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  توسعه كشاورزي پايدار از طريق پايدارسازي درآمدهاي كشاورزي
  

  ∗وپيشر لهحمدا
 ريزي روستايي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران دكتراي برنامه جوي دانش

  پروانه عزيزي  دكتر
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسارعضو هيات علمي 

  چكيده 
درصد از كل اشتغال را  20بيش از  1387طوريكه در سال ه بخش كشاورزي سهم مهمي در توليد ناخالص داخلي كشور دارد ب

ترين  دستيابي به امنيت غذايي، كسب درآمدهاي ارزي و استقالل سياسي و اقتصادي از عمده. خود اختصاص داده است هب
توسعه كشاورزي بدون نگرش پايداري به آن موجب بروز مسايل و مشكالتي . هاي توجه به بخش كشاورزي است ضرورت

موضوع 1980بر اين اساس از سال. ستها ترين آن ميايي و تخريب محيط زيست از عمدهرويه مواد شي گرديده است كه مصرف بي
ي فعلي و ها ر نوعي از كشاورزي است كه كيفيت زندگي نسلكشاورزي پايدا .توسعه كشاورزي پايدار مورد توجه قرار گرفت

مدل كشاورزي پايدار، . طريق حفظ و بهبود فرآيندهاي اكولوژيكي كه زندگي بدان وابسته است را بهبود مي بخشد از آينده را
ناپذير از اهداف  يكتناسب اكولوژپكي ، ماندگاري اقتصادي، مقبوليت اجتماعي و مسئوليت سياسي را به عنوان چهار بعد تفك

يكي از اهداف اساسي توسعه كشاورزي پايدار ، ايجاد درآمد و اشتغال در نواحي  بلندمدت پايداري را مورد بحث قرار مي دهد كه
   .روستايي در جهت افزايش رفاه و كاهش فقر روستائيان است كه بايد مورد توجه قرار گيرد

ايجاد درآمد كافي و مناسب براي  با مولفه(پايدار، ابعاد اقتصادي كشاورزي پايداردر اين مقاله با مرور مباني نظري توسعه 
 ي مورد بررسي براي پايداري درآمد كشاورزي در اين مطالعه ، بيمه محصوالت كشاورزي،ها شاخص. گردد بررسي مي)كشاورزان

نتايج . بوده است 1382-1386ت منتخب طي دوره درآمد و اشتغال غير زارعي ، حاشيه سود و ميزان بهره وري توليد براي محصوال
ي توليدي باعث پايداري اقتصادي ها ي دولتي به نهادهها دهد كه پرداخت يارانه ي صورت گرفته در اين مقاله نشان ميها بررسي
ساختگي  ي كشاورزي در بازار داخلي و رقابت پذيري اين محصوالت در بازارهاي جهاني شده است كه اين پايداريها فعاليت

الزم موجب كاهش ارزش افزوده اين بخش  بدون اصالحات و اتخاذ تدابير ها از طرفي حذف يكباره يارانه. بوده و واقعي نمي باشد
چنين پايين بودن سطح عملكرد در هكتار نسبت به روند  هم. در اقتصاد ملي و بيكار شدن تعدادي زيادي از كشاورزان خواهد شد 

در پايان .يد محصوالت مورد بررسي ، پايداري اقتصادي كشاورزان را بشدت تحت تاثير قرار داده است روز افزون هزينه تول
    .راهكارهايي براي پايداري اقتصادي بخش كشاورزي از حيث درآمدي ارائه شده است 

  
  توسعه كشاورزي پايدار، درآمد كشاورزي، پايداري اقتصادي  :دييكل گانواژ

  
                                                            

 hampish@yahoo.com                                09177711151شرو                                                حمداله پي ∗
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  مقدمه
ي ابتدايي و سنتي با ها كشاورزي به روش به توليدات غذايي ،با افزايش روزافزون جمعيت و نيازهاي فراوان 

ي گذشته با قطع درختان جنگلي و از بين بردن مراتع، ها در طي سال .بازدهي كم، ديگر جوابگوي اين نيازها نيست
ي نوين كشاورزي تا ها ي صنعتي و روشها تكنولوژيو با استفاده از ه است يافتزيادي سطح زيركشت افزايش 

رويه و نامتعادل از كودها و سموم كه تخريب خاك  با استفاده بي ادامه در.ي موجود برطرف شده استحدودي نيازها
هرچند توليد افزايش يافت ليكن تخريب محيط طبيعي را باعث شد داشت، و از بين رفتن موجودات خاكزي را در پي

ي شيميايي و مكانيكي هر ها به كارگيري روش بنابراين. ي كشاورزي به خطر افتاد ارف كنندگان كاالهو سالمت مص
معايب زيادي از اين كار حاصل گشت كه موجب مطرح شدن موضوع  ليكن چند توانست كشاورزي را رونق دهد،

  .كشاورزي پايدار گرديد
ي ها بلندمدت از منابع طبيعي ، توليد بهينه با حداقل نهادهيي نظير حفاظت ها از ويژگي مفهوم كشاورزي پايدار

ي جامعه ها توليد ، ايجاد درآمد كافي از هر واحد بهره برداري و تامين تمام نيازهاي غذايي و تامين ساير نيازمندي
 آن با اعمال مديريت صحيح شاورزي پايدار سيستمي است كه درك.)(Brown,1987,p12استروستايي تشكيل شده 

كرد و از تخريب   تأمين و كيفيت محيط زيست را حفظ توان نيازهاي غذايي بشر را در استفاده از منابع طبيعي،مي
در توسعه پايدار كشاورزي،كاهش فشار وارده به اراضي زيركشت، عدم مصرف .عمل آورد ذخاير طبيعي جلوگيري به

ي زيادي ها گام. و آينده،جزء مباحث اصلي است حفظ ذخاير طبيعي و سالمت نسل حاضر،)كود و سم(مواد شيميايي
تعادل بين توليد محصول و تغييرات محيطي  كشاورزي پايدار برداشته شود، قبل از هر چيز بايد بهبايد براي ايجاد 

به جاي  چنين هم .در نظر گرفته شودبه عنوان بخشي از كل سيستم محيط زيست  و سيستم زراعي گرديدهتوجه 
تناوب زراعي، بقاياي گياهي،كود سبز،كودهاي آلي،  از ها هورمون و ها كش كودها و سموم شيميايي، علفاستفاده از 

 توان گفت كه سيستم گاه مي استفاده گردد، آن ها آفات و بيماري ارقام مقاوم به مبارزه بيولوژيك با حشرات و

بر همين . نخواهد ساخت زيست وارد محيطاي به  كشاورزي پايدار،مولد،تجديدشونده،سودآور و خودكفاست و لطمه
حفاظت ،تنوع زيستي،خاك و منابع طبيعي،حفاظت از آب،فراهم نمودن امنيت غذايي همراه با كيفيت مناسب اساس

قابل پذيرش بودن از سوي جامعه و بهبود  ، حفظ و بهبود سودمندي مزرعه ،از منابع انرژي در داخل و خارج مزرعه
از جمله اهداف برنامه كشاورزي پايدار است كه  و ايجاد درآمد مناسب و كافي براي كشاورزان كيفيت زندگي انسان

پس بنابراين كشاورزي پايدار بايد از نظر . و اقدامات زيادي صورت گيرد ها ها، برنامه بايد براي اجرايي نمودن آن
  . لوب باشد، از نظر اقتصادي توجيه پذير و از نظر اجتماعي مط اكولوژيكي ، مناسب

علت وجود تورم در  هي توليد در بخش كشاورزي بها با توجه به روند افزايش هزينه در طول سه دهه گذشته ،
شدت مورد هجوم واقع شده و قدرت خريد كشاورزان  ههاي كشاورزي ب اقتصاد كشور،پايداري اقتصادي فعاليت

 گذاري هاي دولت برمالكيت زمين، قيمت ثيرسياستتا تحت"توليد درآمد دربخش كشاورزي مستقيما.يافته است كاهش
  .  ي توليد كشاورزي استها ، در دسترس بودن بازارهاي مناسب و ديگر انگيزه ها قابليت دسترسي نهاده
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در اين مقاله در نظر است تا پايداري اقتصادي بخش كشاورزي با بررسي مولفه ايجاد درآمد مناسب و پايدار براي 
براي اين منظور چندين شاخص براي تبيين وضعيت پايداري درآمد . ي و تحليل قرار گيردكشاورزان مود بررس

  .مورد بررسي قرار گرفته است  كشاورزان در چند محصول منتخب

  روش تحقيق
ي مربوط به پايداري در كشاورزي از حيث ابعاد اقتصادي و پايداري درآمدي ، از دو روش استفاده ها در بررسي

  : شده است 
ي مورد استفاده در خصوص پايداري ها در ساير كشورها در خصوص شاخص بررسي مطالعات انجام شده )اول

ي توسعه ها ، گزارش سازمان ملل متحد در خصوص شاخصها آنكشاورزي و عوامل موثر بر آن كه معتبر ترين 
طالعات كاربردي و عملي صورت با بررسي م چنين هم. كه در تحقيق مد نظر قرار گرفته است ،پايدار كشاورزي است

ي مورد نظر براي اقتصاد ايران و بخش كشاورزي با توجه ها گرفته در كشورهاي مختلف ، قابليت استفاده از شاخص
  . ي مناسب انتخاب و مورد محاسبه قرار گرفتها د كه در نهايت شاخصيبه آمار در دسترس ارزيابي گرد

