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 عنوان مقاله :
  

 آسيب هاي بازدارنده توسعه كشاورزي را بشناسيم .

 (( عه كشاورزيچالش و آسيب بازدارنده توس 13)) 
 

 رحمان امامي  از :

 كارشناس ارشد و مدرس دانشگاه
 

 مقدمه 

در جهان امروز يكي از مهمترين و اساسي ترين بخش هاي اقتصادي در هر كشور مسئله امنيت  ذتيايي و   

به تبع آن توجه خاص به بخش كشاورزي به عنوان منبع توليدات متنتو  ذتيايي است  بيوريكته در حتا       

به عنوان كشورهاي پيشرفته و توسعه يافتته ميترم متي باشتند بررنتترين       كه هم اكنونيي حاضر كشورها

موفقي  آنها ، خود اتكايي كامل و در بسياري جهات خودكفايي در توليدات محصتوتت متنتو  ذتيايي    

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

پا فشاري بر استقال  سياسي و اقتصادي خود مورد تهتاجم ناجوانمردانته كشتورهاي استتكباري بتا ستالم       

آنچته كته بتيش از پتيش متورد       ، بته رتحريم  هاي همه جانبه قرار نرفته اس  بنابراين براي مقابله با اين ح

بخصوص بختش كشتاورزي    ضرورت جامعه مي باشد استفاده از قابلي  ها و توانمندي هاي دروني جامعه

فتراوان بتراي كشتور، موجبتات رشتد اشتت ا  و        ين ارزبري مي توان عتالوه بتر ارزآوري  اس  كه با كمتر

افرايش توليد مولد و همچنين خوداتكايي و خودكفايي را در توليد تمامي محصوتت ذيايي اساسي براي 

قتصتاد مقتاومتي درتمتامي ابعتاد     كشور به ارم ان آورد. بدون شك يكي از مهمترين شاخص هاي تحقق ا

عوامتل آستيز زاد و    شتناخ  توجه خاص به توسعه بخش كشاورزي است  و اولتين نتام در ايتن زمينته      

بر طرف نمودن اين عوامل شاهد رونق و توسعه بيش از پتيش  با بازدارنده توسعه بخش كشاورزي اس  تا 
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لش و آستيز بازدارنتده بتر ستر راه     چتا  03كته بته    ، در راستاي اين مهمبخش كشاورزي در كشور باشيم

 توسعه بخش كشاورزي اين مقاله پرداخته مي شود.

 : باال بودن سن كشاورزان-3
يكي از عوامل اساسي به عنوان آسيز بازدارنده در روند توسعه بخش كشاورزي بات بودن سن كشاورزان 

ن بختش و زيتر بختش هتاي     ن در ايت ش كشاورزي اس  بيوريكه اكثر فعتات به عنوان فعاتن اصلي در بخ

سا   قرار دارند كه دليل  03باذباني ، دامپروري ، شيالت و آبريان در سنين باتي  مرتبط از جمله زراع  ،

توليدي با افرادي اس  كه در سنين بتات  كه مالكي  زمين زراعي و يا واحدهاي  اصلي اين مسئله آن اس 

واحتدهاي توليتدي از    تصتميم نيتر  افراد به عنتوان تنهتا    قرار دارند و اين امر موجز مي شود كه اكثر اين

ين و يافتته هتاي جديتد    خالقي  و ابتكار و استقبا  از روش هتاي نتو  آن تحرك و پويايي تزم و در كنار 

 باشند كه در صورت تداوم اين امر شاهد عقز ماندني در افرايش توليد خواهيم بود. برخوردار ن

 : ن كشاورزانفقدان تحصيالت دانشگاهي در بي-2
فعا  در بخش  درصد كشاورزان 09درصد و حتي در برخي از آمارها  03براساس آخرين آمارها بيش از 

فاقد تحصيالت دانشگاهي مي باشند و اين امر در حالي اس  درصد قابل توجهي از ايتن افتراد    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 نداشتته باشتد و يتا    فن آوري هاي نوين و دانش هاي جديد در افرايش 

در هتر صتورت بته     كته  قرار نيرد و يا آنكه اصالً مورد پييرش قترار نگيترد  آنكه به سختي مورد پييرش 

 بود خواهد ميرمعنوان يك آسيز جدي در بخش كشاورزي 

 : خرد وپراكنده بودن اراضي كشاورزي-1
خرد و پراكنده بودن اراضتي زراعتي كته دامنته خترد شتدن آن هتم دنبالته دار متي باشتد يكتي ديگتر از             

