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  دكتر مجيد ياسوري

    

  

  نواحي روستاييوري عوامل توليد در  پايين بودن بهرهعلل 

  چكيده

.  اسـت وري عوامـل توليـد    پايين بودن بهره، ايران نواحي روستايي دراقتصاديي مهم ها   از ويژگي  
ـا حـدود           .است روستايي كشور بسيار پايين        در مناطق  توليد وري عوامل   بهره ـتايي كـشور ت  اقتـصاد روس

ت جذب نيروي انـساني     بخش كشاورزي به دليل عدم قابلي     در  . زيادي به اقتصاد كشاورزي وابسته است     
ـايين اسـت       تمركز نيروي كار و ساخت نيروي شاغل       ياو وجود نيروي انساني مازاد       .  داراي بهـره وري پ

ـايين بـودن       رّثؤعوامـل مـ   . رشد بسيار اندكي داشته اسـت       گذشته  سال  سي در يروي كار وري ن   بهره  در پ
ل دروني و بيروني تقسيم وام عي  به دو دستهتوان عمدتاً  مي در مناطق روستايي را وري عوامل توليد      بهره
ز امكانات و گيري سرمايه در مناطق روستايي شده و بر عدم برخورداري ا           اين عوامل مانع از شكل     .كرد

ـاخت     نبـود . ثر بوده است  ؤ الزم در اين مناطق م     هاي  زيرساخت ـات و زيرس ـا      امكان در عقـب مانـدگي    ه
ـان       ي حاضر   مقاله. ثر بوده است  ؤمناطق روستايي در كشور م     ـايين بـودن     علـل مهمتـرين    به بررسي و بي  پ

ـاره            وري   بهره  بـه   ايـن تحقيـق عمـدتاً      .داردعوامل توليد و در نتيجه عقب ماندگي اقتصادي روستايي اش
ـايج بازديـد       العات موجـود و بهـره     صورت اكتشافي و استفاده از منابع و اّط        ـا   گيـري از نت  و مـشاهدات   ه

  .ميداني در مناطق روستايي چندين استان كشور صورت گرفته است
 بهره وري، عوامل توليد ، نواحي روستايي،اقتصاد روستايي ، زيرساخت ها: كليد واژه

    :درآمد

ـته اي از نظر . ي وجـود دارد مورد عقب ماندگي  اقتصادي مناطق روستايي دو ايده و نظر كّلـ           در   ات بـه  يـ دس
ـته   ي  شرايط اقليمـي ، نـوع خـاك ، نحـوه        :عوامل اكولوژيكي و محيطي نظير      دوم بـه  ي  دسترسـي بـه آب و دس
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ـاري ،   آوري  فن  شرايط دسترسي به      : نظير ،عوامل اقتصاد سياسي   ـيوه ، سـرمايه، قـوانين تج اشـاره  ...  مبادلـه و  ي  ش
   ).35-40 :1986چمبرز، (دارد

 وري عوامـل توليـد      پايين بودن بهره   ، ماندگي اقتصادي نواحي روستايي     عقباليل اساسي   د زدر ايران يكي ا   
ـين، آب، سـرمايه و    (توليـد   وري عوامـل   روستايي كـشور بهـره      در مناطق . است ـايين   ) …نيـروي انـساني، زم بـسيار پ

ـين            خش كشاورزي به دليل عدم قابلي     ب .باشد  مي ـازاد و همچن ت جذب نيـروي انـساني و وجـود نيـروي انـساني م
ـال اخيـر    سـي در. وري پـايين اسـت   از نظر نيروي كار داراي بهـره   سنتي خود و در نتيجه توليد اندك،    ارساخت  س
كـي بـه خـاطر تمركـز     ي:  داليـل مختلفـي دارد  موضـوع اين  .وري نيروي كار رشد بسيار اندكي داشته است      بهره

ـنتي توليـد                    ،نيروي كار و افراد مازاد بخش       ديگر به دليل ساخت نيروي شاغل در اين بخـش كـه داراي بافـت س
ص و مهـارت  سوادي و عـدم تخـص    كهولت سن و بيدليلنيروي كار در بخش كشاورزي به    . كشاورزي است 

ـين . شـود لي در اين زمينه ايجـاد       و تحو كه تغيير     اميد را در اين بخش ضعيف كرده است، مگر اين          ي  هبارق  همچن
ـتفاده از وسـايل نـوين و مكـانيز     دليـل وري بخش كشاورزي بـه        رشد ناچيز بهره   ـاختار    ي ه عـدم اس  مناسـب بـا س
كند لي را طلب ميكشاورزي تحو .  

وخامت وضـع  .  درصد بوده است5/4 حدود ،1338ـ65هاي  وري نيروي كار در سال نرخ رشد متوسط بهره  
هاي اقتـصادي مقايـسه    وري اين بخش را با ديگر بخش       شود كه بهره    تر مي   وري نيروي انساني موقعي روشن     بهره
 بـوده   صد در 05/4بوده كه اين رقم براي صنعت برابر       صد در 9/4وري كشاورزي برابر       بهره 1338در سال   . كنيم
ـال   تـ  آن از   پـس  ولـي    ،وري كشاورزي از صنعت بيشتر بوده        بهره 1342تا سال   . است  همـواره بخـش   ،1375ا س

ـال بهـره    سـي توان گفت كـه در طـول          در مجموع مي  . وري بيشتري برخوردار بوده است      صنعت از بهره   وري    س
 از آن، بخـش   پـس . ل قرار دارد  در مقام او  ) ها  با رقمي بسيار باال در مقايسه با ديگر بخش        (نيروي كار در بخش نفت      

سازمان مديريت  (بندي بخش كشاورزي قرار دارد هاي جدول ردهخدمات و سپس بخش صنايع و معادن و در انت        

در منـاطق  وري عوامل توليـد    در پايين بودن بهره رّثؤ عوامل مهدف اين مقاله بررسي. )1383و برنامه ريزي كشور ،    
 يكي از مهمترين مشكالت موجود در سر راه انجـام ايـن تحقيـق               روزآمد،العات الزم و     اّط نبود .روستايي است 

  . وده استب
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  نواحي روستاييوري عوامل توليد در  پايين بودن بهرهعلل 

 دروني وامل عي را مي توان به دو دسته  در مناطق روستايي  وري عوامل توليد       در پايين بودن بهره     رّثؤعوامل م 
   .شود در ادامه به تشريح اين دو دسته عوامل اشاره مي.  بيروني تقسيم كردعواملو 

  علل دروني. 1

  :ير استز به شرح  روستايي كشور در مناطق وري عوامل توليد پايين بودن بهرهروني دهمترين علل م

  ت جمعي نرخ رشد زاد و ولد  و بودنباال . 1-1

نـرخ بـاالي زاد و ولـد و پيـشرفت دانـش          .  روستايي كشور داراي نرخ رشد جمعيـت بـااليي هـستند             مناطق
ـناخت                هاي بهداشتي كه منجر       پزشكي و مراقبت   ـين عـدم ش  ودرك   به كاهش نرخ مـرگ و ميـر شـده و همچن

رشـد سـريع    باعـث شـده اسـت كـه     ،مـدت  مـدت و بلنـد    فردي و خانوادگي و اجتماعي كوتاه      و مصالح   شرايط
هاي گذشته پديدار شود  در دهه تجمعي .  

