم آن شـور و حـرارت الزم    

كاركنان هم در اين مجموعه ها فقط چشم به پايان ماه دارند تا از حقوق و مزايـاي دريـافتي امـرار معـاش     

طول ساليان متمادي به يك عادت درآمـده اسـت و فقـط كشـاورزاني از خـدمات و       نمايند كه اين امر در

حمايت هاي دستگاه هاي اجرايي مرتبط با بخش كشاورزي بهره مند مي شـوند كـه از نظـر اقتصـادي در     

  . خوبي قرار دارند و يا آنكه ارتباط بهتري با اين دستگاه هاي اجراي دارند وضعيت بسيار
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  :ع كشت فقدان الگوي جام-23

متاسفانه بعد از گذشـت سـالها كشـاورز توليـد كننـده سـرگردان آن اسـت كـه چـه محصـولي بكـارد تـا             

سودآوري مناسبي براي او داشته باشد در يك سال قيمت انواع مركبات بـه شـدت بـاال مـي رود و قيمـت      

خود نرفي قيمت باال مي رود و از ط پيازدر يك سال قيمت . ساير محصوالت باغي به شدت پايين مي آيد

پايين مي آيد و اين امر متأسفانه در مناطق مختلف كشور سالهاست كه تكرار مي شود و تمامي اين موارد 

  .نتيجه فقدان تدبير الزم را در اجراي الگوي جامع كشت براساس شرايط و ويژگي هاي هر منطقه است

  :سرمايه گذاري ناچيز در بخش كشاورزي -24

ساسي در عقب ماندگي بخـش كشـاورزي فقـدان سـرمايه گـذاري كـافي در ايـن        يكي از داليل اصلي وا

بخش است بطوريكه اين امر موجب شده تا ميزان توليدات اين بخش چه به لحاظ كمـي و چـه بـه لحـاظ     

در هر  فعاليتي سرمايه گذاري به عنوان موتور محركه آن فعاليـت  . كيفي افزايش قابل توجهي نداشته باشد

كه مي تواند باعث تداوم ، استمرار و پويايي آن شـود كـه ايـن امـر متاسـفانه در بخـش       محسوب مي شود 

كشاورزي چشم گير نمي باشد كه نتيجه آن سنتي ماندن بسترهاي توليد و ادامه آن هم سبب سست شـدن  

  .بسترهاي توليد و كاهش قابل توجه در توليدات اين بخش خواهد شد

  :ن بسترهاي توليد عدم توجه جدي به روستا به عنوا-25

روستاها همانند شهرها از جمله سكونتگاههاي اصلي جمعيـت در كشـور محسـوب مـي شـوند و چـه بسـا        

، را بـر عهـده دارنـد   اهميت روستاها به دليل سكونت خانوارهايي كه توليد مهمترين نياز انسانها يعني غـذا  

يافته ، پيشرفته تر و بـدون مشـكل باشـد بـه     بيشتر از شهرها مي باشد وهر چه روستاها آبادتر ، توسعه  بسيار

در جهان امروز توسعه روستايي تـا  . همان نسبت توليد روستائيان هم از رونق خاصي برخوردار خواهد بود

بدان حد مورد توجه قرار گرفته كه برخي از كارشناسان و محققان آن را مقدم بر توسـعه كشـاورزي مـي    

آسفالت روستايي و  برق و مخـابرات خالصـه نمـي شـود بلكـه       در دانند و مقوله توسعه روستايي هم فقط
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آنچه در اين ميان بيش از پيش اهميت مي يابد بـر طـرف كـردن نيازهـاي روسـتاييان در راه توليـد و حـل        

  .مشكالت آنها در مسير زندگي شرافتمندانه است

  :كاهش تمايل كشاورزان به محصوالت استراتژيك -26

وليـد محصـوالت كشـاورزي در كشـور اهميـت دارد نيـل بـه خودكفـايي و يـا          آنچه در نگاه نخست در ت