محدودي  ها و موانتع اصتلي در توستعه بختش كشتاورزي است . كتاهش مستاح  واحتدهاي توليتدي           
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توليدي در بين ورثته آن تقستيم    بخصوص در بخش هاي زراعي با توجه به آنكه بعد از فوت مالك واحد

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

مختلتف ستاري وجتاري است  و هتر چته مستاح  اراضتي          نستل هتاي  اس  و متأسفانه اين روند در بتين  

ر ماشتين آتت كشتاورزي كمتتر ،    كشاورزي خرد شود به تبع آن توليد ذيراقتصادي تتر و همچنتين متانو   

ميانگين توليد محصو  پايين تر و در نهاي  بهره وري بسيار پتايين و تبتديل آن بته كتاربري هتاي ذيتر از       

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

 : توسعه مكانيزاسيون عدم-4
ماشين هاي مدرن و پيشرفته در بخش كشاورزي يكي ديگر از عوامل آستيز زا   نيو جايگريعدم استفاده 

و بازدارنده در بخش كشاورزي اس  كه متأسفانه به دليل آنكه تعداد بسيار كمتي از كشتاورزان بته دليتل     

ون درآمد و توان اقتصادي بات قادر به خريداري و استفاده از اين ماشين ها متي باشتند بنتابراين مكانيراستي    

نتوانسته اس  آنگونه بايد در بخش كشتاورزي توستعه يابتد بستياري متاستفانه توستعه مكانيراستيون را بته         

كرده اند در صتورتي ماشتين هتاي     تعريفتراكتور و كمباين در كاش  و برداش  محصوتت  ازاستفاده 

، كتاهش ستختي    اقتصادي كردن توليتد  به كشاورزي دائماً در حا  تحصصي تر شدن مي باشند و با توجه

دارند. بات بتودن قيمت     در توليد كننده اي تعيينكار توليد ، افرايش بهره وري و كاهش هرينه هاي نقش 

ماشين هاي كشاورزي رايج ، عدم اعياء تسهيالت كافي براي اين بخش و پايين بودن درآمد كشتاورزان  

تتا مباحتث مترتبط بتا توستعه      ماشتين آتت متدرن كشتاورزي ستبز شتده      خرده پا براي خريد و كتاربرد  

 مكانيراسيون در بخش كشاورزي در ابتداي راه قرار داشته باشد.

 : اراضي زراعي و باغيگسترده در تغيير كاربري -5
مستكوني و تجتاري و كتاربري هتاي      و ستازهاي ت يير كاربري اراضي كشاورزي به ويالسازي و ستاخ   

ورزي كشتور محستوم متي شتوند از ديگتر      صنعتي و نردشگري بخصوص در استانهايي كه قيتز كشتا  



5 

 

آسيز هاي رايج و عوامل بازدارنده در روند توسعه بخش كشاورزي محسوم مي شتوند كته در ستالهاي    

وجود مواهز طبيعي از جمله جنگل و دش  و دريتا و  اي به خود نرفته اس  . اخير موج و شدت فراينده

ز طرفتي آلتودني هتاي شتديد هتوا و جمعيت        همچنين مناظر چشم نواز طبيعتي در استتانهاي شتمالي  و ا   

به ارقام نجومي  را متراكم در مركر كشور و فاصله نرديك آن با شما  به يكباره قيم  زمين زراعي منيقه

رسانده اس  كه هر زمينداري را وسوسه كرده تا هر چه سريعتر آنها را به دتتن و واسيه هاي زمين خوار 

و زندني مصرفي جديتد را بتراي ختود دست  پتا       را رها كردهدي اش ل و حرفه آبا و اجدابفروشد و ش 

 نمايد. ت يير نسترده كاربري اراضي زراعي و باذي آن قدر وسيع و همه جانبه در حا  همه نير شدن اس 

بته   ادامه اين روند زميني براي كشاورزي در استانهاي شتمالي  صورتبسياري براين نظر هستند كه در  كه

 باقي نخواهد ماند. توليدات كشاورزي كشور هدمعنوان قيز و 

 : معيشتي بودن غالب توليد در بخش كشاورزي-6
در حا  حاضر ذالز شيوه توليد در بخش كشتاورزي بته صتورت معيشتتي متي باشتد بيوريكته كشتاورز         

توليدكننده با توليد در بخش كشاورزي و درآمد اكتسابي از آن فقط به فكر نيران زندني خود در طو  

