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  چکیده

هاي روستائی و شهري،  از جمله کشاورزي، دامداري و توسعه سکونتگاههاي مختلف اقتصادي  رشد فزاینده جمعیت در کشور نیاز به توسعه در زمینه
برداري از منابع آب و خاك و  در این رهگذر عدم اعمال مدیریت صحیح و نحوه بهره. سازد ناپذیر می هاي طبیعت را اجتناب دستیازي به عرصه

مدیریت ناصحیح بر اراضی در حوزه آبخیز . شود ها می رودخانهها و  ها، طغیان سیالب پوشش گیاهی موجب فرسایش خاك و روان شدن هرز آب
برداران اراضی را به سمت تغییر کاربري  شرایط نامساعد درآمد خانوار در اقتصاد حوزه آبخیز اغلب بهره. دشو اغلب منجر به تغییر کاربري اراضی می

هاي آبخیز، شناخت وضعیت موجود مسائل اقتصاد  مادي و انسانی حوزهبررسی وضعیت منابع  براي. دهد با هدف افزایش درآمد کوتاه مدت سوق می
 1384هاي انجام شده از میزان درآمد هر خانوار روستایی در سال  در همین راستا با بررسی. خرد و کالن روستاها از اهمیت زیادي برخوردار است

که در همان سال متوسط درآمد ساالنه هر خانوار  یلیون ریال است در حالیم 5/37که متوسط درآمد خانوار هر خانوار روستایی برابر با  شدمالحظه 
شود که روستاهاي کشور درخصوص وضعیت  با توجه به باالبودن میزان درآمد خانوار شهري مالحظه می. استمیلیون ریال  7/53شهري برابر با 

اي توسعه نیافتگی بسیار زیادي که در روستاها وجود دارد  سایر شاخصه این عامل و هم چنین. برند سر نمی  همعیشتی در حالت مناسب و مطلوبی ب
  . دشو این امر موجب نیاز به بررسی وضعیت اقتصاد خرد و کالن روستاها می. باعث بروز پدیده روزافزون مهاجرت شده است

  
  اقتصاد خرد و کالن، تولید کشاورزي، حوزه آبخیز :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه
میلیون هکتـار جنگـل و مراتـع طبیعـی،      102هاي مختلف  میلیون هکتار زمین قابل کشت در اقلیم 52گیري از  کشاورزي با بهرهبخش 
تر از همه نیروي کار ارزان و ماهر سـهم  قابـل    میلیارد مترمکعب آب قابل کنترل، ذخایر فراوان برداشت نشده آبزیان و مهم 170حدود 

هـاي آبخیـز در    اندرکاران و کارشناسـان حـوزه   قریب به اتفاق دست بیشترهر چند . اي در توسعه اقتصادي کشور را داشته است مالحظه
عه بخـش و نقـش عوامـل    لیکن در مورد موانع رشد و توس. مورد توان و ظرفیت بالقوه و ضرورت توسعه بخش کشاورزي اتفاق نظر دارند

  . کلیدي اثر گذار، براي حل مشکالت و نیل به اهداف توسعه تفاوت نظرهاي زیادي وجود دارد
هاي تولیدي کشاورزي که ماهیت طبیعی و غیر قابـل   هاي آبخیز مبین برخی از موانع و تنگناهاي توسعه و فعالیت وضعیت موجود حوزه

میلی لیتر است و ایـران را در زمـره    300تا  250ایین بودن میزان بارندگی که به طور متوسط طوري که پ به استکنترل و متغیر دارند، 
که موجب برهم خـوردن تعـادل و تناسـب الزم بـین منـابع آب و خـاك        این پدیده ضمن آن. دهد مناطق خشک و نیمه خشک قرار می

اي از کارشناسـان منـابع آب    در حالی که عده. استي تولیدي ها شود در اذهان بیشتر مردم یکی از عوامل اصل عقب ماندگی فعالیت می
هاي آبخیز، پایین بودن میزان راندمان آبیـاري و   هاي کشاورزي بخش در حوزه عقیده دارند علت اصلی کمبود نهاده تولید آب در فعالیت

هزار هکتـار   7950کالن حوزه آبخیز  ششظرفیت هاي آبیاري در   بر اساس تحقیقات وضعیت موجود،. استعدم تولید علمی کشاورزي 
 170هزار هکتار توسـعه داد یعنـی سـطح زیـر کشـت را بـه بـیش از         9380توان به  است که در صورت استفاده صحیح از منابع آب می

  . میلیون هکتار افزایش دارد 
بـودن درآمـد    لید کشاورزي منجر به پـائین و وجود مشکالت فراوان در ساختار اقتصاد تو هاي تولید بنابراین عدم استفاده صحیح از نهاده