      ميزان .  ر اين مناطق است دمواليد باال بودن ميزان  ،ت در مناطق روستايي    يكي از داليل باال بودن رشد جمعي
ـات موجـود ميـزان مواليـد در سـال           بر اساس اّط  .  در مناطق روستايي بسيار باالتر از مناطق شهري است         مواليد الع
ـاطق شـهري       .  در هزار بوده است 42 در كل كشور حدود      1375 ـين سـال ميـزان مواليـد در من  و در 32,5در هم

    جمعيـت در ايـن منـاطق      باال بودن نـرخ رشـد      ). 281 :1380،  انوج( در هزار بوده است    49مناطق روستايي حدود    
، افزايش  و به تبع آن افزايش سالخوردگانباعث افزايش نرخ بيكاري، افزايش نرخ مهاجرت روستائيان به شهرها        

ـايين   ، بعد خانوار، افزايش بار تكفل     دارند، افزايش    قرار   معيشت  اقلحد  از  تر  ينينسبت افرادي كه پا    بـودن نـرخ    پ
 سـواد و مهـارت     و كـاهش سـطح   آوري فن، كاهش تجربه، كاهش امكان استفاده از      پس انداز، جواني جمعيت   

ـات توليـد بـه شـد    ي شود تا سرانه   باعث مي   باال بودن نرخ رشد جمعيت    از طرف ديگر    . شود  مي ت  زمين و امكان
 بـه    موجب كاهش دسترسـي     كاهش درآمد  .گذارد   اثر مي    در كاهش درآمد خانوارها    موضوعاين  . كاهش يابد 

ت عالوه بر باال بودن نرخ رشد جمعي. شود برداري مناسب از عوامل توليد مي   و مانع از بهره      شده  امكانات توليدي 
 13 حـدود    1375در سال   . تي مناطق روستايي است   ي جمعي ها   ترين خصيصه  سوادي از عمده   ، باال بودن ميزان بي    

ـان ،    (اند روستايي كشور فاقد حتي يك فرد باسواد در خانوار خود بوده          ي  ها  درصد از خانوار   ـات   اّط .)281هم الع
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ـين . سوادي در مناطق روستايي بسيار بيشتر از مناطق شهري اسـت     دهد كه ميزان بي    موجود نشان مي    ميـزان  همچن
  . سوادي در بين زنان روستايي نيز بسيار باالتر از مردان روستايي است بي

  : دسترسي به امكانات عمومي عدم .1-2

بهداشتي و درمـاني، خـدمات عمـومي،     ، هاي آموزشي  در زمينه   اغلب روستاهاي كشور به امكانات عمومي     
برداري بهينـه از  منـابع توليـد      مانع از بهره   امكانات عمومي  نبود. كافي ندارند   دسترسي ،خدمات زيربنايي و رفاهي   

در مـواردي   هاي توليد،كاهش درآمـد و   در افزايش هزينه  خدمات توليدي به  كمبود و يا عدم دسترسي     .شود  مي
يكي از موارد مهم كـه بـه كمبـود امكانـات بـستگي      .  دارد  روستائيان دخالت از بين رفتن محصوالت كشاورزي    

ا  ام ،ثير داشته أهر چند عوامل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در اين امر ت          . سوادي در روستاهاست   داشته، ميزان بي  
  .  اثر داشته استموضوع مالي روستائيان در اين ناتواني دسترسي به امكانات آموزشي و نبود

   به عنوان  مهمترين بخش اشتغال و توليد يت سّن  غلبه داشتن كشاورزي. 1-3

ـتايي     تمام شاغالتقريباً  وكشاورزي است ايران،    ت اصلي روستائيان  فعالي ـاطق روس ن بخش كـشاورزي در من
ـار ايـران در مـورد سـطح زيـر كـشت محـصوالت             .اكن هستند س  بر اساس آخـرين گـزارش رسـمي مركـز آم

 درصـد   78ي زيـر كـشت ديـم،        هـا    درصد زمين  85ي زير كشت آبي،     ها   درصد از زمين   86كشاورزي، حدود   
 84,2لـه،    بزغا  و  درصـد بـز    82از سـوي ديگـر      . ق دارد ي موجود به بهره برداري روستايي تعّلـ       ها  قلمستان  و ها  باغ

ـتايي قـرار دارد              90درصد گوسفند و بره،      ـيش از     .  درصد گاو و گاو ميش كشور در منـاطق روس  87در واقـع ، ب
  ).57 :1382افتخاري، (ت غذايي در مناطق روستايي جاي داردمين امنيأدرصد منابع ت

، بـاال بـودن نـرخ      زمين  ت مالكي ي ، توزيع ناعادالنه ي كشاورزي ها   رواج كشاورزي سنتي و پراكندگي زمين     
  وگـذاري در بخـش كـشاورزي      پـايين بـودن سـرمايه      ، انداز، كمبود منابع مـالي       نرخ پس   ، پايين بودن      سوادي  بي

وري  پايين بودن بهره. شود  وري زمين، آب و نيروي انساني مي         باعث كاهش بهره   ، مانده   عقب  كاربرد تكنولوژي 
ـند           بيشتري در يك قطعه      تعداد افراد  افتد كه    زماني اتفاق مي    نيروي انساني  ـار باش  بـه عبـارت   .  زمين مـشغول بـه ك

ـين      ) كاشـت، داشـت و برداشـت      (وقتي عمليات مختلف كشاورزي       ديگر   ـار زم  نيـاز     بـه دو كـارگر      در يـك هكت
فته وري نيروي كار به نصف كاهش يا  در اين قطعه زمين مشغول باشند، بهره       تن بيش از چهار      عمالً  و باشد،  داشته
  . است
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 هـر روز  ،گـسترده  وجود واحدهاي تحقيقاتي و پژوهش قابل ذكر است كه در كشورهاي پيشرفته به بركت       
ـا نيـاز    هـا   و كـود   اصالح شده، سموم دفـع آفـات    انواع مختلفي از بذرهايي   عرضه  شاهد ـيميايي متناسـب ب   ي ش