سا  و دوباره سالي نو و روزي نو كه اين شيوه توليد كته نشتأت نرفتته از مشتكالت ستاختاري بختش       يك

كشاورزي از جمله محدودي  شديد مساح  اراضي زراعي ، كوچك بودن واحتد هتاي توليتد ، فقتدان     

از نوآوري ، بات بودن سن و دهها مشكل ديگر مي باشتد بصتورت ناخواستته توليتدات در بختش       استفاده

شاورزي را در دراز مدت به قهقرا خواهد برد و يك عامل بازدارنده ، آسيز زا در مستير توستعه بختش    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 افروده بات و يا خودكفايي و صادرات 

 از آن انتظار داش .
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 : دراولويت نبودن بخش كشاورزي در سياست هاي كالن توسعه-7
بخش كشتاورزي آن است  كته در سياست  هتاي      متأسفانه يكي ديگر از عوامل بازدارنده در مسير توسعه 

از اولويت  تزم   در برنامه هاي پنج ساله و برنامه هاي ساتنه توجه جدي نمتي شتود و  كالن توسعه كشور 

برخوردار نمي باشد در حاليكه هر نونه اولوي  بته بختش كشتاورزي مهمتترين بعتد استتقال  كته همانتا         

استقال  و امني  ذيايي اس  را براي كشور به دنبا  خواهد داشت  و عتالوه بتر آن كشتور را از واردات     

بخش هاي مختلف توليتدي در   نسترده محصوتت ذيايي بي نياز كرده و موجبات اشت ا  نسترده را در

 اش .بخش كشاورزي و همچنين صنايع تبديلي و تكميلي مرتبط به آن را به دنبا  خواهد د

  : باال بودن هزينه هاي توليد در بخش كشاورزي در مقايسه با استانداردهاي جهاني-8
قيمت  محصتوتت    پايين بودن ديگر بات بودن هرينه هاي توليد در بخش كشاورزي در كشور و از طرفي

كشاورزي وارداتي سبز شده تا دول  ها از واردات محصوتت كشتاورزي ختارجي بته داختل استتقبا       

نمايند در صورتيكه با اين كار دو آسيز اساستي بته بختش كشتاورزي وارد متي شتود كته اولتين آستيز          

بتا واردات   نيازهتاي ذتيايي كشتور    يتخريز بسترهاي توليد در دراز مدت و دومين آسيز هم جتايگرين 

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

تعبيري رساتر بخش كشاورزي اس  كه دچار آسيز هاي جدي و در نهاي  نابودي مي شود. با توجه بته  

ذتيايي كشتور بته هتي      موقعي  ، توانمندي و قابلي  هاي منحصر به فرد در كشور راه حل تامين نيازهاي 

وجتته واردات محصتتوتت كشتتاورزي نيستت  بلكتته آنچتته در ايتتن بتتين داراي اهميتت  استت  حمايتت       

ازتوليدكنندنان وفعاتن در توليد محصوتت مختلف كشاورزي اس  تا تمامي نيازهاي كشور از داخل و 

 با قيم  مناسز فراهم شود.
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 :رزانفقدان ارتباط جدي مراكز علمي ، آموزشي با كشاو-3
براي پيشرف  ، رشد ، ارتقاء و يا هر عنوان ديگري كه معناي توسعه در ابعتاد كمتي و كيفتي را بته دنبتا       

دارد هي  نريري از علم ، فتن آوري و يافتته هتاي نتوين و استتفاده از نتوآوري نيست  و نخواهتد بتود و          

ت ذتيايي بايتد بتراي تتأمين     و مهارت توليد محصوت  علم از استفاده كنندنان اصلي به عنوان انكشاورز

خود را مجهر به علم روز در زمينه هاي مختلف توليدي و متناستز بتا نيازهتاي مصترف     ، نيازهاي ذيايي 

د و هر چه اين ارتباط جدي تر ، مستحكم تتر و متداوم و مستتمر باشتد بتدون شتك شتاهد        نكنندنان نماي

انر نه بته صترف افترايش دانشتگاهها ،      شكوفايي و توسعه بخش كشاورزي در تمامي ابعاد خواهيم بود و

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

 برد. ره به جايي نخواهيم

 شرايط سخت و دشوار اعطاء تسهيالت به بخش كشاورزي :-33
بختش در   اين سترهاي كار و فعالي  درهمانگونه كه اشاره شد كشاورزان براي افرايش توليد و بازسازي ب