خوداتكايي در توليد محصوالت غذايي استراتژيك مثل گنـدم ، بـرنج ، جـو ، ذرت ، دانـه هـاي روغنـي       

توليد حمايت نگردد توليد كننده به دليل قيمت پايين ايـن محصـوالت و هـم    از اگر است كه در اين رابطه

توليد اين محصوالت از دست خواهـد  ادامه توليد اين محصوالت تمايل خود را براي باالي چنين زحمت 

كه در اين رابطـه   آوردداد و به سمت توليدات محصوالت كشاورزي با اولويت دوم و سوم روي خواهد 

نهاده هاي اساسي همچون آب و خاك صرف توليد محصوالتي خواهد شد كه در سبد غـذايي خانوارهـا   

  .يگاهي ندارند و فقط براي سود بيشتر اين محصوالت كشت مي شوندهيچ گونه جا

  :ضايعات باال در مراحل توليد وبعد از توليد محصوالت كشاورزي-27

بركسي پوشيده نيست كه تمامي محصوالت كشاورزي با سختيهاي فراوان و با صرف هزينه هـاي سـنگين   

د كه همين محصوالت توليـد شـده بـا رنـج هـاي      توليد مي شوند اما اوضاع زماني دشوار و بغرنج مي گرد

در يك سال به دليـل  . دنبه دست مصرف كننده نرسو از بين بروند مختلف فراوان بنا به دالئل پيدا و ناپيدا 

د در يك سال بـه دليـل فقـدان سيسـتم جـامع      نقيمت پايين محصوالت باغي بر روي درختان از بين مي رو

كه در تمامي اين  در انبارها مي پوسند ، محصوالت توليدي  لي و تكميليبازاريابي و يا فقدان صنايع تبدي

به هيچ عنوان پذيرفتـه نيسـت و از آنجائيكـه     موارد بايد اذعان كرد وجود ضايعات در محصوالت توليدي

به صورت تر و با فساد پذيري باال به بازارهاي  اكثر قريب به اتفاق محصوالت توليدي در بخش كشاورزي

كشـور توزيـع و يـا     سراسـر  رضه مي شوند بنابراين بايد بالفاصله با يك سيستم جامع عرضـه در مصرف ع

  .ا آنكه صنايع تبديلي و تكميلي مرتبط قادر به جذب آنها باشندو ينگهداري و صادر شوند 
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  :بهره وري پايين در توليد محصوالت كشاورزي -28

مـي گيـرد بهـره وري اسـت و ايـن امـر در توليـد        يكي از عناصري كه هميشه در توليد مورد غفلـت قـرار   

مشهود است و همين امر هم هزينه هاي توليد را به چنـدين برابـر رقـم     محصوالت بخش كشاورزي كامالً 

متأسفانه براي بسياري رشد كمي توليـدات محصـوالت كشـاورزي اهميـت     . معمول آن افزايش داده است

نبوه ، استفاده خارج از حد و انداه منابع نهفته است كه در اين دارد غافل از آنكه در پشت پرده اين توليد ا

گرفته تا مصرف بيش از اندازه سم و كـود و سـاير نهـاده هـا كـه      زمينه از مقدار بسيار زياد استفاده از آب 

افزايش توليد در بخش كشاورزي و ساير بخش ها زماني داراي . تقريباً افزايش توليد را بي معني مي سازد

بهره وري مي باشد بطوريكه با حداقل منابع بتوان بيشترين منـافع در  با و مفهوم خواهد بود كه همراه معني 

  .توليد را رقم زد

  :پايين بودن ميانگين توليد در واحد سطح -29

يكي از موانع اساسي ديگر بر سر راه توسعه كشاورزي پايين بودن ميانگين ميزان توليد در واحد سطح مي 

تن در هكتار مي باشـد و از طرفـي كشـاورزان     5تا  4مثال ميانگين توليد برنج در هر هكتار بين باشد بطور 

