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  يبرداردر جهت بهره يشاورزكهدفمند در بخش  ين استراتژيضرورت تدو يبررس

 شوركغرب  يهادار از منابع آب در دشتيپا

  3 يذوق يسلطان ي، عل2يذوق ين سلطاني، حس1يذوق ياحمد سلطان

 

 چكيده:

بخدش فعدال اقتاداد     ترين مهمعنوان  به يشاورزك يو خدمات يف صنعتيل ساختار  عيشور به دشك يدر مناطق غرب

شدور را بده   ك ي، توشيد ناخاشص داخلي، تعداد شاغلين و صادرا  منداطق غربد  از درآمد ييو سهم باال شود ميشناخته 

ن بخدش از تمدام   يه اكرده كجاد يرا ا ين نگرانيشور اكن بخش در غرب يا يدهد، اما ساختار سنتيخود اختااص م

مادرف آب   منبدع  ترين مهم ياز منابع آب يريگبا بهره يشاورزكگر بخش يد يبرد  از سويخود بهره نم يهاتيظرف

شاورزان در جهت استحادال آب و  كاد به يز يهاارانهيگر پرداخت يد يشور است  از سوكشور و بخاوص غرب كدر 

ن يد اسدت ا يد شدد  موردترد  قرار داشت امروزه به يشاورزك هاي سياستت يها در اوشوه تا سالك ياريآب يهاستميس

ط يل عدم شناخت درسدت از محد  يها به دشين استراتژيست اكبه ش يشاورزكبخش  يهاياستراتژ يملاشعه با بررس

ج نشدان  يپردازد  نتدا يها در بخش آب م استين سيت ايمتناسن به اهم هاي سياستاز به يبر ن تأكيدرده و با ك اشاره

زان يد د ميد سدلح توش  يتوان  من ارتقدا ياز نهاده آب م يبردار مربوط به بهره هاي سياست يدهد با هدفمندسازيم

ز يد ها را ن ر نهادهيسا يياراكآب  يياراكبر  تأكيده با كش داد،  من آنيشور افزاكمنابع آب را در منلقه غرب  يداريپا

 ش داد يافزا يتا حد قابل قبوش

 

 شوركغرب  يهامنابع آب، دشت يداري، پايشاورزكاست، ي، سياستراتژ: واژگان كليدي

 

 مقدمه   .1

از توشيد ناخاشص ملي و در اختيار داشتن بخش اعظمي از نيدروي كدار   كشاورزي همواره به دشيل داشتن سهم باال  به

هداي   وري در بدين بخدش   منظور داشدتن بداالترين بهدره    گذاران كشور قرار داشته و دارد، به سياست موردتوجهكشور 

                                                           

 ahmad_soltanizoghi@yahoo.comكارشناسي ارشد اقتااد كشاورزي، دانشگاه كردستان،  1

 همدان 2كارشناس مديريت آموزشي، سازمان آموز  و پرور  ناحيه  2

 amiralisoltanizoghi@yahoo.comشناسي مديريت صنعتي، دانشگاه پيام نور بهار، كار  -3
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ود ريدزي را در جهدت بهبد    ها در اقتااد شناخته شدود، تدا بتدوان برنامده     اقتاادي نياز است تا سهم هر يك از بخش

 و قددر  سياسدي   بدا  نزديكدي  بسيار رابله گندم ويژه به غذايي مواد برداري از اين بخش در پيش گرفت، توشيد بهره

 در توشيدد  بهينده  روشدهاي  از بهرهگيدري  عدم و روزافزون جمعيت و سريع افزايش .دارد جهان كشورهاي اقتاادي

هاي تحقيقاتي حاكي از اين مسدئله   يافته ]1[است  نموده بيشتر را كشورها اين وابستگي توسعه، در حال كشورهاي

ميليدون هكتدار    18باشد كه در حال حا ر حددود   ميليون هكتار قابل كشت مي 37است كه از مجموع ارا ي ايران 