هـاي   است زیرا که با بررسی وضع موجود اسـتفاده  مطلـوب و بهینـه از امکانـات و نهـاده      شدهروستائیان و وضعیت معیشتی روستائیان 
بر موارد فوق، موارد  عالوه. توان یافت که در منطقه اقتصادي تولید قرار داشته باشد تولید صورت نگرفته است و کمترین روستایی را می

وري، نرخ رشد جمعیت، سطح باالي بیکـاري و وابسـتگی بسـیار بـه      توسعه نیافتگی روستاها مانند سطح پایین زندگی، سطح پایین بهره
درآمد کشاورزي و آسیب پذیري شدید در برابر شرایط موجود، موجب وضعیت نابسامان اقتصاد خـرد و کـالن روسـتاها شـده اسـت در      

 دشـو  ده است، مالحظـه مـی  شمیان درآمد خانوار روستایی در مقابل با خانوار شهري  6سال اخیر بر اساس جدول  پنجي که در ا مقایسه
هـاي خـانوار شـهري نیـز بیشـتر از       گرچه میزان هزینـه . استبرابر درآمد خانوار روستایی  5/1که متوسط درآمد خانوار شهري به میزان 

اصلی توسعه نیافتگی در روستاها موجب پدیده مهاجرت، خالی از سکنه شدن روستاها که قطب اصـلی  خانوار روستایی است ولی عوامل 
بیشترین ) غیرکشاورزي(درآمد مشاغل آزاد  1384در میان اقالم درآمد روستاییان در سال . دشو می استتولیدات کشاورزي و روستایی 

  .باشد جودمشکالت اساسی در تولیدات روستایی میدهد که این امر  نشان دهنده و سهم را به خود اختصاص می
  

  )ریال(مقایسه درآمد خانوار روستایی و درآمد خانوار شهري  - 1جدول 
  1384  1383  1382  1381  1380  سال

  53678282  47267784  39202427  33104868  25831527  درآمد و خانوار شهري
  34474686  27883656  24040421  19002610  15200149  درآمد خانوار روستایی

  1384سالنامه آماري کشور  -مرکز آمار ایران:ماخذ 
  

هکتار برنج است درآمد کل ساالنه بـه   5/2که کشاورزي که داراي  شدبر اساس مطالعه موردي یکی از روستاهاي شمال کشور مشاهده 
د کـه از ایـن   شو میلیون می 25هاي مختلف میزان درآمد خالص برابر با  که با کسر هزینه استحدود چهل میلیون ریال  86آن در سال 

ایـن  . شـد هاي دریافتی، پرداخت و پس اندازي در سـال ذخیـره نخواهـد     ها از قبیل بهره وام هاي زندگی و سایر هزینه مقدار کلیه هزینه
از نظر معیارهاي توسعه یافتگی در سطحی باالتر از سایر نقاط کشور  اي از وضعیت معیشت پایین روستاهاي شمال کشور که مثال نمونه
  . استقرار دارند، 
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  ضرورت تجزیه و تحلیل مسایل  اقتصاد خرد و کالن حوزه هاي آبخیز
کل مساحت کشور را تشکیل  درصد 30میلیون هکتار زمین قابل کشت وجود دارد که حدود  50تا  20هاي آبخیز کشور  در حوزه

میلیون هکتار  32در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی، جمهوري اسالمی ایران شده است، 1362در برآوردي که در سال . دهند می
میلیون هکتار زمین زراعی  52میلیون هکتار زمین با استعداد کشت متوسط یعنی حدود  19زمین با استعداد کشت خوب و حدود 

میلیون هکتاردر نظر گرفته شود باز هم مبین این نکته خواهد  30آبخیز وجود دارد حتی اگر زمین قابل کشت در حدود   هاي هدرحوز
  . کند و با توجه به جمعیت کشور مسلما براي تامین مایحتاج کشاورزي کفایت می استهاي کشاورزي کافی در اختیار  بود که زمین

د که به ازاي هر نفر شو میلیون هکتار، مشاهده می 30نفر فرض شود و زمین قابل کشت حدود  میلیون 70اگر جمعیت کشور حدود 
کارگیري تکنولوژي مناسب  هاین مقدار زمین سرانه در صورت وجود آب کافی و ب. هکتار زمین کشاورزي در اختیار استچهار درصد 

کند بلکه امکان تولید صادراتی و تولید مازاد را  اي کشاورزي کفایت میهاي آبخیز، مسلما  نه تنها براي تامین کااله مدیریت جامع حوزه
  . سازد نیز فراهم می