بـراي پـايين بـودن ميـانگين توليـد دالئـل       . تن هم برداشت مي نمايـد  12برنج كار نمونه در هكتار بيش از 

وين و فقـدان  مختلفي وجود دارد از معيشتي و سنتي بودن توليد گرفته تـا عـدم بكـارگيري دانـش هـاي نـ      

بين ميـانگين توليـد تـا    درصدي  300فاصله حدود  اگر اما .از آن جمله اند سرمايه كافي براي توسعه توليد

پوشش داده شود به جرات مي توان گفـت كشـور در توليـد تمـامي      50تا  60 به ميزان حداكثر توليد فقط

  .محصوالت استراتژيك به خود كفايي كامل دست خواهد يافت

  :عزم ملي در توجه به بخش كشاورزي و حمايت جامع از كشاورزان  فقدان-30

دركنار تمامي چالش ها و آسيب هاي برشمرده شده يكـي ازمهـم تـرين موانـع بـر سـر راه توسـعه بخـش         

كشاورزي فقدان  عزم ملي در توجه به بخش كشاورزي و حمايت جامع از كشاورزان است و تا زماني كه 
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عنوان اهداف استراتژيك در برنامه هاي كالن توسعه كشور نگريسته نشود بايد  به كشاورزان و كشاورز به

  .همچنان شاهد مشكالت اين بخش بود و اميد چنداني براي حل اين مشكل نخواهد بود

  : نتيجه گيري و پيشنهاد 

 چالش و آسيب باز دارنده توسعه بخش كشاورزي اشاره شد كـه رهـايي از آنهـا هـم در درون ايـن      30به 

چالش ها وجود دارد كه بايد توسط دستگاههاي اجرايي دولتي ، عمومي ، غير دولتي  و تشكل ها و نهـاد  

  .هاي مردمي و حتي كشاورزان و روستائيان اين امر صورت گيرد

با توجه به چالش ها و آسيب هاي بازدارنده اشاره شده بر سر راه توسعه بخش كشاورزي آنچه در اين بين 

يت تمامي دستگاه هاي اجرايي مرتبط با بخش كشاورزي دو چندان مي نمايـد آنسـت كـه    وظيفه و مسئول

براي توسعه بخش كشاورزي و بالندگي و سرآمدي و موفقيت به معناي واقعي كلمه آن و رفع تمامي ايـن  

 بركسـي . آسيب ها و چالش بايد داراي برنامه بود و با تدبير و در نظر گـرفتن تمـامي جوانـب اقـدام نمـود     

پوشيده نيست كه در حال حاضر مهم ترين نيـاز جامعـه ، نيازهـاي غـذايي مـي باشـد و مهمتـرين اولويـت         

اقتصاد مقاومتي هم درگام نخست تأمين امنيت غذايي جامعـه مـي باشـد و تحقـق آن هـم فقـط و فقـط بـا         

ي همانگونـه كـه اشـاره شـد بخشـي از چـالش هـا و آسـيب هـا         . توسعه بخش كشاورزي ميسر خواهد بود

بازدارنده در بخش كشاورزي ساختاري و ميراث سالهاي دور مي باشند و رفع اين مشكالت نياز به برنامـه  

هاي بلند مدت و جامع دارد اما بخش قابل توجهي از آسيب ها و چـالش هـاي پـيش روي توسـعه بخـش      

و مديريت جهادي كشاورزي را مي توان با برنامه ريزي هاي جامع  و اختصاص اعتبارات الزم و عزم ملي 

در در كوتاه مدت بر طرف كرد كه خوشبختانه با توجه به تحقق تجربه هاي موفق در اين زمينه در كشـور  

اميدواريم باز هم شاهد توسعه همه جانبه بخش كشاورزي و بهره گيـري از تمـامي   سالهاي نه چندان  دور 

  .توانمندي و ظرفيت هاي اين بخش در كشور باشيم

 