هاي آبي تحت كشت در نيامدده   هايي بويژه محدوديت در چرخه توشيد قرار داد و همين مقدار نيز به دشيل محدوديت

ميليدون هكتدار تحدت كشدت محادوال        12- 5/12كشت نيز بيانگر آن است كه ساالنه حددود   است ارا ي تحت

ميليون هكتار نيز به صدور  آيدش    5/4زراعي قرار دارند كه تقريبا  نيمي از آنها ديم و نيمي ديگر آبي است و حدود 

و عيت پوشش گياهي طبيعدي   باشد  من اينكه ميليون هكتار نيز تحت عنوان باغا  مي 2/2ماند و حدود   باقي مي

 34ميليدون هكتدار مرتدع و     90ميليون هكتار از عرصه كشدور اختاداص بده جنگدل و      4/12بدين صور  است كه 

 ]2[ باشد ميليون هكتار نيز در زمره بيابان مي

 امدر  در خودكفدائي  بده  نيدل  جهدت  در دوشدت  كلي سياستهاي و مملكت سلح در جمعيت افزايش روند به توجه با

 االمكان حد تا است الزم غذايي امنيت ايجاد و كشاورزي محاوال  و مواد واردا  از نيازي بي و ا  كشاورزيتوشيد

 مناطق در كه است كشورهايي جمله از ايران اينكه به توجه با .شود داده افزايش كشور در توشيدا  كشاورزي ميزان

 مادارف  در آب مندابع  از بهينده  اسدتفاده  شدذا  اسدت  آب روبدرو  مندابع  كمبدود  با و دارد قرار خشك نيمه و خشك

 در اقليمدي  تغييدرا   آيندده،  در كده  بيني ميشود پيش .بود خواهد خشكساشي بحران برابر در اي مقابله كشاورزي،

 محددوديت  بدا  آب از مندابع  اسدتفاده  و يافتده  افدزايش  گياهان آبي نياز آن نتيجه در كه باشد هوا شدن گرم جهت

منابع آبي كشور به عنوان مهمترين منابع توشيددي و حيداتي كشدور شدناخته مدي شدوند،        ]4[گردد  مواجه بيشتري

 نگدر  جديدد   در .ميشدوند  محسدوب  كشدور  هدر  ملي جزو سرمايههاي و طبيعي منابع ارزشمندترين از آبي منابع

 تجديد ز منابعا يكي آب چند هر .ميشود محسوب انسان اوشيه بهعنوان نياز و اجتماعي-اقتاادي كااليي آب جهاني،

 رفدتن  بداال  كشداورزي،  صنعت گستر  جمعيت، رشد به توجه با .محدود است آن مقدار اما ميرود، بهشمار شونده

و عيت منابع آبي كشدور نيدز    ]  5[است  يافته كاهش به رو تجديدشونده سرانه منابع عمومي، بهداشت ورفاه سلح

ميليدارد   130مترمكعن است و مندابع آب تجديدد شدونده     ميليارد 413بدين صور  است كه نزوال  ساالنه كشور 

باشدد كده از ايدن مقددار مادرف بخدش        ميليدارد مترمكعدن مدي    5/89باشد كه حجم آب استحااشي  مترمكعن مي
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دركشدورهاي توسدعه يافتده و     2005ميليارد مترمكعن است، مقايسه توشيد و مارف غال  در سال  5/83كشاورزي 

معيت اين مناطق بيانگر اين مسئله است كه توشيد غال  در كشدورهاي در حدال توسدعه    در حال توسعه باتوجه به ج

 924باشدد در حداشي كده كشدورهاي توسدعه يافتده        ميليون تن مدي  1197ميليون تن و مارف اين كشورها  1061

ه ذخداير  ميليون تن مارف دارند از طرفي باتوجه به تعداد جمعيت كشورهاي توسدعه يافتد   788ميليون تن توشيد و 

ميليون تن است كه در مقايسه با جمعيت چندين برابر كشورهاي در حال توسعه كده فقدط    143غال  اين كشورها 