مارنامه كشاورزي جود در سالنامه آماري كل كشور و آز آمار و اطالعات موانجام بررسي پيمايشي با استفاده ا )دوم
ي صورت گرفته توسط ها ي سرشماريها از داده چنين هم.صورت گرفت )آخرين آمار منتشره(1382-1386در دوره 

  .ي كشاورزان استفاده الزم برده شده است ها مركز آمار ايران براي بررسي درآمدها و هزينه
ي كمي به بررسي ها با استفاده از تحليل يك پژوهش كيفي تلقي گردد ليكن است هر چند ممكناين پژوهش 

از طرفي براي  .وضعيت پايداري كشاورزي از ابعاد اقتصادي مي پردازد تا نتايج را با اطمينان بيشتري بيان نمايد
 ها آنمحاسبه و تحليل  الزم برايي بيشتري محاسبه گردد ليكن آمارهاي ها پايداري درآمدي كشاورزان بايد شاخص

ها تا حدودي  هرچند بايد گفت كه با محاسبه هر يك از شاخص.از صحت الزم برخوردار نبوده اند در دست نبوده و
  .ي كشاورزي اظهار نظر نمود ها توان در خصوص پايداري درآمدي فعاليت مي

  بررسي مباني نظري 
 تعاريف توسعه پايدار 

 "توسعه اقتصادي"اصطالح جديدي نيست و در كتب اقتصادي دانشمندان قرن نوزدهم ، اصطالح،پديده و توسعه
ريزي شده براي نيل به پيشرفت اجتماعي  اما توسعه به معني كوشش آگاهانه،نهادي و برنامه.نيز بكار گرفته شده است

. د جماهير شوروي سابق آغاز گرديداز كشور اتحا1917اي نوظهور در قرن بيستم دانست كه از سال توان پديده را مي
ها براي منافع برداري از منابع طبيعي كشورهاي مستعمره و گشودن بازار در كشورهاي غربي نيز،توسعه به معناي بهره

 ،بدين ترتيب.بنابراين افزايش سطح زندگي توده مردم كشورهاي مستعمره در اولويت قرارنداشتكشورهاي مادر بود،
سال گذشته رايج بود،محصول تاريخ تحوالت اجتماعي و اقتصادي اروپا در دو قرن 70در توسعه به مفهومي كه

 .بر الگوي صنعتي شدن اروپاي غربي و آمريكا مبتني بوده است  گذشته است و از اين رو ديدگاه غالب از توسعه ،
اقتصادي نشان داد كه اين  رشد و توسعه ي حاصل از رويكردهاي معطوف بهها ميالدي،تجربه 1970اما از اوايل دهه 

از اين رو در تعاريف و رويكردهاي علمي  .گوي نيازهاي كامل انسان و جوامع انساني نيست برداشت از توسعه پاسخ
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فرهنگي كه داراي بار   اي با ابعاد ارزشي ، و دانشگاهي در مفهوم توسعه تجديد نظر شد و توسعه به عنوان يك پديده
چنين در جهت جلوگيري از تخريب منابع طبيعي كه ناشي  هم.همه جانبه است ياد گرديد متعالي،اجتماعي و فرهنگي

صورت  اين اصطالح به.از راهبرد صنعتي شدن شتابان در شهرهاي بزرگ بود اصطالح توسعه پايدار مطرح گرديد
از آن پس  گرديد ومطرح  1992و اجالس ريو  "آينده مشترك ما"تحت عنوان وسيع بعد از گزارش كميسيون برانتلند

پايداري در .مقاالت و كتب متعددي در اين خصوص چاپ و از جوانب مختلف اين موضوع مورد بررسي قرارگرفت
شود  اركرد در آينده نامحدود اطالق ميتوانايي جامعه،اكوسيستم يا هرسيستم جاري براي تداوم ك معناي وسيع خود به

به ضعف  ها آنابعي كه سيستم بدان وابسته است يا با بار بيش از حد روي در نتيجه تحليل رفتن من "آنكه اجبارا بدون
اشاره  ها آنتعاريف زيادي صورت گرفته است كه در ذيل به برخي از  از توسعه پايدار،(Gilman,1996,p1) شود كشيده

   :گردد  مي
حداكثر سازي رفاه انسان فعلي توسعه پايدار به معناي تلفيق اهداف اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي براي  -

  . (OECD,2001,p11)بعدي براي برآوردن نيازهايشان استي ها بدون آسيب رساني به توانايي نسل
از نظر كميسيون برانتلند، توسعه پايدار، توسعه اي است كه نيازهاي فعلي را بدون خطر انداختن توانايي  -
   .(WCED,1987,p89)در تحقق نيازيشان مرتفع مي سازد هاي بعدي نسل
توسعه پايدار، توسعه اي است كه در آن تامين مستمر نيازها و رضايت مندي افراد همراه با افزايش كيفيت  -

 . (Robert,1980,p10)زندگي مد نظر است

  .(Michael,1987,p10)ولوژي در فرايندهاي اقتصادي استي اكها كارگيري آموزهه واژه توسعه پايدار بيانگر ب -

مورد  و حفظ منابع طبيعي نيت غذايياهميت اين بخش در تامين ام توجه بهپايدار در بخش كشاورزي نيز با توسعه
ي اخير نيز به علت مشكالتي كه در اثر مصرف بي رويه مواد ها از طرف ديگر در سال. تاكيد زيادي قرار گرفته است

كه در .توجه بيشتري به آن معطوف شده است ي رايج مواد غذايي بروز كرده استها و روش شيميايي در كشاورزي
  : ذيل به برخي از تعاريف موجود در خصوص توسعه كشاورزي پايدار پرداخته مي شود 

ي فعلي و آينده را از طريق حفظ و بهبود ها كشاورزي پايدار نوعي از كشاورزي است كه كيفيت زندگي نسل -
   .(New South Wales agri,1998,p4)(را بهبود مي بخشد است،  فرآيندهاي اكولوژيكي كه زندگي انسان بدان وابسته

ي ها مديريت و حفاظت از منابع طبيعي پايه و هدايت دگرگوني :تعريف فائو از كشاورزي پايدار عبارت است از-
زاهدي (هاي حاضر و آينده باشد تكنولوژي و نهادي در راستايي كه متضمن ارضاي مستمر نيازهاي انساني نسل

  . )246،ص 1377،مازندراني
 نمايد، موادغذايي سالم را توليد مي  صورت كارآمد از منابع استفاده مي كند، كشاورزي پايدار سيستمي است كه به-

  .  )18ص ،1371،صداقتي(استي آتي حفظ مي كند و از نظر اقتصادي پويا ها و منابع را براي نسل كيفيت محيط 
شود و شامل كشاورزي  كه به كاهش تاثيرات منفي عمليات كشاورزي منجر مي كشاورزي پايدار،انواع كشاورزي-

 شود محدود نمي ها آنبيولوژيك ، كشاورزي اكولوژيك ، كشاورزي كم نهاده و كشاورزي ارگانيك است ولي به 
  . )14ص،1376،كوچكي(
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شرايط هر منطقه جغرافيايي در كشاورزي پايدار سيستمي تلفيقي توليدات حيواني و نباتي است كه با توجه به  -
  . )157 ص، 1378 ،علوي  (مدت طوالني نيازهاي غذايي و اليافي انسان را برآورده مي سازد

گيري از منابع انساني و مادي محلي  داند كه با بهره برنامه توسعه سازمان ملل متحد كشاورزي پايدار را روشي مي-
   .)16ص، 1378عمان، (يد محصوالت كشاورزي مي پردازدبا حداقل تاثيرات مخرب بر محيط زيست به تول

ي ها فعاليت(ي خاصها گردد كه كشاورزي پايدار يك فرآيند مديريتي درانجام فعاليت با تعاريف باال مشخص مي
اتكايي و خود تنظيمي اكوسيستم  ارتقاء خود ، است كه همراه با فرآيندهاي طبيعي براي حفظ منابع)كشاورزي

سوددهي   عين حفظ و تقويت  محيطي در سازي ضايعات وتاثيرات منفي،سياسي،اجتماعي و زيست وحداقلكشاورزي 
پذير  بايد از نظر اكولوژيكي مناسب، از نظر اقتصادي توجيه  توسعه كشاورزي پايدار،لذا  .سيستم توليد به كار مي رود

اولين موضوع . وع داراي اهميت زيادي استبراي پايداري در كشاورزي سه موض .و از نظر اجتماعي مطلوب باشد
دومين موضوع افزايش قابليت دسترسي به غذا و مصرف آن . درآمد كافي بخصوص در بين افراد كم درآمد است

موضوع سوم . اين بدين معني است كه بايد از طريق افزايش توليد و بهبود بازاريابي، غذاي بيشتري توليد شود. است
  .) 12 ص،1387كوچكي،( استطبيعي حفاظت و بهبود منابع 

 كشاورزيها و شاخص هاي پايداري درآمدهاي  مالك

عوامل . برداران كشاورزي است هاي كشاورري،وجود درآمد كافي براي بهره يكي از عوامل مهم در پايداري فعاليت
درآمد و سود  اقتصادي، در ادبيات خرد .زيادي در ايجاد درآمد دائمي و پايدار براي شاغلين اين بخش دخالت دارند

كاال در بازار و  براين اساس اگر فرض كنيد قيمت .يك بنگاه فعاليت اقتصادي بصورت تابع سود تعريف شده است
   TR= P.Q):برابر است با(TRلباشد در اين صورت درآمد كQوPمقدار توليد به ترتيب برابر با 

تقسيم درآمد كل بر كل مقدار محصول فروش رفته محاسبه توان از  كشاورز را نيز مي(AR)چنين عايدي متوسط هم
  ).ص1376،168منتظور ظهور،(مت متوسط بازار استمنظور از اين عايدي در واقع همان قي. نمود 

 = AR: پس بنابراين  PQ
QP =.  