ي جديد بـه سـرعت جـايگزين    ها    مالي، شيوه   ت و وجود امكانا     بوده و با توجه به نرخ باالي با سوادي          كشاورزان
ـا   درصد نيـروي كـار ايـن كـشور       5 كه كمتر از   اي  گونهشود به     مي   ي قديمي كشاورزي  ها   شيوه  درايـن بخـش   ه

     ـأمين     ساير بخشي  اوليهشاغل بوده و قادر است نه تنها نيازهاي غذايي مردم و مواد ـاي داخلـي را ت  كنـد، بلكـه    ه
  . خود را صادر نمايد توجهي از توليداتقادر است مقادير قابل 

1-4 .ت منابع توليدمحدودي   

 در .ت منابع توليد استوري عوامل توليد دارد، محدودي   ري در پايين بودن بهره    يكي از عواملي كه نقش مؤّث     
ـاط . آب و سرمايه  بسيار محدود است  ،  از زمين روستايي كشور منابع توليد اعم    مناطق ـتايي   قدر برخي از  من  روس

ي هـا   در بخـش  . ترين مشكالت اسـت     ت زمين از عمده    غرب كشور محدودي     شمال و شمال    كشور  نظير مناطق   
  . ، منابع آب بسيار كم است ي محيطي و اقليميها ت محدوديدليل به  ديگر

ـاطق كوهـستاني و يـك سـوم ديگـر       60ميليون هكتار اراضي كشور حدود       165از مجموع    درصد از آن من
ميليـون   51  يعنـي حـدود  ،ي كـشور  هـا   درصـد خـاك    33نشان مي دهد كه حدود     برآوردها .اطق بياباني است  من

                                                      .شود كار گرفته نميه ميليون هكتار در امر توليد ب 32 بر بالغ  از اين ميزان . داراي استعداد كشاورزي است،هكتار
  از مجموع اراضي زير كشت.شود ه مناسبي نميد استفادود منابع محت منابع در مواردي ازحدوديعالوه بر م

عملكـرد   (.اسـت  كـم  بـسيار  داراي بـازده  بيشتردرصد به صورت كشت ديم بوده كه        53 حدود    ، 1382در سال   
ـيش از  در حالي كه گندم آب.  كيلو گرم بوده است830 جو ،   عملكرد  گرم و   كيلو 920گندم ديم ،      تـن و جـو آبـي    3ي ، ب

  ). تن بوده است2,7حدود 
ـاطقي كـشت مـي       40، حداقل    فائو بنابرگزارش ـار تنهـا        درصد گنـدم ايـران در من  800شـود كـه از هـر هكت

ي تحت آبياري نيز متوسط عملكرد گندم در هر هكتار بـه نـدرت              ها  شود و حتي در زمين      كيلوگرم برداشت مي  
باشـد،     تن در هكتار مي    4/6كمتر از نصف عملكرد توليد گندم در مصر به ميزان           كند كه     از سه هكتار تجاوز مي    

 ميالدي به دليل بارندگي خوب و به موقع، متوسط عملكرد توليد گندم در ايران به              2004حال در سال     ولي با اين  
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 تـن در هكتـار   6/2تر از متوسط عملكرد جهاني توليـد گنـدم يعنـي            كه اندكي پايين   ، تن در هر هكتار رسيد     3/2
   ). www.iran-emrooz.net/index.php (باشد مي

ي هـا    ت شناخت از قابليـ نبود عدم استفاده از انرژي باد و خورشيد، جاري و سطحي، يها استفاده از آبعدم  
 مناسـب  ت دسترسي به  ابـزار و امكانـا  دليل نبودي محيطي به ها  ت از قابلي  بهينه برداري  امكانات بهرهنبود،   محيطي

  . برداري از منابع  محدود شده است مانع از بهره

  ت و ابتكار  خالقيي ه قونبود. 1-5

   عالقـه   عواملي نظير، فرهنگ سنتي   . ت و ابتكار كم است     خالقي ي  ه قو ،  مختلف داليل به   ،در مناطق روستايي  
، ضعف و عـدم    پذيري ن ضريب ريسكي جديد، پايين بودها  و ديدگاه ها    نسبت به ايده    عدم اطمينان  ،  به گذشته 

ـتايي مـؤثر اسـت       ت در مناطق   نظام آموزشي در پايين بودن ابتكار و خالقي         ييكارا ـين .  روس    دافعـه    عوامـل   همچن
  عوامل فرهنگـي .  كرده و با سواد از روستا شده است  افراد تحصيل ي شهري باعث مهاجرت ها  روستايي و جاذبه    

ـتايي از     نيز در مهاجرت تنگناهاي محيطي ،و اجتماعي، عوامل اقتصادي  ـاطق روس   افراد نقش داشته و در نتيجه من
  . است  نقش داشته ت در پايين بودن ابتكار و خالقيموضوعاين . شود  ميخاليكرده  نيروهاي جوان و تحصيل

 بـاالي   داراي انگيـزه ق و  و خـالّ ر ديده، مـاه   آموزش  فرايند گزينشي است كه در ابتدا، افراد نسبتاً        ،مهاجرت
  ).35 :1382،  توتونچي(كند   جذب ميفرستكاري را از مناطق  مهاجر 

 آن در منـاطق    انساني و تراكمي ، به خالي شدن روستاها از سرمايه      مستمر به خارج از منطقه      بنابراين مهاجرت 
در . دهد  ميتايي ، افزايشكردن بهره وري مناطق روس وري اين مناطق را ضمن كم       مي شود و بهره    شهري منتهي 

  . كند انساني، رشد اقتصادي مناطق شهري را تقويت مي ي  سرمايه  تراكمطول زمان

  اي   و كاالهاي سرمايه كمبود سرمايه. 1-6

اندازها كه خود ناشي از نازل بـودن           ناچيز بودن ميزان پس    دليلبه  .  روستايي، سرمايه محدود است      در مناطق 
ي هـا   گرفتـه يـا در بانـك        شكل ي  به عالوه سرمايه  . گيرد  د روستايي است، سرمايه شكل نمي      افرا ي  درآمد سرانه 
ـين در منـاطق شـهري و               جواهرات و  در خريد و فروش طال     انداز شده ويا    شهري پس   از  …، خريـد و فـروش زم

ـي  مهـارت  سـواد و   از طرف ديگر با توجه به پايين بـودن سـطح        . شود  دسترس خارج مي   ـتفاده از ماش ،  ن آالت اس
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 در ايـن   وري سـرمايه   آن پـايين بـودن بهـره   ي شـود و نتيجـه     كار گرفته نمي   ه ب  هاي موجود به طور صحيح      رمايهس
  .  است مناطق