درصد توشيد محاوال  طدي چهاردهده    70ها بيانگر افزايش  باشد بررسي ميليون تن ذخاير دارند قابل تأمل مي 260

مارف سرانه گوشدت   1964-99هاي  ده است در سالگذشته در كشورهاي در حال توسعه نتيجه افزايش عملكرد بو

 ]6[درصد افزايش پيدا كرده است  60و  150هاي شبني به ترتين  و فرآورده

دانش رو به ازدياد بشر در كنار رشد جمعيتي كه همچنان در سلح جهاني باالست و مهمتدرين عامدل  آن رشدد در    

اخته و حال آنكده همده مدي دانديم ايدن مندابع در سدلح        كشورهاي جهان سوم است نياز به منابع بيشتر را عيان س

وري عجين شده و اين در حداشي اسدت كده  نبدود      برداري با نيز به بهره هشدار دهنده اي قرار دارند پس نياز به بهره

هاي دقيق و منسجم يكي از نقاط فاجعه بار در شرايط فعلي است كه همواره از گذشته تا كندون   استراتژي و سياست

نظران و مسئوشين بوده اسدت،  درور  تكيده بدر اسدتراتژيهاي  سيسدتمي بداويژگي         تأكيد كارشناسان، صاحنمورد 

هداي   حدل  راه پويايي با  توانايي تجزيه وتحليل فرايندها را از ابعاد فني، اقتاادي، اجتماعي وزيسدت محيلدي و ارائده   

   باشد  ناپذير مي مناسن باور  دائمي را داشته باشد امري اجتناب

 مواد و روش ها .2

در  1950است، اين تحليدل در سدال    سوا رو  تحليل و بررسي در اين ملاشعه استفاده از ماتريس تحليل  حداكثر

توسدط وشدچ در     1980دانشگاه هاروارد اوشين بار توسط اسميت و كريستينسن مورداستفاده قرار گرفدت و در سدال   

 1سدوا     ]9[و]8[و]7[موجن شهر  يدافتن ايدن تحليدل گرديدد    وري نيروهاي خود از آن بهره برد كه بررسي بهره

است كده دو واژه اول در عوامدل داخلدي و دو واژه دوم     5و تهديدا  4ها ، فرصت 3ها ،  عف 2ها ي عبارا  قو سرواژه

هايي كه يك سدازمان  مشاهده هستند  شناخت نقاط قو ، به عبارتي تمامي امتيازا  و مهار  در عوامل خارجي قابل

ها و كمبودهايي كه مانع از عملكرد مناسن و يا موسسه بر رقباي خود در بازار دارد   شناخت نقاط  عف، محدوديت
                                                           

1
 Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats 

2
 Strenghths 

3
 Weaknesses(Internal Factor Evaluation 

4
 Opportunities 

5
 Threats 
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ها، عبار  است از يك موقعيدت مللدوب عمدده در محديط خدارجي سدازمان و        درست سازمان شود  شناخت فرصت

 ن )محيط رقابتي(    شناخت تهديد، به عبارتي تشخيص موقعيت نامللوبي در محيط خارجي سازما

 سوا  ليتحل: ماتريس 1جدول 

 Tتهديدها  Oها  فرصت 

 STراهبرد تنوع  SOراهبرد تهاجمي Sنقاط قو  

 WTراهبرد تدافعي WO راهبرد بازنگري Wنقاط  عف 

 شود، گفته مي سوا به جدول باال در اصلالح ماتريس تحليلي 

IFEاستفاده از جدول   سوا هاي مرسوم در استفاده در تحليل  يكي از رو 
EFEو 1

به بررسدي   IFEاست، مدل  2

بده بررسدي    EFEداخل محيط موردبررسي و رو   اجتماعي در و فرهنگي سياسي، تكنوشوژيكي، قتاادي،ا عوامل 

 پردازد  و عيت محيط مورد تحليل در مقابل رقبا و شرايط خارج از خود مي

راحتي  شده نيز به مناسن در جهت رسيدن به اهداف از قبل تعيين با استناد به ماتريس فوق امكان انتخاب استراتژي