 پس سود. گردد تعيين مياز درآمد كل (TC) هاي توليد هاي كشاورزي نيز پس از كسر هزينه سود حاصل از فعاليت
)π(  كشاورز نيز برابر خواهد بود با :TCTR −=π  

در چند . و يا مقدار توليد بايد افزايش پيدا نمايد طور كلي براي افزايش درآمد كشاورزان يا قيمت محصول هپس ب
م رت خريد تضميني و يا توسط مكانيزصو هدولت بطي گذشته تا كنون ، قيمت محصوالت بخش كشاورزي توسط 

بنابراين تا حدود زيادي كشاورزان در تعيين قيمت محصول خود نقش .تعيين شده است  )عرضه و تقاضاي كاال(بازار
افزايش عملكرد در هكتار (لذا براي افزايش درآمد كشاورزي و پايداري آن بايد روي افزايش توليد. زيادي ندشته اند

هزينه هاي توليد كشاورزي نيز شامل هزينه هاي  .و يا كاهش هزينه هاي آن متمركز شد ) يش سطح زير كشتيا افزا
در اين مطالعه به بررسي .ماشين االت و غيره است عوامل توليد نظير آب،كود، سم، بذر، اجاره زمين نيروي انساني و

  :د شاخص هاي ذيل براي پايدار سازي درآمد كشاورزي پرداخته مي شو
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  ر كشاورزي غي ايجاد درآمد و مشاغل  -
 بيمه محصوالت كشاورزي   -

 هاي كشاورزي در محصوالت منتخب حاشيه سود فعاليت  -

 بهره وري توليد از طريق بررسي عملكرد در واحد سطح   -

مطالعه مورد طور غير مستقيم در پايدارسازي درآمدهاي كشاورزي نقش دارند كه در اين  هب عوامل ديگري نيز
كاهش هزينه هاي توليد كشاورزي،كاهش ضايعات محصوالت : اين عوامل عبارت است از .بررسي قرار نگرفته است

ث غير مترقبه ، مهار شرايط اقليمي ، افزايش راندمان دامحصوالت كشاورزي، جلوگيري از حو كشاورزي ، صادرات
زم است اين عوامل براي هر محصول مورد بررسي و مطالعه كه ال ،غيره و آبياري و مكانيزاسيون عمليات كشاورزي

شاخص هاي مورد بررسي در پايداري درآمد محصوالت كشاورزي از متون داخلي و خارجي جمع آوري . قرار گيرد
   .شده است كه منابع آن در پايان مطالعه آورده شده است 

  سابقه مطالعات انجام شده
در ادامه  .در ادبيات علمي و تحقيقات دانشگاهي ايران وارد گرديد1370لتدريج از ساه موضوع توسعه پايدار ب

توسعه پايدار  كتب و مقاالت زيادي با موضوع توسعه پايدار انتشار يافت كه در اين منابع بيشتر به طرح مباني نظري
  توسعه پايدار در  راهكارهايي براي رسيدن به هاي زيادي نيز برگزار و در كنار تاليف كتب،همايش.پرداخته شد

توسعه پايدار در بخش كشاورزي با توجه به صدمات زياد وارده به اين  .ديهاي مختلف اقتصادي ارائه گرد بخش
بخش ناشي از تخريب محيط زيست طبيعي و مصرف باالي سموم و كود شيميايي و ضرورت اقتصادي كردن 

شده بيشتر ابعاد فيزيكي و بيولوژيكي كشاورزي را مورد  تحقيقات انجام.ها مطرح گرديد ها بيش از ساير بخش فعاليت
در ذيل برخي از مطالعات  .كشاورزي پايدار مورد بررسي قرار گرفته است-بررسي قرار داده و كمتر ابعاد اقتصادي

  : انجام شده به اختصار مورد بررسي قرار مي گيرد
) هراز موردپژوهي در دشت(كشاورزي ايران بررسي مسئله پايداري در اي به در مطالعه) 1386(زاهدي و نجفي

ست كه آيا نظام كشاورزي ايران پايدار است و آيا ا مهمترين سئوال مطرح شده در اين مطالعه اين. پرداخته است
تداوم روند فعلي آن به بهبود پايداري مي انجامد يا ناپايداري را بيشتر مي سازد؟ در اين مطالعه موضوع پايداري از 

دهد نظام شاليزاري  نتايج اين مطالعه نشان مي.ماعي،اقتصادي،طبيعي و سياسي مورد بررسي قرار گرفته استابعاد اجت
در دشت هراز به لحاظ اجتماعي ، اقتصادي،طبيعي و كاركرد دروني خود ناپايدار است و در صورت تداوم وضعيت 

نيز، تحقيقاتي را در  )1386(اري و همكارانافتخ) 1379(كوچكي و همكاران. فعلي به ناپايداري بيشتر خواهد رسيد
هاي نظري موضوع توسعه پايدار كشاورزي  اند كه بيشتر به جنبه پايدار در بخش كشاورزي انجام داده خصوص توسعه

موضوعات مورد مطالعه اين تحقيقات بيشتر در خصوص تجارب كشاورزي پايدار در كشورهاي مختلف، .اند پرداخته
گروهي ديگر .است بوده هاي كشاورزي پايدار و اقتصاد توسعه پايدار اورزي پايدار،اجزاء سيستماثرات اكولوژيكي كش

 باصري و جهانگرد)1381(شريعت زاده در رساله دكتري)1386(نظير خالدي و همكاران در يك مقاله از مطالعات
به مطالعات تحليلي در  ديگرانو )1383(حاجي رحيمي در رساله دكتري)1384(عنابستاني در رساله دكتري)1386(
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در اين مطالعات تاثير فعاليت  .اند پرداخته )بدون مد نظر قرار دادن توسعه پايدار(خصوص ابعاد اقتصادي كشاورزي
كه منابع  كشاورزي بر رشد اقتصادي ، اشتغال ، اقتصاد روستايي و ساير متغيرهاي اقتصادي مورد تحليل قرار گرفته

نيز در همايش محيط زيست ايران نيز به بررسي  )1383(شفيعي ثابت. مقاله آورده شده است  اين مطالعات در پايان
هاي دولت در برنامه هاي توسعه اقتصادي و  بررسي سياست. هاي كشاورزي و توسعه پايدار پرداخته است  سياست

  .گرفته استرار اجتماعي و عواقب توسعه ناپايدار در بخش كشاورزي در اين مطالعه مورد بررسي ق
مد آهاي افزايش در در همايشي در تركيه با عنوان پايدار سازي درآمد كشاورزان، به بررسي راه)2009(فائو

اصالح اراضي ، نگهداري حيوانات . اين همايش بر چهار موضوع اساسي تاكيد نموده است.كشاورزان پرداخته است
است كه  در اين همايش تاكيد شده. توليد و مصارف روستاييخانگي،تنوع محصوالت و تنوع انرژي مورد استفاده در 

نيز به بررسي  )2008(برايان.نمايند ايفا تواند در افزايش درآمد روستائيان كمك موثري را موضوعات فوق مي توجه به
 كشاورزي پايدار در اين مطالعه به تهديدات زيادي براي.نقش كشاورزي درتوسعه اقتصادي پايدار پرداخته است

و  رشد جمعيت،فرسايش خاك،نظام آبياري، توسعه صنعتي هوايي، و تغييرات آب ها آنترين  اشاره شده است كه عمده
اقتصادي  يكي از ديگر از عوامل مهم و اثر گذار در پايداري كشاورزي،. افزايش رقابت براي دستيابي به منابع است

ارزش افزوده باال افزايش زيادي پيدا  توليدات كشاورزي با امروزه تقاضا براي.هاي مربوط به آن است نمودن فعاليت
سطح درآمدي مردم بسياري از كشورها باال رفته است و تمايل به خريد محصوالت با كيفيت  نموده است زيرا
براي اين منظور بايد توليدات كشاورزي متناسب با نياز مصرف كنندگان توليد شود كه اين را در  .افزايش ياقته است

  . هايت به افزايش درآمد كشاورزان منجر خواهد شدن
  درآمد حاصل از مشاغل غير زراعي

 صنايع صنعت، مانند ها فعاليت از وسيعي طيف غيركشاورزي و مزرعه از خارج يا يغيرزراع اشتغال و ها فعاليت

 گروه دو به كار نوع و ماهيت حسب بر مشاغل .گيرد در برمي را تجارت و ارتباطات نقل، و حمل خدمات، دستي،

 دامپروري، باغداري، ، زراعت با مرتبط هاي فعاليت تمامي شامل زراعي مشاغل .دنوش مي تقسيم غيرزراعي و زراعي

 ساير شامل زراعي، غير مشاغل تعريف اين با .باشد مي مرتع داري و داري جنگل آبزيان، و شيالت ، صيد و شكار

 دستي، صنايع،هاي صنعتي تيشامل فعال ها فعاليت از وسيعي طيف رو اين از.است زراعي جز به اقتصادي هاي فعاليت

 برطبق.شوند مي شامل را غيرزراعي شخصي، بخش و عمومي خدمات داري، تجارت،هتل ارتباطات، و نقل و حمل