هر سا  نياز به درياف  تسهيالت بخصوص نقدينگي هاي تزم براي جبران بخشي از هرينه هاي فصتلي را  

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

عيتايش را بته    و دشوار مي باشد كه عمتالً كشتاورز  خ  نمي نيرد و در صورت امكان ، شرايط آنقدر س

لقايش مي بخشد و به ناچار براي حل مشكالت خود مجبور مي شود يا محصتوتت ختود را بته اصتيالم     

نياز خود را با چند برابر هرينه از دتتن و واسيه ها تهيته  بفروشد و يا آنكه نقدينگي مورد  سبر انكشاورز

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

 مي شوند.
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 : فراموشي توليدكنندگان خرد و كم توجهي به توليد كنندگان كالن-33
كوچتك بتودن   ،با توجه به وجود مشكالت ساختاري در بخش كشاورزي از جمله معيشتتي بتودن توليتد     

كم در اين بخش متاسفانه اكثر قريز به اتفاق توليدكنندنان در  واحدهاي توليدي و سرمايه نياري بسيار

اين بخش در سيح خرد و از خرد تا متوسط مي باشند و ايتن توليدكننتدنان بختاطر درآمتد انتدك شتان       

كمتر سرو كارشان با دستگاههاي اجرايي خدم  رسان و حامي بخش كشاورزي و بته تعبيتري بهتتر بايتد     

 فراموش شده اند و توجه چنتداني هتم بته توليتد كننتدنان كتالن در ايتن        توليدكنندنان خرد عمالًنف  

 بخش نمي شود.

 : فقدان كارشناسان بخش كشاوزي در نهادهاي تصميم گيري و تصميم سازي-32
بتراي هتر بختش وجتود     درست  و صتحيح   تزمه اصلي و اساسي بتراي تصتميم نيتري و تصتميم ستازي      

اجع تصميم نيري اس  تا بتوان در برنامه هاي كليدي ستاتنه و  كارشناسان و صاحبنظران اصلي آن در مر

در ذير ايتن صتورت بته دليتل      .پنج ساله توسعه كشور از بخش كشاورزي به معناي واقعي كلمه دفا  كرد

 ، تخصصي بودن بخش كشاورزي و عدم توجيه مسئوتن و تصميم نيران نسب  به اهمي  امنيت  ذتيايي  

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

 ناچير و به تبع آن امكان رشد سرمايه نياري در اين بخش هم كاهش چشم نيري خواهد ياف .

 عدم توجه جدي و اصولي به ترويج و آموزش كشاورزي :-31
ج و آمتوزش كشتاورزي است     بدون شك يكي از عوامل اصلي و اساستي در توستعه كشتاورزي ، تتروي    

بيوريكه از ترويج كشاورزي به عنوان زيربناي توسعه كشاورزي ياد مي كنند و بته دليتل اهميت  تترويج     

كشاورزي يكي از بخش هاي اصلي تشكيالت مترتبط بتا سياستتگياري ، هتداي  ، نظتارت و حمايت  از       

ويج و آمتوزش و انتقتا    و هرچته بختش تتر    است   كشاورزي امور مرتبط با ترويج و آموزش كشتاورزي 

نوآوري ها و يافته هاي جديد به كشاورزان استمرار و تداوم بيشتري داشته باشد به همان ميران بهتره وري  
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ن بخش افرايش چشمگيري خواهد داش  و هر چه اين ارتباط ضعيف تر باشد بخش كشتاورزي بته   در اي

 سوي ركود پيش خواهد رف .

 اورزي :فقدان استراتژي ملي در بخش كش-34
استراتژي يا همان راهبرد در هر فعاليتي به منرله نقشه راه حرك  به سوي اهداف به شمار مي رود و تعيين 

استراتژي در سيح ملي و به تبع آن در سيوم منيقته اي ، استتاني و شهرستتاني متي توانتد روشتن كننتده        

در روش ها و هم در اجرا و هم در هم ، هر سيح باشد كه در نهاي   دراهداف كالن ، اجرايي و عملياتي 

وستعه در  ارزيابي و نظارت قابل رصد بوده و با بر طرف كردن نقص ها و تقوي  نقتاط قتوت متي تتوان ت    

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

 ه اهداف زمين نير خواهد شد.ها در بخش كشاورزي عمالً اين بخش در رسيدن ب فعالي 

 ريسك باالي فعاليت ها در بخش كشاورزي :-35
كار و فعالي  در بخش كشاورزي به دليل آنكه كشاورز و فعاليت  هتايش در تمتاس مستتقيم بتا حتواد        