میلیارد متر مکعب است به هر حال قدر مسلم  170هاي قابل مهار کشور در حدود  دهد که میزان آب انجام شده نشان می  هاي بررسی
طور نسبی در مقایسه با کشورهایی که بارندگی کافی  از نظر میزان آب به این است که ایران به لحاظ بارندگی کشور پر بارانی نیست و

به عالوه در ایران بارندگی موجود نیز مشکالتی از قبیل عدم توزیع زمانی مناسب در طول سال و عدم . دچار مشکالتی است  دارند،
هاي سطحی و عمیق و بارندگی از  کند به مهار آب می این عوامل طبعا مشکالتی را در زمینه مهار آب ایجاد. توزیع مناسب مکانی دارد

هایی قابل کشت ومنابع آب فاصله بسیار طوالنی دارند و انتقال آب از محلی که  در موارد متعددي نیز زمین. این دسته مشکالت هستند
هاي آبخیز و  ینه سازي مدیریت حوزهبا استفاده از الگوهاي به. هاي آبخیز مشکالت فراوان دارند مهار شده به سطوح زیر کشت در حوزه

هاي آبخیز و استفاده مناسب از این نهاده کمیاب  موقع آب در حوزه هاستفاده مناسب از این نهاده کمیاب در کشور و انتقال و مهار ب
طور که بیان شد  همان بنابراین .میلیون هکتار افزایش داد 15میلیون هکتار به  چهارهاي آبخیز را از  توان سطح زیر کشت آبی حوزه می

توان اطمینان داشت  اي نیست و می از نظر منابع آب و خاك یعنی از نظر ظرفیت طبیعی و عوامل محیطی داراي مشکالت عمده ایران
هاي  ریزي صحیح در حوزه که ظرفیت تولیدي کافی براي تولید محصوالت کشاورزي داراست ولی از طرفی به دلیل عدم وجود برنامه

افزایش سطح زندگی روستاییان و آبخیز نشینان به نحو مطلوبی استفاده  برايعدم وجود مدیریت جامع از این ظرفیت  آبخیز و
  . شود نمی

افزایش تولید رسوب و . آبخیز را نیز دربر دارد  هاي هاي آبخیز، نابسامانی و تخریب حوزه مدیریت حوزه برايعدم وجود برنامه منظم 
ها موارد مشکالت دیگر فراوان اقتصادي  هاي زراعی، ده تار در سال و تخریب پوشش گیاهی از دست دادن خاكرکورد دوازده تن در هک

هاي آبخیز،  هاي کشاورزي، فقر آبخیز نشینان، کاهش تولیدات مختلف در حوزه مانند از دست دادن توجیه اقتصادي فعالیتو اجتماعی 
رفع تمام معضالت فوق االشاره و دستیابی به . ببار آورده استتولید بهینه در مزارع  کمبود سرمایه در تولید محصوالت کشاورزي، عدم

جمعیت  . استآبخیز و وضعیت معیشتی آبخیز نشینان   ها، متضمن بررسی مسائل اقتصاد خرد و کالن حوزه هضهاي پایدار حو شاخص
هاي غیر تولیدي و یا تولید غیر بهینه  زندگی مجبور به فعالیت اکنون به دلیل قرار گرفتن در شرایط نامناسب تولید کننده کشور که هم

که با استفاده بهینه از همین منابع  در حالی. اند هشدها اشاره شد  که منجر به استفاده نادرست از منابع فراوان کشور که در باال به آن
مدیریت اراضی به معنی . آن درآمد روستائیان را باال بردتوان تا حد زیادي تولیدات کشاورزي و غیره را افزایش و به دنبال  موجود می

زمان به عواملی از قبیل نوع کشت، تعداد دفعات کشت، شرایط نزوالت آسمانی، میزان آب در دسترس، تکنولوژي کشت، شیب  توجه هم
تصاد تولیدات کشاورزي چنان شود که توجه به موضوع اق مالحظه می. استزمین، نوع خاك، میزان فرسایش، بازار و اقتصاد محصول 

بردار در شرایط  بهره. شعاع قرار دهدال تواند تمام عوامل مؤثر دیگر را تحت گذارد که می بردار می تأثیر شگرفی در تصمیم گیري بهره
اري باشد تمام د هایی بهتر از باغ چنانچه تولید زراعت در سال. پردازد یازي به سایر عوامل مؤثر در کشت می مطلوب اقتصادي به دست

حال چنانچه شرایط شیب زمین، آب در دسترس، بافت خاك و غیره هم مناسب براي زراعت . اراضی باغی را به زراعت تبدیل می کند
در این شرایط نقش مدیریت اراضی خود را در پایداري . پارامتر مطلوبیت اقتصادي دست به این تغییر خواهد زد منظور نباشد، او به