1-7 .پراكندگي قطعات زراعي ود كوچكي، تعد  

ـلي در راه افـزايش توليـد و توسـعه               هـا    يكي از دشواري   ها   كوچكي آن   و  قطعات  پراكندگي  ي    و موانـع اص
ـاطق ) زمين، نيروي كار و سرمايه(وري عوامل توليد  اين عامل در پايين بودن بهره     . ورزي است كشا ـتايي   در من  روس

  . است بسيار اثر گذاشته
ـلي در پراكنـدگي    ي ميبندي كّل   در يك دسته    يكـي  ، كـرد   كـشاورزي اشـاره    اراضـي  توان به دو عامـل اص

  ؛   و طبيعـي     عوامل جغرافيـايي    ي  در دسته . دي و اجتماعي است   ديگري عوامل اقتصا   و و طبيعي    جغرافيايي  عوامل
  ـتا،      اراضـي   دسترسي به آب، دوري يـا نزديكـي       ت اراضي، اختالف در ميزان    اختالف در مرغوبي نـسبت بـه روس

اثر گذاشته است  و پراكندگي قطعات اراضي ت منابع آب و خاك در كوچكيمحدودي .  
، ابتدايي بودن وسايل توليد،       ، اصالحات ارضي     و رعيتي   اعي؛ نظام ارباب   عوامل اقتصادي و اجتم    ي   در دسته 
 نقـش  ،بـرداري  هـاي بهـره    و نظام ت، اشكال مالكيت، افزايش جمعي  ارث  براساس قانون   اثر و  ها بين   تقسيم زمين 

ـار ايـران     براساس آخرين آمار منتشره از سـوي مركـز       .  و پراكندگي قطعات زراعي دارد       در كوچكي   ريمؤّث آم
 از اراضي زراعي و باغ و قلمستان   اعم   كشاورزي ايران   وسعت كل اراضي  ) 1382 سرشماري كشاورزي سال      نتايج(

مركز  (گيرد برداري قرار مي     مورد بهره   واحد  3153244اين ميزان اراضي توسط     .  هكتار است  17665489حدود  

ـار بـوده    1/4برداري در اين سال معـادل    بوط به هر بهره   ي مر ها   مساحت متوسط زمين   . )13: 1383،    آمار ايران   هكت
 5/1(  زراعي و بقيه        ميليون هكتار آن اراضي    2/16.  هكتار زمين كشاورزي ايران حدود       ميليون 7/17  از كل   .است

  . را باغ و قلمستان به خود اختصاص داده است)  هكتار ميليون
ــات  ســال   براســاس اّط ــران وســعت اراضــي ز،1367الع ــون1/17 راعــي اي ــداد واحــد    ميلي ــار  و تع  هكت

ي هـا  العـات، متوسـط واحـد   براسـاس ايـن اّط  . )21 :1376ابراهيمـي،   ( واحد بوده اسـت    6008192  ها  برداري  بهره
 هكتـار بـه     5/6بـرداري از       متوسط واحد بهـره    1367-82يها   سال ي  در فاصله .  هكتار بوده است    5/6برداري    بهره

  . افته است هكتار كاهش ي1/4



 نهم ي ه     شمار                                            اي ي ناحيه ي جغرافيا و توسعه مجلّه                                                               120  

ه هـا بـ    ، مصرف بيـشتر نهـاده    آالت كشاورزي  از ماشين  آب، اتالف نيروي انساني، عدم استفاده مؤثر        تلفات
 بـه شـمار    تـرين معايـب   ر از سرمايه درقطعات كوچك و پراكنده از عمده       كود، عدم استفاده مؤّث   وخصوص بذر   

  . شود عوامل توليد در بخش كشاورزي ميبرداري مناسب از   از بهره عنما،   اين معايب. آيند مي
ها افزايش يافته و بخـش    و سرمايه كم شده، هزينه    نيروي كار   يور شود كه بهره     پراكندگي اراضي سبب مي   

يابـد     نيز افـزايش     ...و و غير    فات مبارزه با آ    ي  و هزينه  رفته مقدار قابل توجهي آب هدر        وسيعي از اراضي به همراه    
   ).25 :همان(

ـتفاده     زو مجه  جديد   آالت و تجهيزات     بزرگتر قادر است از ماشين       نيروي كار، فرد در مزارع     رز نظ  ا تري اس
ـته باشـد   تر را انجام تواندكارهاي مربوط به مزراع وسيع  مي  طريق نمايد و از اين   كـه  ، داده  و توليدات بيشتري داش

ـان از طريـق    (در رفتن هزينه هـاي فرصـت   پراكندگي اراضي موجب ه .  قادر نيست    كوچكتر  در مزارع  اتـالف زم

شـده و در  ) بين قطعات... آمد و شد ميان قطعات پراكنده ، هزينه هاي اضافي ناشي از جابه جايي نيروي انساني ، وسايل و          
 )37: 1374افتخاري،  ركن الدين(.نهايت كارآيي مديريت را پايين مي آورد

ص بيـشتري نـسبت بـه كـارش     محصوالت، تخص ع كمتر  دليل  تنو    به ،و يكدست    در اراضي يكپارچه     زارع
بنـابراين در  . شـود  قت مفيد كار صرف رفت و آمد نمي       وت زيادي از     مد   يكپارچه  در اراضي . تواند پيدا  كند     مي

  .  است وري نيروي انساني به مراتب  كمتر از اراضي يكپارچه  ميزان كارايي و بهره  و پراكنده  كوچك اراضي
ـين   بستگي زيادي به وضعي    ، كشاورزي  آالت  ستفاده درست و بهينه از ماشين      ا ـاي كـشاورزي دارد و       ت زم ه
ـبي          ييها  زمين ـين   كـاربرد  بـا    د،  هـستن   حّطس و مـ   هدبـو  كه داراي طول و عـرض مناس    آالت در ايـن اراضـي      ماش
 يـك محـور   پيرامون  تحت فشار كه    يهاي  آبيار      سيستم  بردتوان به كار    به عنوان مثال مي   .  است وري  بيشتر    بهره

ـين بيـشتر باشـد     .  اشاره كرد  ، هستند  درگردش ـتفاده بـوده       تعـداد دهانـه  ،هر چه وسعت زم  هـاي بيـشتري قابـل اس
  .  افزايش خواهد يافتها وكارايي اين دستگاه

ي ، قدرت مانور زياد آالت بزرگ  هستند، از يك طرف ماشين   و كوچك ه   همچنين در  قطعاتي كه پراكند     
ـين         ـين ايـن قطعـات پراكنـده    آ نداشته و از طرف ديگر مدتي از وقت مفيد  ماش صـرف رفـت و آمـد    ،   الت در ب