 اند از: گونه كه در جدول فوق اشاره شدند عبار  ها همان جود خواهد داشت  كه اين استراتژي

(: چگونه بايد با كاهش دادن نقاط  عف تأثير تهديددا  را كداهش داد يدا تأثيرشدان را حدذف      SOراهبرد تهاجمي)

 نمود 

 توان اثر تهديدا  را حذف كرد يا كاهش داد   : چگونه با استفاده از نقاط قو  ميWO)زنگري)راهبرد با

 ها انجام داد  برداري را از فرصت گيري از نقاط قو  حداكثر بهره توان با بهره (: چگونه ميSTراهبرد تنوع )

ل به نقله قو  كرد يا از شد  نقداط  ها نقاط  عف را تبدي گيري از فرصت ( :چگونه بايد با بهرهWTراهبرد تدافعي)

دسدت  ها را بر اساس هددف نهدايي ايدن ملاشعده كده       ملاشعه بايد اين استراتژي نيمرحله ا عف كاست   در آخرين 

ها روند توسدعه روسدتايي    ي اهداف و استراتژيساز اهنگبه توسعه روستايي است مورد بررسي قرار داده و باهم افتني

   ]9[و]8[را تسريع نماييم

در ابتدا نياز است كه با كمك كارشناسان  اقدام به شناسايي عوامل مثثر داخلي و خارجي مثثر بدر محديط نمداييم،     

در اين رو  ما با استفاده ازنظر نخبگان كه در اين ملاشعه كارشناسان دانشگاهي، مركز تحقيقا  كشداورزي، باندك   

ايي اين عوامل نموديم، ذكر اين نكتده  دروري اسدت كده     كشاورزي و همچنين جهاد كشاورزي بودند اقدام به شناس

                                                           
1
Internal Factor Evaluation  

2
External Factor Evaluation 
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عوامل ورد بررسي در حد امكان بايد ملموس، واقعي و دقيق شناسايي شوند و از عنوان كردن موارد كه در تشدخيص  

شده در مرحله اول كده   ها قلعيت وجود ندارد بپرهيزيم  در اين مرحله الزم است كه به هريك از عوامل شناسايي آن

اثرا  اعم از داخلي و خارجي در محيط موردبررسي ما هستند  رايبي اختااص داده شود، اين  دراين بايدد    داراي

صور  مجزا برابر يك باشد   ها براي عوامل داخلي و خارجي به تر از يك باشند و مجموع آن تر از صفر و كوچك بزرگ

هميت نمدوده و درنهايدت اقددام بده نرمداشيزه كدردن       اقدام به تعيين درجه ا 5-1در اين مرحله با استفاده از  راين 

 نماييم  راين مي

داراي چده جايگداهي    سوا شده در جدول  مرحله پنجم:در اين مرحله نياز است بر اساس اين نكته كه عامل شناخته

م، نمدايي كه نقاط قو  و  عف داخلي را شناسايي مي IFEها اختااص يابد، در جدول  به آن 4-1است  رايبي بين 

دهديم، در  را تخاديص مدي   1و  3،2، 4به ترتين بر اساس خيلي قوي، قوي،  عيف، خيلي  عيف به ترتين اعدداد  

، 2اعتندا   ، تهديدد قابدل  1ها و تهديدهاي خارجي به ترتين براي تهديد جدي عدد  نيز بر اساس فرصت EFEجدول 

هدا و تهديددها از    فرصدت  -يدن مرحلده مدوارد     در ا ،دهيمرا تخايص مي 4و فرصت طاليي عدد  3اعتنا  فرصت قابل

نماييم، اين انتقدال  منتقل مي سوا را از جداول به ماتريس اصلي  -IFEها از جدول  ها و  عف و قو  EFEجدول 

 سدوا  بدر جددول    ها و بدا تكيده  شده صور  پذيرد ، بر اساس اوشويت ها و  راين اختااص دادهبايد بر اساس اوشويت