 داري باغ زراعت، از مستقيم طور به كه شود مي اطالق هايي فعاليت به زراعي غير هاي فعاليت ايران، مركز آمار تعريف

 نيز رائو .نامند مي زراعي غير درآمد را ها فعاليت قبيل اين از حاصل درآمدهاي و گيرند نمي سرچشمه دامداري يا

 اقتصادي سوم و دوم بخش در و كشاورزي از خارج هاي فعاليت همه شامل را روستايي مناطق در غيرزراعي بخش

 شود مي شامل را متنوع هاي گروه از ناهماهنگي مجموعه ها بخش اين.داند ميگيرد، مي صورت روستايي مناطق در كه

  .(Rao,2000,P 25)گيرد مي بر را در روستايي گر صنعت يك توسط سنتي هاي فعاليت تا جديد پيچيده صنعتي واحدهاي از  كه
 درآمد ايجاد غير زارعي در بخش به مربوط هاي فعاليت كه دهد مي نشان مختلف جهان كشورهاي بررسي تجربيات

 خانوارهاي از بسياري. است بوده افزايشي نيز زمان طول در آن روند و است را داشته موثري نقش اشتغال، و
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 در است ممكن ها فعاليت اين .پردازندمي  درآمد كسب و اشتغال به غيرزراعي هاي فعاليت  طريق از روستايي

 اشتغال موضوع بررسي در رو اين از.باشد موجود نزديك و دور مجاور شهري نواحي و روستاها يا خودشان روستاي

 صنعتي هاي فعاليت موقعيت چنين هم.شود هتوج ها فعاليت گونه اين به دسترسي ميزان و موجوديت به بايستي غيرزراعي

 شهري و روستايي غيرزراعي هاي فعاليت هاي بخش بين فاصله و غيره و بهداشتي امكانات تجاري، مراكز خاص،

 روستا در موجود هاي فعاليت به محدود زراعي غير هاي فعاليت ، اچاده هديدگا از .بايد در تحليل ها وارد شودنيز 

 ها آن درآمد اشتغال ماتريس از جزيي و گيرد مي انجام روستايي خانوار توسط كه اقتصادي هاي فعاليت همه بلكه نبوده
 لحاظ بدين .نباشد يا باشد موجود روستا در اينكه از نظر صرف دارد، قرار غيرزراعي اشتغال زمرة در آيد مي شمار به

 زيادي اهميت از نزديك هاي شهرك و روستاها يا روستا در غيرزراعي اشتغال به دسترسي قابليت كه است

 غيرزراعي مشاغل سمت به روستائيان گرايش باعث كه مختلفي چنين عوامل هم.(Chadha,1993,P 29)است برخوردار

 عوامليبازدارنده  عوامل.نمود كننده تقسيم عوامل بازدارنده و عوامل تقويت كلي دسته دو به توان مي را شوند مي

 را غيرزراعي بخش در اشتغال براي فرد انگيزه نتيجه در و كرده محدود را زراعي بخش در افراد اشتغال كه هستند
 براي دسترس قابل هاي زمين محدوديت ،روستايي مناطق در جمعيت رشد (Pfluger,2000,P 35).نمايند مي تقويت

 بالياي و حوادث، آب جمله از طبيعي منابع كاهش، زراعي اراضي وري بهره و حاصلخيزي كاهش، كشاورزي

 عواملينيزه كنند تقويت عوامل. از جمله اين عوامل هستند كشاورزي هاي نهاده بازار به مناسب دسترسي عدم، طبيعي

 در كار نيروي باالي بازدهي .(Ibid,P39)شوند مي زراعي غير هاي فعاليت سمت افرادبه گرايش باعث هستندكه

، زراعي بخش به نسبت غير زراعي بخش در سرمايه باالي بازدهي، زراعي بخش به نسبت غيرزراعي بخش
از  بيشتر اجتماعي و اقتصادي مزاياي به دسترسي،زراعي بخش به نسبت غيرزراعي بخش در كمتر پذيري ريسك

تحصيالت ساكنين روستاها،وجود زيرساخت  ميزان از قبيل ديگري چنين عوامل هم.گردند مي عوامل محسوب جمله اين
جهت ايجاد مشاغل  الزم موجود در روستاها جهت اتصال به شهرهاي اطراف ، سرمايه گذاري و كمبود سرمايه

مادي، رشد جمعيت روستاها و محدود بودن اشتغال زراعي هاي  جانبي در روستاها ، وجود انگيزه هاي رشد ثروت
ازجمله  .است  گرفته بر اشتغال غير زراعي موثر هستند كه مطالعات زيادي در سطح جهان براي اين موضوع صورت

 اشتغال شامل مدل متغيرهاي .(Lanjouw,2002)نمود درهندوستان اشاره2002توان به تحقيق النجو و شريف در سال مي

 نتايج .باشد مي زمين مالكيت و درآمد ، خانوار بعد ، اجتماعي طبقه ،داسو سطح سن، جنسيت، ،يغيرزراع شبخ در

 و جمعيت رشد نرخ روستا، كشاورزي شرايط ، اجتماعي طبقه ، ثروت تحصيالت، كه دهد مي اين مطالعه نشان
مركز تحقيقات مسايل روستايي در توسط  اي كه در ايران نيز مطالعه. دارد تاثير زراعي غير اشتغال بر اي ناحيه شرايط
اطالعات .انجام گرفته است به بررسي عوامل موثر در اشتغال غير زراعي استان خراسان پرداخته شده است1385سال

 ضرايب.اين مطالعه از طريق مطالعه ميداني جمع آوري و به بررسي داليل انتخاب مشاغل غير زراعي پرداخته است

 غير مشاغل انتخاب احتمال بر سن و درآمد ، گذاري سرمايه اثر كه دهد مي نشان )الجيت(شده بكار گرفته مدل

 .باشد مي مثبت سواد و جنسيت اثر و منفي زراعي
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هاي  سالنامه آماري كل كشور، سال(سرشماري ميزان درآمد متوسط خانوارهاي روستايي ايران هاي مربوط به بررسي داده

متوسط درآمد ساالنه يك خانوار در مناطق  درصد از26طور متوسطبه دهد كه  نشان مي 1379-1386دوره،در  )مختلف
چنين متوسط درآمد غير پولي حاصل از  هم. را درآمد پولي از مشاغل آزاد كشاورزي تشكيل داده است  روستايي
وسط درآمد ساالنه يك درصد از مت30درصد است كه در مجموع در حدود5/3هاي كشاورزي در حدود فعاليت

متوسط درآمد ساالنه يك خانوار در مناطق روستايي بر حسب انواع جدول ذيل .خانوار روستايي را تشكيل مي دهد 
  . را نشان مي دهد1379-1386منابع تامين درآمد طي دوره

  به هزار ريال 1379- 1386درآمد طي دوره ع تامين متوسط درآمد ساالنه يك خانوار در مناطق روستايي بر حسب انواع مناب )1(جدول شماره
  سال                                      

  شرح 
1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  1386  

  درآمد از مشاغل آزاد 
  

  20245  17267  16228  14766  11967  9099  7341  6463  درآمد 
  9/42  1/44  47/0  9/52  7/49  8/47  2/48  5/49  درصد 

پولي از مشاغل درآمد 
  آزاد كشاورزي

  10863  9775  9270  8248  7146  5235  3972  3581  درآمد
  23  9/24  8/26  5/29  7/29  5/27  1/26  4/27  درصد

  درآمد غير پولي از 
  مشاغل آزاد كشاورزي

  1231  1028  919  1071  821  829  742  672  درآمد
  61/2  62/2  66/2  84/3  41/3  36/4  8/4  1/5  درصد 

متفرقه،تعاوني، (سايردرآمد
   )حقوق بگيري

  14767  11058  8057  3798  4106  3839  3145  2331  درآمد 
  3/31  2/28  3/23  6/13  17  2/20  6/20  8/17  درصد 

  47106  39128  34474  27883  24040  19002  15200  13047  جمع كل ساالنه درآمد 
  5/3925  6/3260  8/2873  5/2323  3/2003  5/1583  7/1266  2/1087  متوسط ماهانه 

  1379- 1386آمار بودجه خانوار مركز آمار ايران ، سالهاي :  منبع

نشان مي دهد كه با توجه به 1379-1386تحليل تركيب اجزاء درآمد متوسط يك خانوار روستايي در طي دوره
هاي آن و  فعاليتاينكه فعاليت غالب در بسياري از روستاهاي كشور كشاورزي مي باشد ليكن بعلت سنتي بودن 

بسيار )غيرپولي و پولي(هاي كشاورزي در بازار،درآمد حاصل از فعاليت ها آنافزوده پايين توليدات و قيمت ناچيز  ارزش
اين موضوع .)1379- 1386درصد از متوسط درآمد ساالنه يك خانوار روستايي در طي دوره30در حدود(پايين مي باشد

سالي ، سيل و غيره  وليد كشاورزي ناشي از عوامل اقليمي و محيطي نظير خشكعالوه بر داليل فوق به ناپايداري ت
هاي  فعاليت كشاورزان به  عبارت ديگر پايداري درآمدي به.گردد باعث ناپايداري درآمد كشاورزان مي است كه نيز مرتبط

     .مربوط به كشت و زرع پايين تر از متوسط بوده و فعاليت غالب بشمار نمي رود 
  بيمه محصوالت كشاورزي 