.  بسياركمتر از اراضـي يكپارچـه اسـت         پراكندهو    آالت در قطعات كوچك     كارايي اين ماشين   درنتيجه. شود  مي
در اراضي زراعـي، امكـان افـزايش    اين نكته را خاطر نشان مي سازد كه ساختار فضايي پراكنش            ) 1968(ژاكوبي

  )38همان،. (سازد را محدود مي... سرمايه و  راندمان در عوامل توليد و نيروي كار،زمين،
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   لذا بخشي از مساحت زمين،  باشد   بندي مي    در قطعات كوچك  نياز به مرز       جا كه   باال، از آن   عالوه برموارد   
 در برخي مناطق بـه هـدر رفتـه و بـه طـور       ان يك عامل كمياب    و زمين به عنو     به مرز بين  قطعات اختصاص يافته      

و پراكنـده بـسيار        كوچـك      عوامل  توليد در اراضي      بهره وري  بنابراين. گيرد  نمي برداري قرار   مورد بهره    مطلوب
  . پايين است

   عوامل بيروني.2  

  چندگانگي اقتصادي كشور و  دوگانگي .2-1

ـارتي روابـط    .  ا از هـم تـشكيل شـده اسـت     بخش اقتصادي مجزّ سيستم اقتصادي كشور از دو يا  چند      بـه عب
   :دوگانگي اقتصادي عمدتاً به صورت زير نمايان است. ي اقتصادي كشور وجود نداردها   بين بخش ارگانيك

   ؛ و بخش سنتي وجود بخش پيشتاز 
   ؛ روستاييي  شهري و منطقهي وجود منطقه

   ؛نده كشاورزي ما در مقابل بخش عقب وجود بخش صنعتي
  . نزولخوران و  سلف خران  تحت كنترل  قديمييبانكي پيشرفته و بخش مالو وجود بخش مالي 

ـازار             الت سريعتر اتفاق مي   تحو،  بخش پيشرو   در    اقتـصاد    و  افتد، سرمايه بر است، درآمد زاست، وابـسته بـه ب
ي منـاطق   ها  ويژگي. الت محدود است  تحو و تغيير و      ، اقتصاد معيشتي    درمقابل بخش سنتي، كاربر   . تجاري است 

ـا    زمينـه   مانع از پويـايي اقتـصادي و فـراهم شـدن    ،شد  روستايي كشور كه در بخش سنتي گفته  بـرداري   ي بهـره ه
  . شود  از منابع توليد مي مطلوب

ـال  ها  روستا تمركز قدرت و تصميم گيري در مراكز شهري، معموالًي  به واسطه  ي  از طريق ارزش افـزوده انتق
  عقـب ها د، اما خود از لحاظ توسعه و رشد از شهرنشو ها مي  به طور مداوم باعث افزايش توان شهرها خود به شهر 

ل آن دو، كمتـر مـورد        مكمـ  هاي  گيرد و جنبه    مي  شهر و روستا در مقابل هم قرار       ، دوگانگي الگويدر  . دنمان مي
127 :1377سعيدي،(. ه استتوج(    

ـايين  . شود  ميجديد و نوين به بخش   باعث جابجايي نيروي كار و سرمايه از بخش سنتي ، وجود دوگانگي  پ
گـذاري آن       سرمايه در   اي   انگيزه  گونه  هيچ )مناطق روستايي  ( وبازدهي كم آن در بخش سنتي       بودن ارزش سرمايه  
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تبع آن فقـر اقتـصادي    در كاهش بهره وري عوامل توليد و به خصوص سرمايه و به موضوع اين   .گيرد  شكل نمي 
  .ري داردّثؤروستاها نقش م

   ماندگي تكنولوژي  عقب.2-2

 اين تعريـف  بر اساس.  استو روش ساخت،استفاده و انجام كارهاي مفيد  ها، دانش    شامل مهارت  آوري  فن 
  عقـب . و ديگـري پيچيـده و جديـد اسـت           ا يكي سـاده و قـديمي       ام ، هستند آوري  فنگاو آهن و تراكتور هر دو       

ـتمزدهاي نـازل       رغـم    زيـاد توليـد علـي        متوسط نسبتاً  ي  ل در هزينه   او ي  ندگي تكنولوژيك كشور در وهله    ما  دس
 كه نمايـانگر پـايين بـودن    ،و نسبت زياد سرمايه به توليد است  و در گام دوم در نسبت زياد كار به توليد     ،پرداختي

 در جريـان توليـد و در گـام     صر غير ماهر و متخصدرگام سوم استفاده از نيروي  كا .و سرمايه است كار ييكارا
ـان،   قـره (.  ملي نهفته است ي   بيشتر براي رسيدن به خودكفايي در توسعه        اي  آخر در استفاده از كاالهاي سرمايه      باغي

1375: 51(  
ـاد اسـت، لـذا كـار           توليـد نـسبتاً    ي  هاي غيركاراي توليد، متوسط هزينه       شيوه به دليل كاربرد   ي  كاالهـا  برد  زي

ص و مـاهر   نيروي متخـص   طرف ديگر كمبودزا. هاي زيادي است    هزينه   مستلزم ،اي در بخش كشاورزي     سرمايه
  روستايي را محدود كرده و در صورت استفاده نيـز داراي  ي  در جامعهآوري جديد فن از   امكان استفاده مطلوب  

ـال    تربت حيدي  تحقيقات انجام شده در منطقه    . كم است  كارايي و بازدهي    نـشان مـي دهـد كـه     1379ريـه در س
ت كاهش يافته و كشاورزان در هر واحد آبياري تحت فشار يا قطره اي، بهره وري آب  به شد          آوري  فنكمبود    

ـتفاده مـي       ـانع از بـه زيـر كـشت بـردن      موضـوع ايـن  . انـد  كـرده  توليدي بيشتر از ميزان مورد نياز از منابع آب اس  م
  )274، 1380ياسوري،( ر بوده استّثؤد و دركاهش درآمد روستائيان بسيار مي ديگر به زير كشت مي شها زمين

   نابرابري.2-3

اين نابرابري . وجود دارد... اي ، شهر و روستا و در جهان كنوني نابرابري در همه سطوح؛ جهاني، ملي ، منطقه     
 از ثروتمنـدترين  سـه تـن   رايي  مجموع دا .  غير قابل تصور و انفجار آميز رسيده است        هاي   اخير به مرز   هاي  در دهه 

    ).149 :1383اخباري، ( كشور فقير جهان است48افراد جهان برابر با درآمدخالص ملي 
ـابرابري  اي، نابرابري بين شهر و روستا، نابرابري اقتصادي ي منطقهها   وجود نابرابري   در تمركـز   واجتماعي و ن