  .از اراضی نشان می دهد برداري بهره
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  اهمیت اقتصاد تولیدات کشاورزي 
تولید کشاورزي معموال  استترین شاخص اقتصادي  هاي آبخیز تولید کشاورزي مهم هاي مهم اقتصادي موجود در حوزه در میان شاخص

کشاورزي چـه تجـاري و چـه    . یردگ به صورت تولید در مزارع و تولید معیشتی در مزارع کوچک متکی بر نیروي کار خانوادگی انجام می
به این معنی که افزایش بازده کشاورزي و باال رفتن استاندارد زندگی . معیشتی مانند سایر انواع مختلف واحدهاي تولیدي عمل می کند

ت کشـاورزي و  هاي آبخیز با عواملی از قبیل اجاره زمین، عرضه نیروي کار، روابط تولیدي ، بازاریـابی محصـوال   جمعیت روستاییان حوزه
  . درهر حال در آمد روستائیان دو عامل بسیار مهم وجود دارد . همچنین سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی ارتباط مستقیم دارد

شـود ، در فعالیتهـایی    گردد اطـالق مـی   انجام فعالیت تولیدي صرف می برايهاي تولید به کلیه مخارجی که  هزینه: هاي تولید  هزینه –
  .استهاي تولید شامل اقالم زیر  هکشاورزي هزین

ماننـد هزینـه    شـود  تولیدي متحمل مـی   هایی است که قبل از انجام فعالیت گذاري که شامل کلیه هزینه هاي ثابت یا سرمایه هزینه-الف
  ... خرید زمین کشاورزي 

د که شامل هزینه خرید بذر، دفـع  شو کشاورز تامین می وسیله بهتولید محصول هرساله  برايهایی است که  هزینه:هاي متغیر  هزینه -ب
و . آالت کشـاورزي و اسـتهالك مربوطـه     ماشـین   ،)کارگر(هاي کشاورزي، هزینه نیروي کار آفات، کودهاي شیمیایی، دامی، آبیاري زمین

آورده شده  2هزینه ها در جدول متوسط . هاي دریافتی که در این خصوص بنابر نوع محصول هزینه تولید متفاوت است هزینه  بهره وام
  .است

  )ریال(هاي مختلف  هاي تولید یک کیلو گرم  محصوالت منتخب  کشاورزي در سال متوسط  هزینه - 2جدول 
  1379-80  1378- 1379  1374-75  نام محصول
  2216150  1746040  814460  گندم آبی
  635570  461690  300390  گندم دیم
  1996130  1469590  801370  جو آبی
  732000  503950  311110  جو دیم

  299360  1490590  1010210  نخود آبی
  7975320  8818570  5640180  سیب زمینی

  7591940  8213950  4367910  پیاز
  4747010  4194140  1996090  چغندر قند

  1384سالنامه آماري کشور  -مرکز آمار ایران:ماخذ 
  

هاي مختلف نیز بنابر شرایط متفـاوت   و مدل استد هزینه تولید محصوالت مختلف براي یک هکتار متفاوت شو همانطور که مشاهده می
هـاي   و واحدهاي تولیـدي دامـی نیـز هزینـه    هاي دامداري  در فعالیت. شود هاي تولیدي، هزینه تولید محصوالت متفاوت می قیمت نهاده

   .شود تولیدي به دو دسته  تقسیم می
  ) گذاري سرمایه(هاي ثابت  هزینه -الف

  آالت مختلف دامپروري   هاي اصلی، خرید ماشین که شامل هزینه خرید وام، احداث ساختمان
هاي خـوراك دام ، دسـتمزد ضـروري کـار،      شامل هزینه و استهاي جاري نگهداري دام  که شامل هزینه) جاري(هزینه هاي متغیر  -ب

که بنـابر نـوع دام و وسـعت کـار     . استهاي دریافتی  هاي دام، مالیات و بهره وام آالت وهزینه درمان بیماري استهالك ساختمان و ماشین
  . استهاي انجام فعالیت تولیدي دامی متفاوت  هزینه

  : درآمد واحدهاي تولیدي
درآمدهاي . دشو که در مزرعه تولید می استتولید کشاورزي شامل مجموعه ارزش فروش کلیه محصوالت تولیدي در آمد ناخالص واحد 

میزان تولید هر محصـول  . شود  ضرب قیمت محصوالت تولیدي در میزان تولید محاسبه می ناخالص واحدهاي تولیدي از  مجموع حاصل
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و میزان سطح زیر کشت درآمد متوسط صنعت فـروش محصـوالت   ) واحد سطحمیزان تولید در (نیز بستگی مستقیم به عملکرد محصول
  . ارائه شده است 3هاي مختلف در جدول  کشاورزي در سال

  
  )ریال (هاي مختلف  متوسط  قیمت فروش یک کیلو گرم  محصوالت منتخب کشاورزي در سال -3جدول 