دچار خسارت و آسيب  ها آنمترقبه، ميزان توليد  كه در اثر حوادث غير يمنظور حمايت از كشاورزي و دامداران به
 " 1358مي شود و براي كمك به دوام فعاليت هاي توليدي آنان، شوراي انقالب در تاريخ هشتم بهمن ماه سال

زمان با آغاز  هم .دادبانك كشاورزي تشكيل  را در "كشاورزي و داميصندوق كمك به خسارت ديدگان محصوالت 
اي مركب از نمايندگان وزارت كشاورزي، وزارت برنامه و بودجه وقت، وزارت امور اقتصادي و  اين فعاليت، كميته

دارايي، وزارت بازرگاني، بيمه مركزي ايران و بانك كشاورزي مأمور انجام مطالعات و تدوين اليحه قانون و تهيه 
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 كره در تاريخ اول خرداد سالاليحه مذكور پس از بحث و مذا. نامه صندوق بيمه محصوالت كشاورزي شدند اساس
  .به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد62

هاي  هاي دولت در بخش كشاورزي در قالب برنامه صندوق بيمه محصوالت كشاورزي براساس اهداف و سياست
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، با اجراي سياست هاي حمايتي دولت براي افزايش محصوالت اساسي و باالبردن 

اي مطمئن  د كشاورزان و دامداران، نقش حساس و مؤثري را ايفا كرده و از اين طريق به عنوان پشتوانهسطح درآم
وظايف صندوق بيمه تأمين پوشش حمايتي براي انواع محصوالت . سبب اتكا و اعتماد به نفس آنان شده است

داري و آبخيزداري در  كاري، مرتع هاي جنگل كشاورزي دام، طيور، زنبور عسل، كرم ابريشم، آبزيان پرورشي و طرح
سالي، زلزله، سيل، سرمازدگي،  تگرگ، توفان، خشك :ند ناشي از موانع و حوادث قهري مانمقابل خسارت هاي 

اي  واگير حيواني عمومي و قرنطينه يخبندان،آتش سوزي، صاعقه،آفات و امراض نباتي عمومي و قرنطينه اي و امراض
   .هاي بخش كشاورزي است به اهداف و سياست عنوان وسيله اي براي نيل به

با فراز دهد كه فعاليت آن  نشان مي خدمات رساني بيمه محصوالت كشاورزي در سال هاي اخير بررسي عملكرد
هايي همراه بوده و عوامل اقتصادي ـ اجتماعي متعددي بر پذيرش و تقاضا ي بيمه از سوي كشاورزان تأثير  و نشيب

صوالت كشاورزي در كشورهاي مختلف براساس يكي از روش هاي هزينه توليد و يا در نظر بيمه مح .گذاشته است
اصوالً بيمه كشاورزي از سوي . گرفتن نسبتي از بازده محصول و وام پرداخت شده به كشاورز صورت مي گيرد

ساً براي پذيرش بيمه اسا.ثابت مورد توجه قرار مي گيرد ها براي حل دو مشكل اساسي درآمد پايين و درآمد بي دولت
تعيين نسبي اثر عوامل گوناگون . از سوي كشاورزان بايد سطح آگاهي هاي عمومي آنان را نسبت به بيمه باال برد

اقتصادي، اجتماعي و فني و به خصوص عامل ريسك پذيري كشاورزان بر فرآيند تصميم گيري آنان نسبت به تقاضا 
غييرات ساختاري در رفتار كشاورزان براي بهبود در توسعه بيمه در ت .و پذيرش بيمه كشاورزي بسيار مهم است

تواند موجب افزايش درآمد كشاورزان ه هايي كه ب سياست،اجراي بخش كشاورزي با استفاده از فعاليت هاي ترويجي
  .، مي تواند درپذيرش بيمه كشاورزي بسيار موثرباشدسطح آگاهي و تحصيالت آنان را افزايش دهدده وش

هزار هكتار از 8/5715، بالغ بر1384-1385زراعي سال در كشاورزي، محصوالت بيمه صندوق گزارش براساس
توسط صندوق بيمه  طبيعي و قهري عوامل از ناشي هاي زيان برابر در باغي و زراعي محصول36كشت زير اراضي
ميليارد ريال  4/2380كه صندوق هزار هكتار دچار خسارت شد 5/2688از اين مقدار ه شد كهداد قرار پوشش تحت

 2/462حدود دام، واحد هزار10361تعداد بررسي، مورد زراعي سال در ،اين بر عالوه .غرامت بابت آن پرداخت كرد

 اين از .گرفت قرار بيمه صندوق پوشش تحت ميگو و ماهي پرورش مركز مربع متر هزار49346و طيور قطعه ميليون

 آبزيان پرورش مراكز هزار متر متربع از7/4924ميليون قطعه طيور و 8/44دام ، حدود هزار واحد 5/1064تعداد مقدار،

 مجموع. كرد پرداخت خسارات جبران بابت غرامت ميليارد ريال9/623مجموع در بيمه صندوق و ديد آسيب

 ميليارد2/3014در حدود1384-1385زراعي سال در كشاورزي محصوالت بيمه صندوق توسط پرداختي خسارت

 بانك مركزي،1385گزارش اقتصادي سال(ته استداش افزايش درصد20ميزان به قبل زراعي سال با مقايسه در كه بود ريال
  .)17ص
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  1385اراضي زراعي و باغي بيمه شده و خسارت پرداختي به كشاورزان در سال  )2(جدول شماره
  خسارت پرداختي به ميليارد ريال  هزار هكتارسطح اراضي خسارت ديده شده به   سطح اراضي بيمه شده به هزار هكتار

8/5715  5/2688  4/2380  
  17، ص1385بانك مركزي، گزارش اقتصادي سال  :منبع

  1385سهم هر محصول نسبت به دريافت خسارت پرداختي در سال )3(جدول شماره
به كل  سهم هر محصول  نام محصول

  اراضي بيمه شده
درصد سطح اراضي صدمه ديده به كل 

  اراضي بيمه شده
درصد خسارت پرداختي به هر محصول 

  نسبت به كل خسارت پرداختي
  7/29  4/46  7/67  گندم
  1/12  6/57  6/3  برنج
  056/0  25  07/0  پنبه

  84/1  14  8/2  چغندر قند
  4/3  50  83/7  جو
  5/7  78  83/1  پسته
  7/44  5/48  4/15  ساير

  1385محاسبات تحقيق بر اساس داده هاي اوليه گزارش اقتصادي بانك مركزي سال : منبع
خالص بيمه دريافتي هر  براي تحليل پايداري درآمد كشاورزان بر اساس بيمه محصوالت كشاورزي بايد در ابتدا

   :ده شده استنشان دا) 4(شماره جدول اين محاسبه در.محصول خسارت ديده براي شش محصول محاسبه گردد هكتار
  1385پايداري درآمد كشاورزان از طريق بيمه محصوالت كشاورزي براي شش محصول مهم كشور در سال  )4(شمارهجدول 

  پسته   جو  چغندرقند  پنبه   برنج   گندم  
متوسط خسارت پرداختي براي هر 

  ) 1(هكتار بريال
394209  2391666  1288461  1856540  368000  2160822  

  1700000  120000  550000  386000  750000  170000  )2()هر هكتار(پرداختيحق بيمه 
  460822  248000  1306540  902461  2424166  224209  خالص دريافتي كشاورز

  18500000  4116960  11179005  8443130  16050140  5231670  )3(1385 -هزينه توليد يك هكتار
درصد خسارت پرداختي به هزينه 

  توليد 
2/4  8/2  6/10  7/11  6  5/2  

  1386نامه آماري كل كشور ، سال سال: منبع

   1385محاسبه بر اساس داده هاي گزارش اقتصادي بانك مركزي سال  )1(
ضريب +هزينه عمليات اداري(بر اساس مطالعات ميداني ، الزم به ذكر است كه حق بيمه بر اساس فرمول )2(

  .شود و بيمه نامه هاي مختلفي براي آن وجود داردمحاسبه مي )هزينه عمليات يك هكتار* احتمال وقوع خطر 

دهد  چغندرقند نشان مي بررسي شاخص پايداري درآمد از طريق بيمه محصوالت كشاورزي براي محصول گندم و
ريال 5231670درصد از هزينه توليد يك هكتار گندم آبي معادل2/4بيمه محصوالت كشاورزي براي كه صندوق

 درصد از هزينه توليد يك هكتار12و براي محصول چغندرقند فقط )مار كشاورزيآ، بخش 1386ر سالسالنامه آماري كل كشور د(
پرداخت نموده است كه نشان دهنده پايداري ناچيز درآمدي از طريق بيمه  )منبعهمان ،ميليون ريال11معادل(

هزار نفر، آمار صندوق 1760(شاخص ديگر ، درصد تعداد بيمه شده بهره برداران كشاورزي. محصوالت بوده است
درصد 40معادل )1386سالنامه آماري كل كشور (ميليون نفر3/4به كل بهره برداران كشورمعادل) 1385بيمه كشاوري در سال

درصد است 47معادل )هزار هكتار 5715(به كل اراضي موجود) هزار هكتار 2688(و شاخص ميزان اراضي بيمه شده
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نشان دهنده روند افزايشي 1385تا سال1383سري زماني اين پايداري از سال .دهدكه پايداري متوسطي را نشان مي 
  . بيمه محصوالت اراضي و تقويت پايداري مثبت مي باشد