ذيرمترقبه از جمله سيل ، خشكسالي ، كم آبي ، بي آبي ، سرما و نرما و دهها اتفتاق ذيرقابتل پتيش بينتي     

فعالي  ها در اين بختش نستب  بته ديگتر بختش هتا بستيار         ير دارد بنابراين ريسك و خير پييرديگر قرا

ين بختش  باتس  و به همين دليل سرمايه نياري هاي كالن در اين بخش بسيار محدود و افرادي كه در ا

فعالي  دارند همواره در بيم و اميد قرار دارند كه براي تداوم و استمرار فعالي  ها در ايتن بختش بايتد بته     

فكر چاره كار اساسي بود كه مهمترين راهكار در اين زمينه استقرار سيستم بيمه فرانير و جتامع در بختش   

 .و حماي  همه جانبه از سرمايه نياران در اين بخش اس  كشاورزي

 مقاومت كشاورزان در مقابل پذيرش نوآوري ها :-36
يكي از راههاي اصلي در افرايش توليد و ارتقاء درآمد پييرش و اجراي روش هاي نوين يا همان نوآوري 

در مراحل مختلف توليد در بخش كشاورزي اس  كه از اين امر فقط كشاورزان با درآمد و توليد بتات  ها 
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در صورتيكه بتراي توستعه در بختش كشتاورزي ايتن       ، رگ استقبا  مي كنندو داراي واحدهاي توليد بر

پتتييرش و اجتترا بايتتد دامنتته وستتيعي از كشتتاورزان بخصتتوص كشتتاورزان ختترده پتتا و تمتتامي كشتتاورزان 

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

 فقدان شبكه جامع آموزش براي كشاورزان :-37
با پيشرف  علم بخصوص در عرصه ارتباطات و انتقا  اطالعات امروزه يكي از روش هاي اصلي و اساسي 

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

بكه جامع جمعي به طور عام و خاص اس  كه براي همه نير شدن اين موضو  در نام نخس  بايد يك ش

و هتم در قالتز سيستتم جتامع آمتوزش      «  شتبكه تلويريتوني   » آموزشي هم در قالز رسانه هاي تصويري 

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

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

 عدم توسعه بيمه جامع براي بخش كشاورزي :-38
مهمترين عاملي كه در حا  حاضر مي تواند در مواقع حواد  ذير مترقبه ، ذير قابل پيش بينتي بته نجتات     

كشاورزان بيايد همان بيمه اس  و كشاورزاني كه محصو  خود و يا واحد توليدي خود را بيمه كرده انتد  

سيز را در اين مواقع متحمل مي شوند به شترط آنكته يتك سيستتم بيمته      تنها كساني هستند كه كمترين آ

جامع براي بخش كشاورزي وجود داشته باشد و در زمان بروز حواد  و خسارات واقعاً به تعهدات ختود  

پاي بند باشد و بدان عمل نمايد نه آنكه با هتراران دليتل از زيربتار تعهتدات ختود شتانه ختالي نمايتد و بتا          

پهلوذرام  خسارت وارده به كشاورزان را پرداخ  ننمايد و يا آنكه درصتد نتاچيري از آن   دو  تفسيرهاي

 را پرداخ  نمايد كه باعث سرخوردني كشاورزان و توليدكنندنان خواهد شد.
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 عدم ارتباط بين دانشگاه ها و مزارع :-33
سات تحقيقاتي و علمي به و موس آموزش عاليبر كسي پوشيده نيس  دانشگاهها ، آموزشكده ها  و مراكر 

عنوان مراكر و هسته هاي توليد علم محسوم مي شوند كه محل زايش ، توليد و انتشار انوا  فن آوري ها 

و يافته هاي نوين محسوم مي شتوند و در بختش كشتاورزي هتم آنچته بتيش از پتيش قتادر         ها نوآوري  ،

وليتد در زيتر بختش هتاي مترتبط بتا بختش        خواهد بود تا زمينه ساز افرايش توليد در مرار  و واحدهاي ت

كشاورزي نردد همان نوآوري هايي اس  كه از دانشگاه ها و مراكر علمي بايد به مرار  راه يابد در ذيتر  

اين صورت كشاورزي ما همان راه يكصد سا  پيش را خواهد رف  و دانشگاه ها هم فقط به حجم بتاتي  

ليسانس و دكتر خواهند  باليد بتدون آنكته نتتايج علتوم و      خروجي خود با فارغ التحصيالن ليسانس ،  فوق

دانش توليدي در اين مراكر راهي به مرار  بيابد و پاستخگوي نيازهتاي فراينتده ذتيايي در ستيح جامعته       

 نردد.