وري عوامـل توليـدي        پايين بودن بهـره     و   ي روستايي  اقتصادي نواح    ماندگي  سرمايه در كشور در عقب     و ثروت
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 تعداد افـرادي   اوالً.  پيامدهايي را به دنبال خواهد داشت، شود وقتي سرمايه در چند نقطه متمزكز    . گذاشته است   اثر
چون فقـرا و    ثانياً. رود  تقاضا براي وام  باال مي   در نتيجه  ،يابد  م هستند، افزايش مي   يي ك كه بدون سرمايه و يا با دارا      

گذاري در بـورس   گيري سرمايه  نابرابري ثروت، شكل ،  جانبي رشد     از پيامدهاي  ،  اند  تمتوسط در اكثري     ي  طبقه
ـتايي        ت شكل محدودي.  است  ، سفته بازي و داللي      سهام  بـه عـدم     در نهايـت منجـر     گيري سرمايه در نـواحي روس

  . شود روستايي و شهري بيشتر مي  بين نواحي  و شكافشود و تجهيز منابع در اين مناطق مي گذاري سرمايه
 امتيـاز   گونه  از همه  ثروتمند تاقلي.  است… اجتماعي، فرهنگي و  بروز نابرابري  ي اقتصادي ر نابراب   از پيامدهاي 

د ر كنيـ تـصو . شـود  تر مي ه افراد مرّف دولتي بيشتر نصيب حتي تسهيالت. اجتماعي، اقتصادي و سياسي برخوردارند 
ـا اغلـب   ،كنـد   دولت براي بهسازي مسكن روستايي، تجهيز مزارع ساير امور اعتبارات وتسهيالتي را ارائـه مـي                   ام

 …ها و  سر رسيد وام ،  عدم توان باز پرداخت        از نداشتن ضامن    اعم - گيري   عدم امكان بهره   دليل نبود  به    روستائيان
  .  ندارد  تمايلي به استفاده از اين تسهيالتــ

ـ  وؤي اجرايي مسها   چهارم پيش بيني شده است تا دستگاه       ي   قانون برنامه  در ـناد مالكي ت ل نسبت به صدور اس
ـتايي،  تواند عالوه بر به رسمي  ميموضوعاين . در مناطق روستايي بزرگ اقدام كنند    ت شناخته شدن امالك روس

  . استفاده از اعتبارات بانكي را فراهم آوردي زمينه
 در واقـع  .دهد  مي گذشته نشانهاي ضريب جيني را در مناطق شهري و روستايي در برنامه      -1شماره  جدول  

بر اساس اين جدول بين مناطق شهري و روستايي شكاف          . ت نابرابري اين مناطق را به تصوير كشيده است        وضعي
ـتايي          . درآمدي زيادي وجود دارد    ـين منـاطق روس  شاهدهنيـز شـكاف درآمـدي بـاالتري مـ     از طرف ديگـر در ب

ـاطق شـهري در برنامـه   ) دو دهـك اول ( درصد درآمد بـاال  20در حالي كه در مقايسه بين   . شود مي  سـوم  ي در من
ـيش از              3/8توسعه   ـتايي  ب  درصـد   20يعنـي  .  درصـد بـوده اسـت   10 درصد بوده است ، اين رقم در منـاطق روس

و اين مطلب شكاف .  در اين  مناطق است درصد درآمد پايين 20 برابر   3/10روستاييان داراي درآمد باال  حدودا       
  . دهد  ميدرآمدي باالتر را در آن نشان
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 )1368-80( دوره  طي بين مناطق شهري و روستاييي نابرابريها  شاخص. 1جدول 

%) 20(باال به %) 20(نسبت 
 پايين

نسبت دهك باال به دهك 
 پايين

 ضريب جيني

 كل شهري اييروست كل شهري روستايي كل شهري روستايي

 سال

35/10 00/10 51/11 23/21 40/19 74/23 426/0 426/0 446/0 
ميانگين دوره 

)67 - 1363( 

2/10 7/9 1/11 1/22 1/19 1/23 42/0 42/0 44/0 1368 

6/12 5/8 0/11 5/28 9/16 6/23 45/0 4/0 43/0 1369 

8/12 9/11 2/14 0/29 3/26 4/33 452/0 477/0 486/0 1370 

6/11 7/8 1/11 8/24 5/16 2/23 434/0 41/0 435/0 1371 

5/11 0/8 5/10 9/25 9/14 1/22 431/0 393/0 425/0 1372 

6/10 9/7 9/9 8/22 5/14 0/20 431/0 395/0 424/0 1373 

3/11 2/8 2/10 5/23 0/15 5/20 437/0 402/0 427/0 1374 

0/10 3/8 2/10 9/19 0/15 2/20 42/0 404/0 43/0 1375 

7/9 8/7 7/6 2/19 9/13 9/18 42/0 39/0 422/0 1376 

1/11 9/7 5/10 0/23 2/14 2/21 44/0 39/0 43/0 1377 

2/10 9/7 9/9 3/20 3/14 4/19 43/0 4/0 42/0 1378 

31/10 20/8 13/10 64/20 09/15 07/20 429/0 406/0 430/0 1379 

50/9 36/8 96/9 22/18 44/15 40/19 415/0 411/0 4/0 1380 

   مركز آمار ايران،آمار و بودجه خانوار: مأخذ    

   هزينه خانوار شهري و روستايي-درآمد  تفاوت بين .2-4

ـين درآمـد و       . روستايي اسـت   هاي  يكي از علل ركود اقتصادي در مناطق روستاِِِِِِِِِِِِِِِِِِِيي درآمد و هزينه خانواده              ب

ـته اسـت      ها   اخير تفاوت  هاي   شهري و روستايي در دهه     هاي   خانواده ي  هزينه  باعـث    كـه    عـواملي . يي وجـود داش
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 ي شود ؛ عوا مل اقتصادي ، سياسي ، زيست محيطي و فرهنگي و يا آميزه اي از همـه     مي  روستائيان هاي  مهاجرت

جمعيـت ،  ال شود و در نتيجه خالي شدن روستا از نيروهاي فعـ   مياين عوامل باعث مهاجرت روستائيان به شهرها 

ف سطع درآمد بين مناطق ال اخت،از عوامل ديگر.  خواهد داشت    به دنبال  فتن توان و قدرت توليد را       و از دست ر   

يابي به درآمـد بيـشتر  اسـت         ترين انگيزه مهاجرت براي افراد و بخصوص جوانان دست         قوي. شهر و روستا است   

ـتائيان باعـث    كـ  كار تحصيل كاهش نسبت نيروي. آيد  نبود بازاركار به وجود مي ي  كه در نتيجه   ـان روس رده در مي