  چغندر قند  پیاز  زمینی سیب  نخود  جو  گندم  سال
1365  52  49  144  49  48   --  
1376  136  105  404  105  60   --  
1375  422  375  1167  455  415   --  
1380  1049  819  2479  531  580  257  
1381  1287  900  2189  825  559  314  
1382  1499  1068  2298  1092  795  337  
1383  1695  1382  3042  941  761  387  
1384  1867  1524  4244  702  1076  451  

  1384سالنامه آماري کشور  -مرکز آمار ایران:ماخذ 
  

این نکته توجه داشت که در سطح کشور بسیاري از محصوالت استراتژیک بوده بدین معنی که نقـش مهمـی از صـادرات و      البته باید به
جلـوگیري از کـاهش    برايدر این خصوص دولت . استعنوان خوراك و قوت غالب مردم  تولید ناخالص داخلی کشور دارند و از طرفی به

تولید و عرضه چنین محصوالتی قسمتی را تحت عنوان قیمت تضـمینی خریـد محصـوالت کشـاورزي تصـویب  و قسـمتی از تولیـدات        
 4جـدول   رقیمت تضمینی یک کیلـوگرم از محصـوالت اساسـی کشـاورزي د    . نماید صادرات حفظ می منظور بهکشاورزي را خریداري و 

  . آمده است
  )ریال(خرید تضمینی یک کیلوگرم برخی از محصوالت اساسی کشاورزي قیمت  -4جدول 

  1384  1383  1382  1381  1380  1375  محصول
  2050  1700  1500  1300  1050  410  گندم
  1520  1250  1120  990  800  317  جو

  2600  3000  2800  2500  1870  727  نخود
  460  390  355  303  252  97  چغندر قند

  830  670  620  550  437  174  زمینی سیب
  620  515  480  460  377  137  پیاز

  1384سالنامه آماري کشور  -مرکز آمار ایران:ماخذ 
   

هاي مختلف دارد مثال قیمـت گنـدم    شود این  قیمت افزایش اندکی نسبت به قیمت فروش محصوالت در سال طور که مالحظه می همان
برابـر   1384و یـا قیمـت فـروش جـو در سـال       اسـت ریال  2050که قیمت خرید تضمینی گندم  ریال در حالی 1867،  1384در سال 

  . استریال  1524، 84که قیمت تضمینی فروش جو در سال  ریال در حالی 1520
  : درآمد واحدهاي دامی 

ي جـوان مـرغ و طیـور و    هـا  شامل درآمد حاصل از فروش کلیه محصوالت دامی شامل شیر، گوشت، پشم، کودهاي دامی و یا فروش دام
  . است.... تخم مرغ و 

م فعالیت تولیدي روستاها کشاورزي بوده و دامپـروري  ها دهد را نشان میهاي آبخیز این نکته  نگاهی به وضعیت موجود روستاهاي حوزه
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مد نظر اسـت و همـین    استکردن نیازهاي خانواده و داخلی کشاورزي  برآورده برايکه فقط ) اي فعالیت حاشیه(عنوان یک عامل الزم  به
در ایـن حالـت   . هاي تولیدکشاورزي منجر به پایین بودن سطح زندگی و درآمد روستائیان شده اسـت  عامل یعنی متکی بودن به فعالیت

این عامـل ضـرورت   . یش درآمد استفاده نمایندافزا برايهاي تولیدي تکمیلی  ریزي کرد که کشاورزان مرز از فعالیت باید به نحوي برنامه
  . دهد هاي تولیدي را در روستاها سامان می تنوع در فعالیت

چنانچـه قیمـت   . تواند در مدیریت اراضـی نقـش داشـته باشـد     گذاري محصوالت کشاورزي و دامی چقدر می شود که قیمت مالحظه می
برداران اغلـب تصـمیم بـه چـرخش تولیـد محصـول خـود بـه سـوي           بهرهتضمینی یا قیمت بازاري یک محصول کشاورزي افزایش یابد، 

تواند در بر هـم زدن تعـادل مـدیریت اراضـی و تغییـر کـاربري اراضـی بـه سـوي           این موضوع می. محصول با قیمت باالتر خواهند رفت
بـدین معنـی کـه    . دشـو اورزي ایـران  مدیریت اراضی باید ملزم به تهیه نقشه کاربري اراضی براي تمام سرزمین کش. ناپایداري مؤثر افتد

. دشـو تنـوع کشـت مجـاز هـر زمـین تعیـین       . ندشـو اراضی مستعد کشاورزي، دامپروري و باغبانی و حتی صنعت و گردشـگري معـین   
فاً سیاست قیمت ها و اقتصاد بازار تولیدات کشاورزي و دامی صر. برداران صرفاً مجاز به تغییر کاربري در محدودة تعیین شده باشند بهره