 واردات گسترده در مقابل صادرات محدود محصوالت كشاورزي :-23
مينه توسعه بخش كشتاورزي محستوم متي    يكي از عوامل اساسي كه همواره به عنوان چالش جدي در ز

پايين محصوتت كشاورزي در بازارهاي جهاني ، دولتها متأسفانه در   شود آن اس  كه به دليل قيم  نسبتاً

دام واردات محصوتت كشاورزي نرفتار مي آيند در صورتيكه كشورهاي صادر كننده در قبتا  تشتويق   

كالن آنها را وادار به صادرات مي نماينتد تتا بازارهتاي     صادر كنندنان خود وحتي با پرداخ  يارانه هاي

هدف صادراتي را ما  خود نمايند ولي از آن طرف كشورهاي واردكننده بتا واردات نستترده عتالوه بتر     

تخريز بسترهاي توليد دائمي محصوتت كشاورزي در كشور خود اين ميدان را به صادركنندنان بيگانته  

و مولد كشور را از ميدان بدر كنند كه نتيجته اي جتر وابستتگي دائمتي بته      مي دهند تا كشاورزان پرتالش 

 محصوتت كشاورزي خارجي نخواهد داش .
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 :فقدان سيستم منسجم بازاريابي و بازار رساني در زمينه محصوالت كشاورزي -23
ي يكي ديگر از معضالت بخش كشاورزي در حا  حاضر فقدان سيستتم منستجم بازاريتابي و بتازار رستان     

بيوريكه كشتاورز بعتد از توليتد انبتوه در يتك فصتل زراعتي يتا بتاذي تتازه            اس  محصوتت كشاورزي

مشكالت وي آذاز مي شود و ايتن امتر از آنجتا نشتأت متي نيترد كته سيستتم بازاريتابي و بتازار رستاني            

مركبتات در  سيح كشور بسيار ضعيف اس . براي مثتا  يتك كشتاورز باذتدار     محصوتت كشاورزي در 

يك فصل كشاورزي با انوا  و اقسام مشكالت و صرف هرينه هاي هنگف  موفق مي شتود توليتدي   طو  

معقو  را آماده عرضه به بازار نمايد اما در همان زمان به دليل عرضه يكبتاره محصتو  مركبتات و فقتدان     

ازار محصو  توليدي به يكباره افت  كترده و در ايتن آشتفته بت       توزيع در سيح كشور قيم  جامع سيستم

بوجود آمده ، دتتن و واسيه ها شرو  به خريد محصو  باذداران به بهاي ناز  و انبار كتردن و ياعرضته   

آن در استانهاي ديگر با قيم  هاي چندين برابر مي نمايند و اين دور باطلي اس  كه هتر ستا  عتالوه بتر     

كشور تكرار مي شود بتدون  در نقاط مختلف  نير براي ساير محصوتت زراعي و باذي، مركبات محصو  

آنكه راه حل پايداري براي آن انديشيده شود و در اين راه فقط به راه حل هاي موق  اكتفا مي شتود كته   

 به هي  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 فعالي  هاي بخش هاي اجرايي خدم  رستان  به دليل فصلي بودن فعالي  هاي م

د و كارمنتدان و  ندر طتو  ستا  برختوردار نمتي باشت     را مرتبط با اين بخش هتم آن شتور و حترارت تزم    

كاركنان هم در اين مجموعه ها فقط چشم به پايان ماه دارند تا از حقوق و مرايتاي دريتافتي امترار معتاش     

طو  ساليان متمادي به يك عادت درآمتده است  و فقتط كشتاورزاني از ختدمات و       نمايند كه اين امر در

حماي  هاي دستگاه هاي اجرايي مرتبط با بخش كشاورزي بهره مند مي شتوند كته از نظتر اقتصتادي در     

 خوبي قرار دارند و يا آنكه ارتباط بهتري با اين دستگاه هاي اجراي دارند.  وضعي  بسيار
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 ع كشت :فقدان الگوي جام-21
متاسفانه بعد از نيشت  ستالها كشتاورز توليتد كننتده سترنردان آن است  كته چته محصتولي بكتارد تتا             

سودآوري مناسبي براي او داشته باشد در يك سا  قيم  انوا  مركبات بته شتدت بتات متي رود و قيمت       

خود نرفي قيم  بات مي رود و از ط پيازساير محصوتت باذي به شدت پايين مي آيد. در يك سا  قيم  

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

 نتيجه فقدان تدبير تزم را در اجراي الگوي جامع كش  براساس شرايط و ويژني هاي هر منيقه اس .