 هاي كشاورزي حاشيه سود فعاليت

هاي پيشين اشاره گرديد ، يكي از شاخص هاي پايداري كشاورزي، ايجاد درآمد مناسب  طور كه در بخش همان
در اين بخش با نظر . هاي كشاورزي محاسبه گردد براي اين منظور بايد حاشيه سود فعاليت .كشاورزان استبراي 

گرفتن هزينه هاي توليد محصول و قيمت فروش شش محصول عمده كشاورزي به محاسبه حاشيه سود پرداخته و 
مربوط به روند افزايش هزينه توليد بررسي نتايج  .هاي كشاورزي مورد بررسي قرار مي گيرد موضوع پايداري فعاليت

دهد كه متوسط افزايش هزينه توليد براي  نشان مي) 1382-1386(براي شش محصول منتخب براي دوره پنج ساله
درصد بوده در حالي كه ميزان افزايش قيمت خريد تضميني شش محصول 63/17شش محصول در دوره فوق برابربا

دهد  بررسي اين نتايج نشان مي. درصد بوده است97/18ت بازاري محصوالتدرصد و ميزان افزايش قيم06/13برابربا
كه پايداري درآمدي كشاورزان شش محصول فوق با در نظر گرفتن قيمت تضميني پايين بوده در حالي اين پايداري 

ت قيمت با در نظر گرفتن قيمت بازاري محصوالت افزايش مي يابد كه اين افزايش پايداري تحت تاثير افزايش قيم
ه ، پايداري ب)درصد طي دوره25به ميزان(بوده است كه در صورت كاهش آن )درصد افزايش طي دوره33(نخود

 هاي توليد طي دوره اي فروش حصول با افزايش هزينه بررسي مقايسه به )5(جدول شماره.شدت كاهش خواهد يافت
   .پرداخته است 1386-1382

  1382- 1386فروش محصول با افزايش هزينه هاي توليد طي دوره بررسي مقايسه اي قيمت ) 5(جدول شماره 
متوسط روند افزايش هزينه توليد  نام محصول 

  1382-86محصول طي سالهاي 
متوسط روند افزايش قيمت خريد 

   1382-1386تضميني طي دوره 
متوسط روند افزايش قيمت 

  1382-1386طي دوره  بازار
ميزان پايداري درآمد 

  هر محصول 
  *كم   5/13  2/14  3/18  آبي گندم
  *كم   5/19  9/13  16  آبي  جو

  متوسط   6/16  75/11  13  پنبه آبي 
  كم   25/10  8/11  25/17  چغندر قند 

  متوسط   33  25/18  21  نخود 
  متوسط   21  5/8  25/20  پياز

   جهاد كشاورزي بانك اطالعاتي وزارت جهاد كشاورزي در سايت اينترنتي: آمار هزينه توليد  :منبع  

 هاي مختلف  سال –مركز آمار ايران–آمار قيمت تضمني و فروش بازاري در سالنامه آماري كل كشور )1(

علت عدم رغبت كشاورز به فروش محصول به  هب ميزان خريد تضميني براي محصوالت نخود ، پياز و جو )2(
  . دولت و باالتر بودن قيمت بازاري ناچيز است 

   .خريد تضميني ، مبناي محاسبه مقايسه هزينه توليد و قيمت خريد تضميني بوده است  با توجه به حجم باالي *
 از طرفي با توجه به اهميت صادرات در افزايش تقاضا براي محصوالت كشاورزي و پايداري اقتصادي اين بخش،

داخلي و بين ميزان رقابت پذيري محصوالت كشاورزي منتخب در بازارهاي جهاني از طريق مقايسه قيمت هاي 
پذيري يك محصول متعدد بوده و قيمت كاال،يكي  رقابت عوامل موثر در هر چند كه. المللي مورد بررسي قرار گرفت

علت  هدهد كه رقابت پذيري محصوالت مورد بررسي ب نتايج اين مطالعه نشان مي .پذيري مي باشد از عوامل رقابت
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باال بوده و صادرات اين محصوالت به خارج داراي توجيه اقتصادي "پرداخت يارانه به عوامل توليد كشاورزي نسبتا
به بررسي ميزان پايداري درآمدي محصوالت منتخب كشاورزي با توجه به شاخص رقابت  )6(جدول شماره .است

  .پرداخته است  2007پذيري محصول در بازار جهاني در سال 
پذيري محصول دربازار جهاني  كشاورزي باتوجه به شاخص رقابت منتخبدرآمدي محصوالت  ميزان پايداري بررسي)6(جدول شماره

  2007درسال
قيمت فروش محصول به   نام محصول

دولت بريال براي هر 
  ) 1385(كيلو

ه قيمت وارداتي محصول دامن
   )2007(  بر حسب تن دالر

متوسط قيمت هر كيلو 
  وارداتي بريال 

شاخص رقابت پذيري 
  محصوالت 

  متوسط  2700  250-350  2050  گندم
  باال   2990  300-350  1520  جو
  باال   10580  950- 1350  5000  پنبه

  متوسط   520  50-65  460  چغندر قند
  متوسط   7200  380-410  5000  نخود
  باال  1510  150-180  627  پياز

  جهاد كشاورزي بانك اطالعاتي وزارت جهاد كشاورزي در سايت اينترنتي: منبع

قيمت كاالهاي وارداتي از سايت بورس كاالهاي كشاورزي در سه كشور امريكا ، انگلستان و هندوستان در  )1(
  . بدست آمده است 2007سال
 .ريال استفاده شده است 9000براي محاسبه قيمت وارداتي محصوالت بريال از نرخ ارز هر دالر )2(
وسط قيمت باال و پايين بازار جهاني استفاده براي لحاظ نمودن تفاوت كيفيت محصول داخلي و وارداتي از مت )3(

    .شده است
. گردد صورت پرداخت يارانه به نهاده هاي توليد كشاورزي به بيش از سه دهه بر ميه هاي دولت ب سابقه حمايت

ها و  يارانه )15/2/1387،1387،10مصوبه هيات وزيران در مورخ (بر طبق قانون بودجه كل كشور 1387 در سال
  : ليد كشاورزي بشرح ذيل تعيين شده است عوامل تو

  انواع كود شيميايي و بذر، انواع نهال، بهينه سازي در مصرف سموم، دفع آفات نباتي    -
 هاي كشاورزي  تراكتور و كمباين ، تامين وجوه اداره شده براي توسعه فعاليت  -

  و غيرهها ، خوراك دام و اصالح نژاد ، واكسن  توسعه خدمات درماني دام  -
 خدمات هواپيمايي ويژه   -

 ميليارد ريال8140نشان مي دهد در مجموع1385بررسي عملكرد وجوه پرداختي بابت يارانه هاي فوق در سال
وجوه فوق  از درصد94به اين موضوع اختصاص داده شده است كه بيش از )88،ص1385گزارش اقتصادي بانك مركزي، (

درصد از ارزش افزوده بخش  4اين ميزان در حدود  .بذر در نظر گرفته شده استبراي يارانه انواع كودشيميايي و 
مي باشد كه هر چند سهم زيادي را  )1386سالنامه آماري سال –ميليارد ريال 210172بالغ بر(1385كشاورزي در سال

  مت خشكهاي عوامل توليد كشاورزي نظير پرداخت غرا دهد ليكن در صورت احتساب ساير يارانه تشكيل نمي
شود كه رقابت پذيري توليدات داخلي  مشخص مي سالي،پرداخت بخشي از حق بيمه محصوالت،آب،سرمايه و غيره
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پس ميزان پايداري درآمدي ناشي از رقابت پذيري محصول در . حد زيادي به يارانه هاي دولتي وابسته است  به
شدت  هذيرش قوانين سازمان تجارت جهاني ببازارهاي جهاني در صورت حذف يارانه هاي دولتي و تصميم به پ

  .تحت تاثير قرار خواهد گرفت
 بهره وري توليد

وري عوامل توليد در  نابع در كشور ضرورت دارد كه بهرهروند روز افزون جمعيت و محدوديت م با توجه به
كشاورزي ميزان توليد ترين نمود بهره وري در  به طور كلي مشخص. نحو مناسب ارتقاء داده شود هبخش كشاورزي ب

مقدار كاال و يا خدمات " وري صورت گرفته است بهره وري را ترين تعريفي كه از بهره ساده.در هر واحد سطح است
وري  به ديگر سخن بهره.داند مي "كار هزينه شده بدون كاهش كيفيت توليد شده در مقايسه با هر واحد از انرِِِِژي و يا

از نيروي كار، توان، استعداد  بهينهدست آوردن حداكثر سود ممكن با بهره گيري و استفاده ه ست از با عبارت
كاال و (بهره وري يك نسبت بين خروجي چنين هم.مكان، زمان، تجهيزات، پول، ماشين، زمينومهارت نيروي انساني، 

   .در فرايند توليد نيز محسوب مي شود) نهاده هاي مصرف شده(و ورودي) خدمات
افزايش درآمد و سود است كه در  افزايش توليد و در نهايت كشاورزي،بهره وري در بخش  يكي از منافع آشكار

توليد حداكثر از هر  در اين راستا، استفاده موثر از زمين و. نقش موثري را ايفاء مي نمايد افزايش پايداري اين بخش
اري درآمد براي بررسي پايد.سود كشاورزان بسيار با اهميت استكاهش قيمت شده و افزايش  در جهت واحد سطح

اول ميزان عملكرد در . داز طريق بررسي شاخص عملكرد در واحد سطح بايد دو موضوع مورد بررسي قرار گير
. ال داشته باشدبدن ههاي توليد براي كشاورزان ب پس از كسر هزينه تواند سود منطقي راه ب نحوي باشد كه هد بهكتار باي