طی چنین سازماندهی است که می توان از مـدیریت صـحیح بـه همـراه قـدرت تصـمیم       . به تغییر کاربري در محدودة مجاز منجر شود
  .برداران اطمینان یافت بهره

  
  سر تولیدات کشاورزي در حوزه هاي آبخیز هتعیین نقطه سرب

در مطالعه موردي که از یک کشاورز در شـمال ایـران صـورت گرفـت      استعمده فعالیت تولیدي روستائیان در کشور فعالیت کشاورزي 
ـ    که سود خالص که که از کسر مجموع هزینه شودمشاهده  بسـیار کـم بـوده     دسـت مـی آیـد    ههاي تولید از درآمد فـروش محصـوالت ب

انـداز   کشاورز هیچگونه  قدرت پسهاي زندگی کشاورزي که سطح پائین زندگی نیز قرار دارند، داده و  عبارتی فقط کفاف تامین هزینه به
با توجه به هزینه تولید هر هکتار گندم  1382میزان سود حاصل از تولید گندم در سال . بهبود وضعیت معیشتی خود را ندارند منظور به

 1382ل در سـا ) مقدار تولید در واحد سـطح یـا رانـدمان تولیـد    (و همچنین میزان عملکرد  1382آبی و قیمت تضمینی گندم در سال 
با توجه به هزینه تولید هر هکتار جو آبـی   1382میزان سود حاصل از تولید جو در سال . استهزار تومان  65ریال یا  080/650معادل 

 25، 1382جـو در سـال   ) تعداد تولید در واحد سطح یا راندمان تولیـد (و همچنین میزان عملکرد  1382و قیمت تضمینی جو در سال 
بـراي   ،دشـو  هـاي تولیـد  برابـر مـی     اي که در آن درآمد و  هزینـه  سري یعنی نقطه بهنقطه سر شود ابراین مشاهده میبن. استهزار ریال 

مورد دیگر که باید به آن توجه شود این است . استمحصوالت مختلف متفاوت است و به دنبال آن براي هر خانوار دستیابی نیز متفاوت 
به صورت دیگر روستائیان کشور با توجه به این که اغلـب تولیـدات   . رزي بسیار ناچیز استمیزان سود حاصل از فروش محصوالت کشاو

  .استمشخص  1سري در نمودار  بهدر سطح زندگی  بسیار پائین قراردارد و در هر حال نقطه سر استکشاورزي  ها آن
هاي تولیـد همـدیگر را قطـع     زینهاست جایی که منحنی درآمدهاي تولیدي و ه Q1در شکل باال میزان تولید در نقطه سرسري برابر با 

د کشاورز در وضعیت زیـان بـه سـر خواهـد     شوبیشتر  Q1د در صورتی که  میزان تولید از شو کنند در این نمودار ساده مشخص می می
ست که نسبت منحنـی درآمـد برابـر بـا     ي ا ناحیه تولید در  Maxمتوقف شود و حالت Q1بنابراین تولید واحد روستا باید در نقطه . برد

عـدم وجـود برنامـه    . باشد کم تر است می Q1که حتی از مقدار  Q2در ناحیه  Maxد به عبارت دیگر تولید شوها  نسبت منحنی هزینه
اورز فقط به فکـر  سازد که در بسیاري از موارد در شرایط موجود کش تولید در روستاهاي کشور ، این مسئله را مشخص می برايمشخص 

که تولید در نواحی غیر اقتصادي نه تنها کمکـی بـه بـاال     کردن درآمد یا به عبارت دیگر افزایش تولید تا حد ممکن است در حالی بیشینه
  . هاي کمیاب تولید خواهد شد کند بلکه منجر به از بین رفتن منابع کمیاب و نهاده بردن سطح معیشت زندگی روستائیان نمی
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  نقطه سربسري فعالیت تولیدي کشاورزي -1نمودار 

  
عنوان ضرورت مهمی در نظر  روستایی ، تنوع درآمد نیز بهدر همین راستا باید عالوه بر حرکت در منطقه اقتصادي تولید براي هر خانوار 

طوري که کشاورزي که متکی  به استهاي کشاورزي بسیار کم و ناچیز  طور که مشاهده شد سود حاصل از انجام فعالیت گرفت که همان
هـاي زنـدگی و جبـران مخـارج      هم با اتکا به خود مصرفی محصوالت است قادر به تامین هزینه بر تولید محصوالت کشاورزي و باغی آن