 سرمايه گذاري ناچيز در بخش كشاورزي :-24
ساسي در عقز ماندني بختش كشتاورزي فقتدان سترمايه نتياري كتافي در ايتن        يكي از دتيل اصلي وا

بخش اس  بيوريكه اين امر موجز شده تا ميران توليدات اين بخش چه به لحاظ كمتي و چته بته لحتاظ     

كيفي افرايش قابل توجهي نداشته باشد. در هر  فعاليتي سرمايه نياري به عنوان موتور محركه آن فعاليت   

كه مي تواند باعث تداوم ، استمرار و پويايي آن شتود كته ايتن امتر متاستفانه در بختش       محسوم مي شود 

كشاورزي چشم نير نمي باشد كه نتيجه آن سنتي ماندن بسترهاي توليد و ادامه آن هم سبز سس  شتدن  

 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 جمعيت  در كشتور محستوم متي شتوند و چته بستا        

، را بتر عهتده دارنتد   اهمي  روستاها به دليل سكون  خانوارهايي كه توليد مهمترين نياز انسانها يعني ذتيا  

يافته ، پيشرفته تر و بتدون مشتكل باشتد بته     بيشتر از شهرها مي باشد وهر چه روستاها آبادتر ، توسعه  بسيار

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

بدان حد مورد توجه قرار نرفته كه برخي از كارشناسان و محققان آن را مقدم بر توستعه كشتاورزي متي    

آسفال  روستايي و  برق و مختابرات خالصته نمتي شتود بلكته       در دانند و مقوله توسعه روستايي هم فقط
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آنچه در اين ميان بيش از پيش اهمي  مي يابد بتر طترف كتردن نيازهتاي روستتاييان در راه توليتد و حتل        

 مشكالت آنها در مسير زندني شرافتمندانه اس .

 كاهش تمايل كشاورزان به محصوالت استراتژيك :-26
وليتد محصتوتت كشتاورزي در كشتور اهميت  دارد نيتل بته خودكفتايي و يتا          آنچه در نگاه نخس  در ت

خوداتكايي در توليد محصوتت ذيايي استراتژيك مثل ننتدم ، بترنج ، جتو ،  رت ، دانته هتاي روذنتي       

توليد حماي  نگردد توليد كننده به دليل قيم  پايين ايتن محصتوتت و هتم    از انر اس  كه در اين رابيه

توليد اين محصوتت از دس  خواهتد  ادامه توليد اين محصوتت تمايل خود را براي باتي چنين زحم  

كه در اين رابيته   آوردداد و به سم  توليدات محصوتت كشاورزي با اولوي  دوم و سوم روي خواهد 

نهاده هاي اساسي همچون آم و خاك صرف توليد محصوتتي خواهد شد كه در سبد ذتيايي خانوارهتا   

 يگاهي ندارند و فقط براي سود بيشتر اين محصوتت كش  مي شوند.هي  نونه جا

 ضايعات باال در مراحل توليد وبعد از توليد محصوالت كشاورزي:-27
بركسي پوشيده نيس  كه تمامي محصوتت كشاورزي با سختيهاي فراوان و با صرف هرينه هتاي ستنگين   

د كه همين محصوتت توليتد شتده بتا رنتج هتاي      توليد مي شوند اما اوضا  زماني دشوار و ب رنج مي نرد

د. در يك سا  به دليتل  نبه دس  مصرف كننده نرسو از بين بروند مختلف فراوان بنا به دتئل پيدا و ناپيدا 

د در يك سا  بته دليتل فقتدان سيستتم جتامع      نقيم  پايين محصوتت باذي بر روي درختان از بين مي رو

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

به هي  عنوان پييرفتته نيست  و از آنجائيكته     موارد بايد ا عان كرد وجود ضايعات در محصوتت توليدي

به صورت تر و با فساد پييري بات به بازارهاي  اكثر قريز به اتفاق محصوتت توليدي در بخش كشاورزي