  ]9[شوندبندي مي شده و اوشويت ظر شناساييهاي موردناستراتژي

 نتايج و بحث .3

در سلح بخشي نيدز  تواند  و توسعه مسيرهاي مناسن مي در محيطموجود  رابله هاي شناختندر  SWOTتحليل 

كرد و از مزايداي رقدابتي يدك     بررسي شرايط يك بخش راتوان    با استفاده از اين تحليل ميمورد استفاده قرار گيرد

كمدك  از جمله استفاده شده است  مختلفاقتاادهاي  اين اشگو دراز  ].10[آگاهي يافت بخشهات به ساير نسب بخش

به  اتخاذ تاميما  حوزة تجار  و بازرگاني، كمك به تعيين مكدان سداخت شدركتهاي توشيددي در چدين، بررسدي       

اي در استراشيا، انتخاب شديوة   منلقه هاي نفوذ و ترغين و تشويق صادرا  در چين و بريتانيا، توسعة اقتااد استراتژي

، در ادامه بر اساس نظر كارشناسدان و اوشويدت هداي موجدود در بخدش      ]11[عملكرد شركتهاي كوچك در اسكاتلند

بخش زير نموده تا بتدوانيم اوشويتهداي عمليداتي را تعيدين      4كشاورزي اقدام به دسته بندي ويژگيهاي كشاورزي در 

دول زير نتيجه ترتين سارزي نظرا  است و هر يدك از ايدن مدوارد را در يدك مقلدع      كنيم، الزم به ذكر است كه ج

زماني مشخص ، روشن مي سازد، بنابر اين براي تشخيص روند زماني ، از آنجا كه شرايط محيلي پويا بدوده و دائمدا   
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اطع مختلدف زمداني ،   در حال تغيير و دگرگوني مي باشد ، الزم است روند تحوال  مورد بررسي قرار گرفته و در مقد 

استراتژيها را استخراج نمود   دنبال نمودن اين روند كمك مي كند تا بتوان حاشتهاي مختلفي راكده درآيندده ممكدن    

 است رخ دهندرابررسي و پيش بيني نمود  

  تحليل فرصدتها و تهديددا  خدارجي اساسدا      پر اهميتي استاستراتژي جزء شكل گيري در فرآيند  SWOTتحليل

تواند از فرصتها اسدتفاده كدرده و تهديددا  را بده      رود كه بررسي كنيم آيا سازمان مي ارزيابي اين امر به كار ميبراي 

)مانند روندهاي كاري  بخشهاحداقل برساند و همچنين اين تجزيه و تحليل نقاط  عف براي بررسي عملكرد داخلي 

و حتي بده كشدورها    بخشهاقادر است به  SWOTل اثر بخش و تحقيق و توسعه( حائز اهميت است  در نتيجه تحلي

كمك كند و عيت كلي خود را نسبت به ساير رقبا و در مورد كشورها نسدبت بده سداير كشدورها مدورد سدنجش و       

اماوظيفه دارم بيان كنم دراين رو  ارزيابي به صور  كيفي شكل مي گيرد و احتمال بهره گيدري   ارزيابي قرار دهد 

 ر باالست واز شاخص هاي كمي نيز بايد بهره گرفت يا از ابزار هاي تلفيقي استفاده نمود از نظر هاي شخاي بسيا

 EFEو  IFE  ماتريس هاي 2جدول شماره 

ت
فرص

 