هاي دیگري نیز  بنابراین باید منابع درآمدي تولید در روستاها افزایش یابد تا کشاورزان عالوه بر نقش اساسی در تولید کشور راه.  نیست
در روسـتاها کـم   .... هایی مانند مهـاجرت ، بیکـاري و    آمد خانوار روستائی پدیدهتولید سایر محصوالت داشته باشند و با افزایش در براي

  . شودرنگتر 
باغـداري و   -هـاي دامپـروري   توان به گسترش فعالیت هاي مختلفی براي افزایش درآمد روستاییان وجود دارد که می در این خصوص راه

عنـوان   هـاي تولیـدي در روسـتاهاي کشـور غالبـا بـه       که این نوع فعالیت تر اشاره کرد زیرا پرورش  طیور و صنایع تبدیلی شکل گسترده
یـابی و   هـاي آبخیـز پتانسـیل    یکی از اهداف تحقیقات در برنامه اقتصاد خرد و کالن حـوزه  اي قراردارد معهذا فعالیت درجه دوم و حاشیه

برداري زراعـت در سـطح کـل کشـور      میزان بهره 5در جدول  1382بر اساس آمار و اطالعات سال . استهاي آبخیز  درآمدزایی در حوزه
  . دهند برداري را تشکیل می عدد کمترین بهره 8511اي با رقمی معادل  برداري و تولیدات گلخانه عدد که بیشترین بهره 2821560

  
  1392بهره برداري کشاورزي برحسب نوع فعالیت  - 5جدول 

  ابریشم  کرم  کوچک  بزرگ دام  زنبور عسل پرورش  ماکیان     پرورش  اي تولیدگلخانه  باغداري   زراعت  
  46948  1559001  1286476  75182  2185600  8511  2276452  2821560  برداري  تعداد بهره

  1384سالنامه آماري کشور  -ایرانمرکز آمار :ماخذ 
هـاي زراعتـی و همچنـین سـود پـایین درآمـد        برداري زراعت و متکـی بـودن بـر فعالیـت     دهنده این است که میزان بهره این رقم نشان

عنـوان   هاي آبخیـز بـه   هاي افزایش درآمد در حوزه هاي زراعتی موجب عدم مطلوبیت وضعیت معیشتی روستائیان شده است و راه فعالیت

 درآمد کل
 هزینه کل

 سود

 نقطه سراسري
 هزینه تولید

 زیان

 درآمد

A 

Q1 Q Max 
Q2 

 تولید
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  . تحقیقات اقتصاد خرد و کالن روستاها باید مورد توجه قرار گیرد رهدف اصلی د
را قادر به تعیین میـزان تولیـد از هـر محصـول در کشـور بـه همـراه تحـت کنتـرل بـودن            محققیناستفاده از تکنیک نقطه سر به سر 

طـور   که از حرکت هاي سینوسی تولیدکنندگان که به بدین معنی. دگان در انتخاب محصول تحت کشت خواهد بردنکن تصمیمات تولید
همچنین میزان تغییـر کـاربري زمـین نیـز بـه      . ناگهانی تماماً به سمت تولید یک محصول با قیمت باالتر روي آورند جلوگیري می شود

ات کاربري اراضـی کـامالً   تأثیر مستقیم و رابطه منطقی بین تعیین قیمت محصول و تصمیم نولیدکنندگان و تغییر. خواهد رسید کمینه
  .استاین همان مدیریت اراضی است که براي بخش کشاورزي کشور بسی ضروري . استمشهود 

  
  هاي آبخیز  اقتصاد کالن حوزه

اي کـه   در مقایسـه .  اسـت ترین عامل و شاخص قابل محاسبه و بررسی تولید ناخالص داخلی  هاي آبخیز مهم در بحث اقتصاد کالن حوزه
هـاي دیگـر اقتصـادي صـورت گرفتـه اسـت        مختلف در خصوص تولید ناخالص واقعی بخش کشاورزي در مقایسه با بخـش هاي  در سال

در زیـر ارقـام تولیـد    . د که بخش کشاورزي پس از بخش خدمات دومین سهم را در تولید ناخـالص داخلـی کشـور داراسـت     شمشاهده 
هاي آبخیز قطب اصلی مولـد ارزش افـزوده    د  از این جهت که حوزهشو میناخالص داخلی و ارزش افزوده در بخش کشاورزي را مالحظه 

هاي مختلف بر اساس آمار و اطالعات وضـعیت موجـود بخـش کشـاورزي      شود که در سال بخش کشاورزي هستند به این نکته اشاره می
  . استپس از بخش خدمات بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی کشور را دارا 