 ـتا كـم شـده و باعـث                   . شود    مي  كشاورزي هاي  تركود فعالي در نتيجه سهم اين نيـروي تحـصيل كـرده در روس

ـتايي هاي كاهش توليد و عدم انتقال يافته    ـتغال  شـود   مـي  جديد علمي به بخش توليد روس ـتا     و تـوان اش زايـي روس

زايي در روستاها براي كاستن روند       ي جديد اشتغال  ها   ايجاد طرح   مهم در اين جا    ي  لهأمس. شود  مي دچار انحطاط 

  )57 :1373سلي ، . (مهاجرت روستائيان به شهر است

  ـاجرت از منـاطق             ،ت در بخش كشاورزي داليل زيادي دارد      كاهش ميزان فعالي ـار و مه  ولي ارتباط بـازار ك

. گيـرد   مـي اجرت به دليل درآمـد صـورت  با توجه به آمارهاي موجود مه    . روستايي داراي اهميت ويژه اي است     

ـاطق بـا درآمـد بـاالتر سـرازير     ،مهاجرين بخش كشاورزي كه داراي درآمد پايين هستند        . شـوند   مـي  به طرف من

   )11 :1378هاشمي، (

بر اساس اطالعات اين جـدول،   . دهد  مي ت فقر را در مناطق شهري و روستايي نشان          وضعي  .2جدول شماره   

 گذشته نه تنها بهبود چنـداني نيافتـه اسـت ، بلكـه همـواره از      هاي  برنامه طي،مناطق روستاييفقر نسبي و مطلق در      

 قابل توجه فاصله و شكاف باالي ميزان فقر در مناطق شهري        ي  نكته. سطح فقر در مناطق شهري باالتر بوده است       

 درصـد بـوده   4/22 سـوم  ي امـه در حالي كه ميزان فقر مطلق در مناطق روستايي در ابتـداي برن         .  و روستايي است  

ـتايي           نصف  درصد يعني تقريباً   6/11 اين رقم در مناطق شهري       .است يكـي از  . اسـت  ميـزان فقـر در منـاطق روس

از طـرف  . سـت ها  و زيرسـاخت ها  ت،  محدودي  ها  مهمترين عوامل باال بودن فقر در مناطق روستايي ، وجود تنگنا          

 كنـد و    مـي زش افزوده مناطق روستايي را از دسترس آنان خـارج  بخش وسيعي از ار،ي بازار ها  تديگر محدودي

  .  در نتيجه درآمد در اين مناطق بسيار پايين است
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   درصد خانوارهاي شهري و روستايي زير خط فقر نسبي و.2جدول شماره 
 )1368 -78(خط فقر مطلق 

  آمار بودجه خانوار مركز آمار ايران: خذĤم
  

در مناطق با   . شود  مي  از مواردي است كه باعث تشديد مهاجرت نيز        نابرابري در سطح دستمزدها يكي ديگر     
و جريان آزاد كاال و سـرمايه  .  حمل و نقل باال، دستمزدها پايين خواهد بود     ي   ضعيف اقتصادي و هزينه    هاي  نهاده

اي بنابر اين ، دستمزد يك فـشار بـر      . دستمزدها را به سطح دستمزدهاي پرداختي در مناطق شهري نخواهد رساند          
  ).16 :1383كالير پل،(رود  ميمهاجرت به شهرهاي بزرگ و كوچك به شمار

 فقر نسبي خط خط فقر مطلق

  شهريقطمنا روستاييق طمنا شهريق طمنا روستاييق طمنا
 سال

 )1368-67(ميانگين دوره  48/21 15/22 13/15 77/23

85/25 26/17 12/21 69/21 1368 

39/25 56/16 67/23 11/19 1369 

74/26 52/14 68/24 48/20 1370 

21/25 34/14 4/24 51/19 1371 

33/25 72/12 97/22 7/18 1372 

82/22 03/11 71/21 94/17 1373 

98/22 66/12 41/23 85/18 1374 

39/23 5/12 95/21 36/19 1375 

3/22 19/11 31/21 74/17 1376 

63/22 43/10 76/21 72/18 1377 

66/20 2/11 65/22 29/18 1378 

  توسعهسوم ي ميانگين برنامه 59/18 22/22 60/11 39/22
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  الگوهاي توسعه . 2-5

ت بخــش دولتــي و خــصوصي بــه الگوهــاي  فعاليــي توانــد از نظــر قلمــرو ومحــدوده الگوهـاي توســعه مــي 
  ريـزي   مـه در الگوهـاي برنا   . بنـدي  شـود      طبقـه  وعدم تمركز، مختلط ويا تلفيقـي      ريزي متمركز، خصوصي    برنامه

ـازار ساختاراين الگوبه   .پردازد  ها و تدابير مي     ها، سياست   متمركزدولت به تعيين اهداف برنامه     در .  تـوجهي نـدارد    ب
ـافي د          ،تـر هـستند     مانده   همواره عقب   هاي سنتي    بخش  چنين شرايطي   حمايـت از ايـن   ر چـرا كـه دولـت تـوان ك

ـنعتي، كـشاورزي و يـا    ي اي توسـعه بـه الگـوي توسـعه    ت بخشي الگوهـ الي فعي از نظر توسعه . ها  ندارد    بخش  ص
  . شود تجارت تقسيم مي

كـشاورزي بـه عنـوان محـور     ، هاي اول، دوم و سوم توسعه پـس از انقـالب           رغم اين كه در برنامه     ايران علي 
، تمـامي    كـشاورزي ي در الگـوي توسـعه  .  الگوي توسـعه كـشاورزي پيـاده نـشد      اما عمالً ،توسعه قلمداد گرديد  

هاي  جامعه در راستاي افزايش سـطح  زيـر كـشت، متوسـط توليـد در        و عوامل جامعه و نيز تمام تالش      مكاناتا
هـا    در اين برنامه)78 :همان منبع(شود  هاي توليد محصوالت كشاورزي به كار گرفته مي   ونير كاهش هزينه     هكتار
الت  بـه وجـود      وسازي خود بپـردازد و از تحـو       ها به تجهيزو ن      بخش   نتوانست در مقايسه با ساير      كشاورزي بخش

 دليـل از طرف ديگر به .  كاهش يافته و يا بهبود نيافت عوامل توليد در اين بخش در نتيجه كارايي. گيرد  آمده بهره 
هـاي    كشاورزي كه مـانع از جـذب سـرمايه           روستايي و مشكالت ساختاري بخش       ت سرمايه در مناطق   محدودي

كـار  ه   الگوي توسعه بـ    بخش خصوصي در كشاورزي     و همچنين عدم تمايل    الت گرديد ي، اعتبارات و تسهي   مّل
  .  بوده است تا سرمايه بر  كاربر  شده در اين بخش عمدتاً گرفته