قيمت وارداتي محصول كمتربوده تا انگيزه واردات محصول كاهش  نحوي باشد كه از هب شده محصول ،قيمت تمامدوم
براي محاسبه پايداري درآمد از طريق بهره وري توليد، ابتدا بايد وضعيت توليد در هر واحد سطح مشخص و . يابد

ر هكتار سپس با مقايسه ميزان توليد در هر هكتار و هزينه توليد، ميزان تاثير توليد در افزايش سود كشاورزان در ه
روند تغييرات عملكرد در هكتار براي  )8(و) 7(در جداول شماره .دادو پايداري درآمدي مورد بررسي قرار بررسي

  . است  شده نشان داده 1382-1386هاي  شش محصول منتخب طي سال
  1382- 1386عملكرد در هكتار شش محصول منتخب طي سالهاي ) كاهش(بررسي روند افزايش )7(جدول شماره
  ) 2(متوسط نرخ رشد ارزش توليدات  متوسط نرخ رشد پنج ساله ) 1(85-86در سال عملكرد در هكتار كشت  نام محصول

   -    ديم  آبي  ديم  آبي  
  25  5/4  21/4  1196  3801  گندم
  18  5/4  3/2  1165  3169  جو
  15  8/1  -01/1  1442  3535  پنبه

  25  -  6/2  -  33839  چغندر قند
  30  5/5  3/4  532  1257  نخود
  40  -  85/1  -  34749  پياز

  آمار عملكرد از بانك اطالع رساني وزارت جهاد كشاورزي:  منبع
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 . جهاد كشاورزي درسايت اين وزارت خانه اخذ شده است رساني وزارت اطالع آمارعملكرد درهكتار از بانك)1(

  دست آمده هتضميني محصول بمتوسط نرخ رشد ارزش توليدات طي دوره از محاسبه ميزان توليد در قيمت )2(
در )هاي مختلف سالنامه آماري سال(با توجه به خريد ناچيز پياز و نخود در خريد تضميني از قيمت بازاري آن .است

چنين با توجه به نرخ رشد ناچيز توليد،عمده افزايش نرخ رشد ارزش مربوط به  هم.محاسبه استفاده شده است
   .درصد بوده است 5در طي دوره كمتر از شد توليد پنبه ، نخود ،طوريكه ره افزايش قيمت مي باشد ب

براي 1382- 1386دوره متوسط رشد عملكرد در هكتار در ، گردد مالحضه مي 7گونه كه در جدول شماره همان
درصد 3)بدون پنبه(ميانگين اين نرخ براي كشت پنج محصول آبي .درصد بوده است5محصوالت منتخب كمتر از

درصد است كه بيشتر نشان از افزايش قيمت محصول 20چنين متوسط نرخ رشد ارزش توليدات بيش از هم.است بوده
توليد در هر واحد سطح و تاثير آن در تامين هزينه ساالنه  بر همين مبنا ، در ادامه بايد به بررسي نرخ رشد. بوده است

ساالنه يك خانوار در مناطق روستايي بايد با در نظر گرفتن شاخص متوسط هزينه خالص   .يك خانوار پرداخته شود
هزينه ساالنه يك خانوار روستايي است كه اين هزينه ها بايد يا از محل افزايش  گفت كه اين شاخص نشان دهنده

بررسي اطالعات هزينه خالص ساالنه خانوار يك  .قيمت كاالهاي توليدي و يا افزايش ميزان توليد تامين شود
آمار بودجه (دهد درصد رشد را نشان مي2/15طي دوره مورد بررسي، اين هزينه ها در حدود كهدهد  روستايي نشان مي

مندرج  درصد و رشد قيمت تضميني5در حالي كه رشد ميزان توليد در حدود)هاي مختلف خانوار مركز امار ايران، سال
پس بنابراين، . است بوده )درصد4/15(ساالنه خانوار كمتر ازنرخ رشدهزينه)نخود محصول جز هب)(5(درجدول شماره

چنين با نظر  هم .درآمد خانوار روستايي در بررسي محصوالت منتخب در دوره مورد بررسي پايدار نبوده است
گرفتن قيمت بازاري، نرخ افزايش قيمت بازار محصوالت جو، نخود، پياز و پنبه به ميزان بيش از نرخ رشد هزينه 

به پايداري درآمدي خانوار روستايي كمك نموده و براي محصوالت گندم،  )5رهجدول شما(ساالنه خانوار طي دوره
    .جو و چغندر قند كه بيشتر به قيمت تضميني خريداري مي شود، به ناپايداري درآمدي منجر شده است

ا حاشيه سود و مقايسه آن ب چنين پايداري درآمدي توليد محصوالت كشاورزي را مي توان با در نظر گرفتن هم 
نتايج اين محاسبات براي  . محاسبه نمود )حاشيه سود بدون ريسك(نرخ بازده سرمايه گذاري موجود در نظام بانكي

 . نشان داده شده است  9و  8ولادر جد1385-1386سال

  محصوالت منتخب 1385-1386سال زراعي  ميزان هزينه توليد و عملكرد در هكتار) 8(جدول شماره
   قيمت خريد تضميني بريال   1385عملكرد در هكتار   1385-1386 هزينه توليد  نام محصول 

  -  ديم   آبي   ديم   آبي 
  2050  1196  3801  1696090  5565800  گندم
  1520  1165  3169  1652360  4768430  جو
  5000  1442  3535  5706500  9082240  پنبه

  460  -  33839    13233730  چغندر قند
  5000  532  1257  2129010  4525690   نخود
  627  -  34749  -  22663150  پياز

  .آمار عملكرد در هكتار از بانك اطالع رساني وزارت جهاد كشاورزي در سايت اين وزارت خانه اخذ شده است: منبع          
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  1385- 1386 ميزان پايداري درآمد محصوالت منتخب كشاورزي براي سال زراعي )9( جدول شماره
  ميزان سود يا زيان كشاورز   نام محصول

  براي هر هكتار محصول
به  (نسبت سود به هزينه توليد

   ) درصد
ميزان پايداري درآمد يك هكتار توليد با 

  توجه به نرخ بازده سرمايه گذاري 
  ديم   آبي   ديم   آبي   ديم   آبي 

  باال   باال  44  39  755710  2226250  گندم
  كم   كم   1/7  1  118440  48450  جو
  متوسط  باال  3/26  94  1503500  8592760  پنبه

  -  كم   -  6/14  -  1932210  چغندر قند
  متوسط  باال   9/24  8/38  530990  1759310  نخود
  -  منفي    -  - 8/3  -  - 875527  پياز

  محاسبات تحقيق: منبع

  دست آمده است  هاز هزينه توليد ب) ميزان توليد يك هكتار* قيمت  (ميزان سود يا زيان از كسر ارزش توليد )1(
سود سپرده (1385در سال درصد 15 از طريق مقايسه متوسط نرخ بازده سرمايه گذاري برابرباپايداري درآمد  )2(

   .دست آمده است هبه حاشيه سود هر محصول ب )هاي دولتي يكساله در بانك
آبي ميزان پايداري باال و  پنبه و نخود ، دهد كه براي محصوالت گندم نشان مي 9و 8بررسي نتايج جداول شماره

براي محصوالت .باشد باشد كه يكي از داليل آن روند افزايشي قيمت خريد تضميني مي محصوالت كم مي براي ساير
ديم نيز فقط براي محصول گندم ديم ميزان پايداري باال مي باشد كه يكي از داليل آن افزايش قيمت تضميني و 

شاخص پايداري درآمد براي عملكرد در . دليل پايين بودن عملكرد در هكتار مي باشد هب ناپايداري ساير محصوالت
براي محصول گندم آبي، . هكتار محصوالت مورد بررسي در ايران نسبت به عملكرد جهاني نيز قابل بررسي است

 44000كيلوگرم ، چغندرقند 800رم، پنبه كيلو گ2600كيلوگرم،جو 2913 با برابر2008متوسط عملكرد جهاني در سال
دهد  مقايسه اين ارقام با عملكرد در هكتار در ايران نشان مي.كيلوگرم است 39126 پيازكيلوگرم و  780كيلوگرم،نخود

كه براي محصوالت جو،چغندرقند و پياز عملكرد درهكتار در ايران نسبت به متوسط جهاني كمتر است، البته مقايسه 
از نظر  .رائه خواهد نمود ديگري را ا عملكرد در هكتار محصوالت مورد بررسي با كشورهاي خاورميانه ، نتايج

كيلوگرم  5844متعلق به عربستان با  2007عملكرد در واحد سطح بيشترين عملكرد در بين كشورهاي منطقه در سال 
و  2836، 3195، 4214در هكتار است و پس از آن، كشورهاي ازبكستان، تركمنستان، عمان و لبنان به ترتيب با عملكرد 

 1386در حاليكه عملكرد در هكتار گندم آبي در سال . هاي دوم تا پنجم قرار دارند تبهكيلوگرم در هكتار در ر 2813
بيشترين عملكرد در واحد سطح محصول جو در بين كشورهاي منطقه در  .كيلوگرم بوده است  3800 در ايران برابربا

ر، عمان، آذربايجان و كيلوگرم در هكتار است و پس از آن كشورهاي قط 6267متعلق به عربستان با  2007سال 
. كيلوگرم در هكتار در رتبه هاي دوم تا پنجم قرار دارند 2062و  2349، 2833، 2941تركيه به ترتيب با عملكرد 