 تنوع اقليمي باال و پراكنش اقاشيم  1

 افزايش قيمت  موادغذايي درجهان  2

 چهار فال بودن ايران  3

 موقعيت مناسن جغرافيايي براي تجار  بين اشمللي  4

 با همسايگانماناقتاادي و     فراوان روابط   5

 درگاه آبيدستيابي كشور به سه   6

 لكردهيجوان تحا يرويوجود ن  7

 در كشور و پايه و اوشيه منابع نفتيوجود   8

 وجود منابع ماشي كافي در كشور  9

 دسترسي به مساحت فراوان زمينهاي كشت نشده  10

تهديد
 

 تورم و نوسانا  اقتاادي در كشور  1

 ا  غيرنفتي  در آيندهعدم اطمينان در صادر  2

 اتخاذ تاميما  متعدد و ناهماهنگ  3

 محدوديت منابع آب  4

 پذيري اشتغال موشد در كشور آسين  5

 قيمت پايين محاوال  در بازارهاي جهاني  6

 در دوشت  مندي عالقهعدم   7

 محدوديت كمكهاي تسهيالتي و اعتباري  8

 تغيير كاربري ارا ي كشاورزي  9

 خشكساشي و ساير بالياي طبيعي  10

 غيرنفتي يو بازار رسان يابيبازار ستميسفقدان   11

 كاهش مساحت واحدهاي توشيدي  12

 عدم توجه در سياست هاي كالن توسعه كشور  13

 ها زيرساختعدم شكل گيري   14

 
قو

 

 داشتن نيروي انساني با تجربه مناسن توشيد  1

 و مراكز تحقيقا  كشاورزي ها جود دانشكدهو  2

 وجود ژنوم هاي گياهي ودامي متنوع  3

 رمايه بسيار باال در شروع كارعدم نياز به س  4

 فعاشيت بيمه اي بخش دوشتي و خاوصي  5

 وجود ارا ي مستعد فراوان  6

 و انرژيهاي نو فرصت استفاده از نور خورشيد  7

 سلح تنوع توشيدي محاوال   8

 در اختيار داشتن امكانا  وزارتي وسيع  9

 خريد تضميني توسط دوشت  10

 وجود ساختار حمايتي درون روستايي و طايفه اي  11
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ف
 ع

 
 كشاورزي خرد ماشكي و نظام معيشتي و حمايتي  1

 وري در اين نوع كشاورزي پايين هاي بهره شاخص  2

 گريزي در بخش كشاورزي وانج  3

 پايين بودن كيفيت بخشي از محاوال  كشاورزي  4

 اعدم رقابتي بودن بخش كشاورزي ما با ساير كشوره  5

 عدم استفاده و جايگزيني ماشين هاي مدرن و پيشرفته  6

 عا  صحيح از ميزان مارففقدان اطال  7

 پديده واسله گري و عدم توزيع مناسن در كشور  8

 وري مناسن از منابع توشيد عدم بهره  9

 نوسان در عر ه محاوال  از نظر كمي و كيفي  10

 شيوه توشيد در بخش كشاورزي به صور  معيشتي  11

 استقبال از رو  هاي نوين و يافته هاي جديد  12

 ن اصليباال بودن سن كشاورزان به عنوان فعاال  13

 خرد و پراكنده بودن ارا ي زراعي  14

 

شناسايي نقاط قو  و  عف يا فرصت ها و تهديدا  هر بخش هرگز بدون تعيين استراتژيها و برنامه هايي در جهدت  

تغيير در روند فعلي امري غيرقابل استفاده است و نمي توان از آن در جهت بهبدود شدرايط موجدود بهدره بدرد ايدن       

اشن طرح ريزي شده تا ابتدا و عيت را روشن سازند و در ادامه راهكارهاي مناسن بدا ايدن شدرايط    ق 4استراتژيها در 

معرفي شوند تا نسبت به بهبود او اع موثر باشند  بخش كشاورزي به دشيل آنكه داراي ساختاري چند وجهدي اسدت   

كه تهديدا  و  دعف هدا و   مشخص كردن بخشي از ان به عنوان استراتژي خاص بسيار سخت و نا معقول است چرا 

فرصت و نقاط قو  اين بخش با يكديگر داراي ارتباط نزديكي هستند به همين دشيل طبقه بندي استراتژيها آنچندان  

كه بايد منلقي به نظر نمي رسد، بلور كلي استاتژيهاي مورد پيشنهاد را ميتوان باور  زير بده بحدث وارد كدرد تدا     

د، و تعيين استراتژي در سدلح ملدي و بده تبدع آن در سدلوح      ااد كشور بگشايشايد گرهي از فعاشيت اين بخش اقت