كشتور توزيتع و يتا     سراستر  رضه مي شوند بنابراين بايد بالفاصله با يك سيستم جامع عرضته در مصرف ع

 ا آنكه صنايع تبديلي و تكميلي مرتبط قادر به جيم آنها باشند.و ينگهداري و صادر شوند 
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 بهره وري پايين در توليد محصوالت كشاورزي :-28
متي نيترد بهتره وري است  و ايتن امتر در توليتد        يكي از عناصري كه هميشه در توليد مورد ذفلت  قترار   

مشهود اس  و همين امر هم هرينه هاي توليد را به چنتدين برابتر رقتم     محصوتت بخش كشاورزي كامالً 

معمو  آن افرايش داده اس . متأسفانه براي بسياري رشد كمي توليتدات محصتوتت كشتاورزي اهميت      

نبوه ، استفاده خارج از حد و انداه منابع نهفته اس  كه در اين دارد ذافل از آنكه در پش  پرده اين توليد ا

نرفته تا مصرف بيش از اندازه سم و كتود و ستاير نهتاده هتا كته      زمينه از مقدار بسيار زياد استفاده از آم 

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

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

 توليد را رقم زد.

 پايين بودن ميانگين توليد در واحد سطح :-23
يكي از موانع اساسي ديگر بر سر راه توسعه كشاورزي پايين بودن ميانگين ميران توليد در واحد سيح مي 

تن در هكتار مي باشتد و از طرفتي كشتاورزان     9تا  4مثا  ميانگين توليد برنج در هر هكتار بين باشد بيور 

تن هم برداش  مي نمايتد. بتراي پتايين بتودن ميتانگين توليتد دتئتل         21برنج كار نمونه در هكتار بيش از 

وين و فقتدان  مختلفي وجود دارد از معيشتي و سنتي بودن توليد نرفته تتا عتدم بكتارنيري دانتش هتاي نت      

بين ميتانگين توليتد تتا    درصدي  033فاصله حدود  انر اما از آن جمله اند. سرمايه كافي براي توسعه توليد

پوشش داده شود به جرات مي توان نفت  كشتور در توليتد تمتامي      93تا  03 به ميران حداكثر توليد فقط

 محصوتت استراتژيك به خود كفايي كامل دس  خواهد ياف .

 عزم ملي در توجه به بخش كشاورزي و حمايت جامع از كشاورزان : فقدان-13
دركنار تمامي چالش ها و آسيز هاي برشمرده شده يكتي ازمهتم تترين موانتع بتر ستر راه توستعه بختش         

كشاورزي فقدان  عرم ملي در توجه به بخش كشاورزي و حماي  جامع از كشاورزان اس  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 آسيز باز دارنده توسعه بخش كشاورزي اشاره شد كته رهتايي از آنهتا هتم در درون ايتن      03به 

چالش ها وجود دارد كه بايد توسط دستگاههاي اجرايي دولتي ، عمومي ، ذير دولتي  و تشكل ها و نهتاد  

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

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

ي  تمامي دستگاه هاي اجرايي مرتبط با بخش كشاورزي دو چندان مي نمايتد آنست  كته    وظيفه و مسئول

براي توسعه بخش كشاورزي و بالندني و سرآمدي و موفقي  به معناي واقعي كلمه آن و رفع تمامي ايتن  

 آسيز ها و چالش بايد داراي برنامه بود و با تدبير و در نظر نترفتن تمتامي جوانتز اقتدام نمتود. بركستي      

پوشيده نيس  كه در حا  حاضر مهم ترين نيتاز جامعته ، نيازهتاي ذتيايي متي باشتد و مهمتترين اولويت          

اقتصاد مقاومتي هم درنام نخس  تأمين امني  ذيايي جامعته متي باشتد و تحقتق آن هتم فقتط و فقتط بتا         

ي توسعه بخش كشاورزي ميسر خواهد بود. همانگونته كته اشتاره شتد بخشتي از چتالش هتا و آستيز هتا         

بازدارنده در بخش كشاورزي ساختاري و ميرا  سالهاي دور مي باشند و رفع اين مشكالت نياز به برنامته  

هاي بلند مدت و جامع دارد اما بخش قابل توجهي از آسيز ها و چتالش هتاي پتيش روي توستعه بختش      

و مديري  جهادي كشاورزي را مي توان با برنامه ريري هاي جامع  و اختصاص اعتبارات تزم و عرم ملي 

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

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

 توانمندي و ظرفي  هاي اين بخش در كشور باشيم.

 