 .كيلوگرم در هكتار است 1165و  3169ميزان عملكرد در واحد سطح جو آبي و ديم در ايران در اين سال به ترتيب 
در هر هكتار محصوالت كشاورزي عالوه بر افزايش قيمت تمام شده محصول  پس بنابراين پايين تر بودن عملكرد

باعث كاهش رقابت پذيري محصول نسبت به توليد كنندگان خارجي خواهد شد و براي كشاورزان در بازار داخلي ، 
  .صادرات محصوالت را كاهش و باعث افزايش محصوالت كشاورزي به داخل خواهد شد
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  وليدات كشاورزيشاخص پايداري درآمدي ت
تغال غير شاخص ، اش كشاورزي از بعد درآمدي براي شش محصول منتخب ، چهار براي بررسي ميزان پايداري

هاي  حاشيه سود و بهره وري توليد مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج برآمده براي شاخصزراعي ، بيمه محصوالت،
  . در ذيل جمع بندي و ارائه شده است 1382-1386فوق در دوره 

  زارعي درآمد و اشتغال
اي از درآمد ساالنه يك خانوار روستايي  بدست مي آيد سهم عمده درآمدهاي غير زراعي كه از اشتغال غير زراعي

متوسط درآمد ساالنه يك  درصد 30كمتر از  1382-1386بر اساس آمارهاي موجود ، در دوره . دهد را تشكيل مي
اين موضوع نشان دهنده اتكاء پايين . هاي كشاورزي تشكيل مي دهد خانوار روستايي را درآمد حاصل از فعاليت

ناپايداري توليد  يكي از داليل اين موضوع،. درآمدي يك خانوار روستايي به درآمد و فعاليت كشاورزي است
و ) پايين بودن عملكرد در هكتار (كشاورزي و بازده پايين توليدسالي ، نوسانات قيمت  كشاورزي به دليل خشك

    .غيره است
  بيمه محصوالت زارعي

ث غيرمترقبه دچار خسارت و زيان ادبيمه محصوالت زارعي به منظور حمايت از كشاورزاني كه در اثر حو
در حدود ) 1385(مورد بررسيبر اساس محاسبات صورت گرفته در سال . گردند به مورد اجرا گذاشته شده است مي
 چنين هم. درصد به محصول جو، پرداخت شده است 1/12درصد از كل خسارت پرداختي به محصول گندم ،  7/29

بررسي . درصد از اراضي بيمه شده دچار خسارت شده اند 52هزار هكتار اراضي بيمه شده ،  5715در اين سال از 
درصد  5/4دهد كه صندوق بيمه در حدود  از طريق بيمه نشان مي شاخص پايداري درآمدي بر اساس تامين درآمد

درصد هزينه توليد يك هكتار چغندر قند را پرداخت نموده است  6/11از هزينه توليد يك هكتار گندم ، و حداكثر 
    .كه نشان دهنده اتكاء پايين درآمد توليد كشاورزي به موضوع بيمه است

  حاشيه سود توليدات
هاي توسعه كشاورزي پايدار ، ايجاد درآمد مناسب و كافي براي كشاورزي  فته شد يكي از شاخصطور كه گ همان

دهد كه پايداري درآمدي  نتايج حاصل از بررسي درآمد و هزينه كشاورزان براي شش محصول منتخب نشان مي.است
د تضميني ، براي محصوالت با در نظر گرفتن روند افزايش هزينه هاي توليد و روند افزايش قيمت خري كشاورزان

پايداري درآمدي توليد در صورت  چنين هم. گندم ، جو و چغندرقند پايين و براي ساير محصوالت پايين مي باشد 
صادرات اين محصوالت به خارج افزايش پيدا مي كند اين موضوع به دليل وجود يارانه هاي پرداختي به نهاده هاي 

نه و پذيرش قوانين سازمان تجارت جهاني ، رقابت پذيري اين محصوالت كشاورزي است كه در صورت حذف يارا
   .شدت كاهش پيدا مي نمايد ه در بازار جهاني ب
  بهره وري توليد

بررسي و تحليل . ترين نمود بهره وري توليد، ميزان عملكرد در هكتار و كيفيت محصول توليدي است عيني
افزايش عملكرد در هكتار و با توجه به رشد هزينه هاي توليد و  پايداري درآمدي با در نظر گرفتن شاخص ميزان
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كمتر از رشد متوسط  1382-1386دهد كه رشد توليد و قيمت در طي دوره  هزينه ساالنه خانوار روستايي نشان مي
يعني ميزان افزايش توليد يا افزايش قيمت محصول كه در مجموع . بوده است) درصد 2/15(هزينه ساالنه خانوار

 يا هزينه ساالنه خانوار )درصد 17بيش از (دهد نتوانسته است با رشد هزينه هاي توليد ارزش توليد را نشان مي
هماهنگ باشد لذا اتكاء پايداري درآمدي به افزايش عملكرد در هكتار يا افزايش قيمت محصوالت ) درصد15از بيش(

فزايش قيمت تمام شده محصول و كاهش سودآوري پايين بودن عملكرد در هكتار موجب ا بسيار پايين است زيرا
چنين پايداري درآمدي با توجه به حاشيه سود توليدات محصوالت كشاورزي منتخب در مقايسه  هم. توليد مي گردد

ها ، فقط براي محصول گندم ، پنبه و نخود باال و براي ساير محصوالت  با نرخ بازده سرمايه گذاري در ساير بخش
 . مي باشدمتوسط و پايين 

 نتايج و توصيه هاي سياستي 

پايدار كشاورزي موضوع اصلي  هاي كشاورزي در جهت توسعه بررسي ميزان پايداري درآمدهاي حاصل از فعاليت
فعاليت  براي بررسي اين موضوع، شاخص الزم براي اثبات ميزان پايداري شامل درآمد و اشتغال.اين مقاله است

. دتدوين و محاسبه گردي 1382-1386نيسود و بهره وري توليد براي دروه زمازراعي، بيمه محصوالت، حاشيه 
دهد كه پايداري درآمدي محصوالت مورد بررسي با توجه به  حاصل از محاسبات انجام گرفته نشان مي نتايج

. تدوعامل اصلي روند صعودي هزينه توليدات و عدم تعيين قيمت واقعي براي توليدات كشاورزي ناچيز بوده اس
چنين تاثير خسارت پرداختي از طريق بيمه محصوالت به پايداري درآمدي محصوالت مورد بررسي كمك نموده  هم

پايداري درآمدي مثبت براي توليد برخي از . درصد هزينه توليد محصوالت است 10هر چند ميزان آن كمتر از 
هاي  يتي و پرداخت يارانه به نهادههاي حما دليل اعمال سياست همحصوالت نيز در طي دوره مورد بررسي ب

عمده اين يارانه ها به اقالم كود ، سم و بذر مصرفي و آب مصرفي و يارانه تسهيالت بانكي و . كشاورزي بوده است
چنين پايداري درآمد از لحاظ صادرات محصوالت  هم. و غيره پرداخت شده است سالي پرداخت بالعوض خشك

نشان داد كه در صورت صادرات اين محصوالت به خارج، ميزان  محاسباتمورد بررسي قرار گرفت و نتايج 
اين موضوع به دليل وجود يارانه هاي پرداختي به نهاده هاي كشاورزي است كه  .پايداري درآمد تقويت خواهد شد

ه در صورت حذف يارانه و پذيرش قوانين سازمان تجارت جهاني، رقابت پذيري اين محصوالت در بازار جهاني ب
در ذيل برخي از توصيه هاي سياستي در جهت توسعه پايدار كشاورزي از طريق . خواهد نمود شدت كاهش پيدا

  : پايدار سازي درآمد حاصل از توليدات كشاورزي ارائه مي گردد
در كاهش قيمت تمام شده، پيشنهاد مي گردد وزارت  توجه به تاثير افزايش عملكرد در هكتار در هر واحد سطحبا
هاي  د كشاورزي با بررسي دقيق مراحل كاشت ، داشت و برداشت و و رفع نواقص موجود و اجراي برنامهجها

  . اقدام نمايد نسبت به افزايش عملكرد در هكتار ترويجي
كه استفاده و مصرف باالي آب و سموم كشاورزي سهمي مهمي در افزايش هزينه توليد دارد لذا  با توجه به اين
اقدام تا ضمن كاهش  هاي مبارزه بيولوژيك هاي نوين آبياري ، اعمال روش نسبت به اجرا روشپيشنهاد مي گردد 

 . هزينه توليد، درآمد كشاورزان افزايش يابد 
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با توجه به نقش مشاغل غير زارعي در پايداري درآمدكشاورزان ، پيشنهاد مي گردد صنايع سبك روستايي با توجه 
نحوي برنامه ريزي گردد كه مانع از مهاجرت افراد روستايي به شهرهاي اطراف ه به مواد اوليه موجود در روستا ب

 . گردد

 خصوص سرما زدگي و خشكه با توجه به تاثير باالي عوامل طبيعي و اقليمي در ناپايداري درآمدي كشاورزان ب
برنامه ريزي كشت با سالي، پيشنهاد مي گردد اقدامات الزم براي جلوگيري از خسارت وارده به كشاورزان نظير 

توجه به نوع اقليم منطقه و سطح زيركشت مناسب با توجه به منابع آبي و تقويت باغات كشاورزي براي مقابله با 
   .سرما زدگي صورت پذيرد

  پي نوشت ها 
4-Average Revenue 
5-Total Cost 

 

1-Development 
2-Brundtland 
3-Total Revenue 
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