منلقه اي ، استاني و شهرستاني مي تواند روشن كننده اهداف كالن ، اجرايي و عملياتي در هر سدلح باشدد كده در    

ص ها و تقويدت  نهايت ، هم در رو  ها و هم در اجرا و هم در ارزيابي و نظار  قابل رصد بوده و با بر طرف كردن نق

نقاط قو  مي توان توسعه در بخش كشاورزي را شاهد بود و در صور  فقدان استراتژي ملي در بخش كشاورزي بده  

  .دشيل تنوع و تعدد فعاشيت ها در بخش كشاورزي عمال  اين بخش در رسيدن به اهداف زمين گير خواهد شد

پذير  و اجراي رو  هاي نوين يدا همدان ندوآوري هدا در        يكي از راههاي اصلي در افزايش توشيد و ارتقاء درآمد1

مراحل مختلف توشيد در بخش كشاورزي است كه از اين امر فقط كشاورزان با درآمد و توشيد بداال و داراي واحددهاي   

توشيد بزرگ استقبال مي كنند ، در صورتيكه براي توسعه در بخش كشاورزي اين پذير  و اجرا بايد دامنده وسديعي   

اورزان بخاوص كشاورزان خرده پا و تمامي كشاورزان توشيدكننده در هر سلحي را در بر بگيرد تدا توسدعه در   از كش

اين بخش قابل شمس باشد  با پيشرفت علم بخاوص در عرصه ارتباطا  و انتقال اطالعا  امروزه يكي از رو  هداي  

سايت ها ، فضاي مجدازي و رسدانه هداي     اصلي و اساسي آموزشي در زمينه هاي مختلف ازجمله كشاورزي از طريق

 ارتباط جمعي به طور عام و خاص است  
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به دو صور  سرمايه نقدي در جهت جلوگيري از بحرانهاي ماشي ناگهاني و شوكهاي بازار و گذاري  افزايش سرمايه  2

 آال  ندوين   ماشدين  توسدعه مكانيزاسديون و اسدتفاده از فنداوري و    از طرفي بهبود ساختار مكانيكي مزارع كه نيازمند 

 دارد تا محاوال  اين بخش وارد فضاي رقابتي شوند و بتوانند در شرايط استاندارد بازار معامله شوند

  براي يافتن روشهاي دانش بنيان و استزاتژيهاي هدفمند ارتباط بخش آموز  كشور و كشاورزي نيازمندد اصدالح   3

ا ايدن نيدروي كدار جدوان و متخادص بده افدزايش كيقيدت         است تا جوان گريزي اين بخش كاهش يافته و بتوان بد 

محاوال  و بسترسازي در جهت ايجاد امنيت غذايي كمدك كدرد كده يكدي از راهكارهداي ندوين ايدن بخدش را در         

 شهركهاي كشاورزي ميتوان جستجو كرد 

اسدت بادور      سياستهاي كالن كشور در اين بخش نيازمند تحوال  اساسي است هر چند انتظار بر تاثير هدر سي 4

ناگهاني و اشبته مداوم منلق نيست اما بدون شك ميتواند تاثيراتي را در آينده بر اين بخش داشدته باشدد، پرداخدت    

 يارانه هاي توشيدي نيز يكي از همين سياستهاست كه انتلار تاثير آن ميتواند چندين سال طول بكشد 

كه محاول توشيدي شناخته شده و در بدازار رقدابتي بده      تمامي سياست ها در اين بخش زماني موثر خواهد افتاد 5

فرو  برسد، روشهاي سنتي در اين بخش ساشهاست مورد تديد بوده و همگان در انتظار تفكراتي نو هستند كه بايدد  

نقله علف اين سياست هاست كه  در كنار كيفدي سدازي سدازمان     محاوال  كشاورزيدر برند سازي اتخاذ شوند  

 هد بود توشيد موثر خوا

  از ساشها پيش تاكيد بر  رور  بهينه سازي مارف آب در بخشهاي مختلف مورد تاكيد بوده و هست وشدي آنچده   6