ـار هزينـه       ه   بـ  دليـل  به   ١ كاربر ي   در الگوي توسعه   ـار گيـري فـراوان از نيـروي ك ـاي توليـد محـصوالت     ك ه
 افـزوده در     پـايين بـودن ارزش    . زش افزوده در بخش فراهم نگرديد     رافزايش ا    باالرفته و عمدتاً امكان     كشاورزي

  .   روستايي اثر گذاشته است برداري عوامل توليد در مناطق كاهش درآمد و كاهش بهره

2-6.ات و اثرات اقتصاد سياسي  قوانين و مقرر  

  ـنعتي شـدن، توسـعه      ت كنوني جهان ما نمي تـوانيم بـدون تحليلـي تمـام و كمـال از اثـر                   در وضعي  ي  ات ص
ـيم    هـا     اقتصادي، و جهاني شدن بازارها بر نواحي روستايي، شناختي از اين پديده            ـته باش چـالش موجـود در      .داش

                                                           

١. labour-intensive 
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ـابع   محدودي،   از يك طرف    تأمين غذا و خودكفايي در محصوالت استراتژيك       مـشكالت سـاختاري در   و ت من
بات ات ومصو از اين بخش كه در قوانين و مقرر دولت در حمايت   يها  كشاورزي از طرف ديگر وتالش     بخش

انـد در شـرايطي    يافت، باعث گرديد تا مناطق روستايي كه مراكز توليد كشاورزي بـوده   ي مي شوراي اقتصاد تجّل  
  .   امكان رقابت با اقتصاد ملي و اقتصاد نفت را نداشته  باشند گيرند كه عمالً قرار

  اقتـصادي،  ي   درگيري كشور در مرزهاي غربـي، محاصـره        ، اخير هاي   ه افزايش وكاهش قيمت نفت در ده     
ـاذ    ا مشكالت داخلي ناشي    تـصميمات   ز تورم و بيكاري همگي موجب گرديد تا دولت در بسياري  مواقع به اتخ

 مركـزي بـراي جبـران      و استقراض از بانك  خارجي ، استقراض  از طرف ديگر كسري بودجه    .  مقطعي اقدام كند  
.  دست بزنـد     عمراني زير بنايي در بخش كشاورزي       ث گرديد تا عمالً دولت نتواند به اقدامات       كسري بودجه باع  

شاورزي داراي ك فصل  بخصوص.  درصد بوده است20ي اخير سهم اعتبارات عمراني كشور كمتر از  ها  در سال 
  .  نبوده است بوده و يا بنا به نياز بخش كشاورزي از سهم چنداني برخوردار سهم كمتري از ساير فصول

 هاي كـشاورزي،   صادرات و واردات محصوالت و نهاده     ي    دست و پاگير در زمينه       اتو مقرر    وجود قوانين   
ـتفاده از اعتبـارات و تـسهيالت              و مقرر   وجود قوانين  ـ    ات محـدود كننـده در اس ـين و   ت بـانكي، مـشكل مالكي  زم

  هاي طبيعي كشور، مشكالت حقـوقي      آب و خام در عرصه      منابع   در مالكيت   تحتمي نبودبرداري،    هاي بهره   نظام
ي كـشت،   هـا    سياست نبود،     اراضي   اسناد مالكيت  نبود پشت سدها،     برداري از منابع آب سطحي واراضي       در بهره 

   و عـدم پوشـش خريـد تـضميني     ، پايين بـودن   با تغييرات كاربري اراضي عدم وجود و عدم اجراي قوانين مرتبط      
 محـصوالت  ي رويـه  هاي الزم از محـصوالت كـشاورزي و واردات بـي          ، عدم حمايت  2يمحصوالت كشاورز 
  . ت افزايش داده استپذيري محصوالت داخلي  را به شد  كه آسيب… و ، برنج ، پنبه كشاورزي نظير چاي

ـين بـردن فرصـت      غير رسميقتصاد همچنين وجود واردات غير قانوني و قاچاق و ا  ـاي الزم در    باعـث از ب ه
  . است وري عوامل توليد در اين بخش شده  افزايش بهره بود شرايطبه

                                                           

تا .   است   اين محصوالت و كمك به شهرنشيان ، جلوگيري از افزايش قيمت  كشاورزي در ايران   قيمت محصول  پايين نگه داشتن داليليكي از    -2
   شهري  برسد    كنندگان محصوالت كشاورزي  با قيمت كمتري  به دست مصرف
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  نتيجه گيري

 مـشكالت كـشاورزي در    توان عوامل زيـر را كـه از جملـه          ي مي بندي كّل   ، در يك جمع     باالعالوه بر موارد    
  : وري عوامل توليد در اين بخش بيان كرد  به عنوان عوامل مانع از توسعه وافزايش بهره،ايران است

   ؛ ترويج و تحقيقات در بخش كشاورزي  پايين بودن سطح آموزش -
   ؛ در اين بخشنباال بودن سطح شاغال  -
   ؛پايين بودن سطح درآمد روستائيان به نسبت شهرنشينان  -
-  ؛ مشكالت حقوقي و ساختاري نظام ارضي وت اراضي ومسايلمشخص نبودن مالكي    
   ؛ در كشاورزي  بخش خصوصيگذاري    سرمايه  پايين بودن ميزان -
   ؛هاي اقتصادي بين اين بخش و ساير بخش   نبودن ارتباط تنگاتنگ -
 -      بيش از   1382ن بخش كشاورزي در سال       درصد از  شاغال    46حدود   ( صكمبود نيروي انساني جوان و متخص 

   ؛)اند  سال سن داشته50
   ؛ورزيگذاري و اعتبارات در بخش كشا  مسائل مربوط  به سرمايه -
   ؛برداري صحيح از منابع آب كمبود و عدم بهره - 
   ؛يابي محصوالت كشاورزي  بازار مناسب و مشكالت و موانع بازارنبود  - 
ـتفاده صـحيح       ي كشاورزي ها   زمين  پراكندگي و كوچكي   -  ـاده     كه موجب عدم اس هـاي كـشاورزي       از نه

   ؛شود مي
   ؛بت به ساير محصوالت كشاورزي نس  پايين بودن سطح قيمت محصوالت -
   ؛ي كشاورزيها  زمين  و تخريب زايي، فرسايش  كوير -
  . محصوالت كشاورزيي رويه  بي  و  واردات ، قاچاق  وجود اقتصاد زير زميني -

 پايين بودن بهره وري عوامل توليد ، پايين بـودن ميـزان درآمـد و عقـب مانـدگي نـواحي                      باال موارد   ي  نتيجه
  .روستايي است
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