امروز با آن مواجه شده ايم بحراني است كه بدون سياستهاي اصالحي امكدان بدرون رفدت بددون تلفدا  از آن غيدر       

د پيشدنهاد بدوده اسدت ايجداد پااليشدگاههايي در      ممكن است، سرمايه گذاري در بخش آب امري است كه بارها مور

 جهت استخراج و ارز  گذاري اين نهاده گرانقدر مي تواند در جهت بهبود او اع تاثيرا  شاياني داشته باشد 

ي با تاكيد بدر  كشاورز يها شهرك يو طراح يگذار هيسرما كارشناسان حا ر و فعال در بخش كشاورزيبه اعتقاد   7

و ايجاد تخااها مي تواند نقشدي اساسدي در بهبدود و دعيت كشدور داتده باشدد و كمدك بده           ساختار دانش محور

را تسريع بخشد آن هدم در شدرايلي كده سداختار كشداورزي فاقدد        يبخش كشاورز يبردار بهره ساختار يريگ كلش

 ساختار دانشي درستي است 
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جداي  اين بخش ناميدده مدي شدود بايدد     به دشيل آنچه كه عدم دانش اقتاادي در ماشكان بخش كشاورزي  ميتما  8

كه با دانش جديد به روز شده هسدتند بدهندد تدا از ايجداد بحدران هدا       خودشان را به مديران توشيد بخش كشاورزي 

 جلوگيري كنند 

اما نوع پرداخت اين يارانه همواره   وجود يا عدم وجود يارانه به عنوانسياستي مستقل امري بديهي به نظر مي رسد 9

، دو يارانده  متناسن با مو وعا  و به صور  هدفمند به اين بخش تزريق شود اقشه بوده است و نياز است تامورد من

 توشيد و مارف يارانههايي است كه ساختار را اصالح خواهند كرد وشي نياز است تا نحوه پرداخت آنها مشخص باشدد  

 .ها نبايد به نفع ديگري ماادره شود هها اين است كه هيچ يك از اين ياران نكته مهم در پرداخت يارانه

آن هم نه در كنار شهرك هاي صنعتي و شدهرها كده در كندار مكانهداي     اي ايجاد صنايع تبديلي و خدما  توسعه  10

حفدظ مندابع    در جهدت  توسدعه صدنايع روسدتايي    ا كده منجدر بده    ه در حاشيه روستا توشيد محاوال  كشاورزي و 

و از طرفي ساختار موجود را كده از مهداجر  اسديبهاي فدراوان      عي صور  گيردهاي حاصلخيز زرا كشاورزي و زمين

 ديده را اصالح نمايد

  ايجاد زنجيره توشيد، فرآوري و توزيع در كشوركه مدتهاسدت در بخدش كشداورزي جزيدي فرامدو  شدده اسدت         11

ستند  نمي توانندد كمدي بده    تحقيقاتي كه ساختار كاربردي ندارند و تنها در جهت تكرار روشهاي گفته شده قبلي ه

 ساختار موجود كنند 

هاي  پشتيباني كننده تا در مواقع نياز بحرانهاي موجدود را كده بخدش     اصالح ساختار بخش كشاورزي يا ايجاد بخش

 كشاورزي نمي تواند از آمها عبور كنند را كنترل نمايند 

هداي اقتادادي در    شوردر جهدت  ايجداد قلدن    ايجاد سامانه اطالعاتي هوشمند براي زنجيره توشيد ومارف در ك12

مناطق كشورتا توشيد در كشور با توجه به تدامين مندابع بدراي افدزايش توشيددوباالترين رانددمان وگسدتر  كيفيدت         

وكميت توشيدا  صور  پذيرد، بعبارتي نياز است تا مناطق كشور دسته بندي شود و مزيتهداي هدر نلقده در جهدت     

ازار مارف نيز شناخته شود تا اين نكتده كده مشدكال  توشيدد بدا مشدكال  مادرف        توشيد هر محاول شناسايي و ب

 يكديگر را تقويت مي كنند پايان يابد
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