  
  )میلیارد ریال(هاي مختلف  هاي عمده اقتصادي در سال زش افزوده بخشار -6جدول 

ارزش افزوده بخش   ارزش افزوده بخش کشاورزي  سال
  صنعت

ارزش افزوده بخش 
  تولید ناخالص داخلی  خدمات

1364  6/2537  12259  2/5373  1/11723  
1365  5/2650  5/1148  7/4654  5/10692  
1366  8/2751  6/1275  5/4340  2/10736  
1367  00/2648  8/1301  2/4030  6/10360  
1368  00/2746  9/1417  9/4100  9/10799  
1369  5/2967  1/164380  6/4499  2/12045  
1370  2/3120  3/1940  9/4594  1/13264  
1371  6/3351  4/2002  5/5452  5/14049  
1372  7/3535  4/1992  7/5743  2/14742  
1373  5/3605  1/2061  2/5885  9/14984  
1374  4/3739  6/2180  2/5956  6/15454  
1375  3869  00/2294  6/6250  1/16141  
1376  6/3957  3/2510  4/6579  2/16691  
1377  6/4333  5/2560  5/6567  170468  
1378  6/4320  5/2624  2/1848  1/17455  

  سازمان برنامه و بودجه  1375اجتماعی تا سال  –مجموعه آماري سري زمانی آمارهاي اقتصادي  1375الی  1355آمارهاي سال :مأخذ 
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در مورد ارزش افـزوده  )  1376و  1377و1378(آمارهاي سال  - 1376سال  معاونت امور اقتصادي و هماهنگی دفتر اقتصاد کالن تیر –
ولیـد ناخـالص   ارزش افـزوده بخـش خـدمات و ت    -)هاي ملی بخش حساب -79هاي کشاورزي و صنعت، سالنامه آماري کل کشور  بخش

 22هاي اقتصادي بانـک مرکـزي شـماره     اداره بررسی –نماگرهاي اقتصادي : 1376و  1377و  1378هاي  داخلی به قسمت عوامل سال
ه نیـز تولیـد   ضاما در داخل هر حو. هاي آبخیز نقش بسیار مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور دارند بنابراین حوزه .1379سه ماه سوم 

هـاي مختلـف    ه برابر است با  مجمـوع  ارزش افـزوده فعالیـت   ضتولید ناخالص داخلی یک حو. استگیري  نیز قابل اندازهناخالص داخلی 
ها را تشـکیل   هضه که در این میان ارزش افزوده تولیدات کشاورزي سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی حوضتولیدي در داخل حو

توان مشاهده کرد در کل کشـور نسـبت ارزش افـزوده کشـاورزي انجـام شـده در        می 1382ت سال با استفاده از آمار و اطالعا. دهند می
بندي زیـر را از   رتبه 82توان در سال  هاي مختلف می ولی در بین استان. است درصد 10هاي آبخیز به تولید ناخالص داخلی کشور  حوزه

  .نظر تولید ناخالص داخلی کشاورزي انجام داد
  

  )میلیارد ریال(  1382افزوده کشاورزي در استانهاي مختلف در سال ارزش  -7جدول 

   رتبه  ارزش افزوده  استان
ارزش   استان  تولیدي 

  افزوده
  رتبه
ارزش   استان  يتولید

  افزوده
  رتبه

  تولیدي 

سیستان و   8  7/6235  شرقی آذربایجان
  15  8/3205  مرکزي  23  2/1841  بلوچستان

  19  2/2478  هرمزگان  2  11165/  فارس  9  2/5419  غربی آذربایجان
  11  8/4919  همدان  17  2/2968  قزوین  13  3/3877  اردبیل
  22  9/1942  یزد  27  2/1134  قم  6  9/7229  اصفهان
        20  9/2162  کردستان  28  7/778  ایالم
        4  7/8482  کرمان  26  2/1154  بوشهر
        16  7/3153  کرمانشاه  7  1/6399  تهران

        25  1/1294  کهکیلویه  21  2/1972  وبختیاري چهارمحال
        10  3/5151  گلستان  1  1/13255  شمالی-خراسان رضوي

        12  8/4810  گیالن  5  5/7460  خوزستان
        14  6/3320  لرستان  18  5/2560  زنجان

/3  مازندران  24  3/1782  سمنان
11146  3        

  1384سالنامه آماري کشور  -مرکز آمار ایران:ماخذ 
  
د کـه سـهم اراضـی کشـاورزي از     شـو  ، مالحظه مـی شودهاي مختلف بررسی  اراضی تحت کشاورزي در بین استانکه مساحت  صورتیدر

هـا   در برخـی از اسـتان   درصـد و  40الی  31همدان بین  ها از جمله استان اردبیل، زنجان، کردستان و مساحت استان در بعضی از استان
. اسـت درصـد   40الـی   10سهم اراضی کشاورزي از مساحت استان کـم و بـین   .... قم، اصفهان ،یزد و فارس و  هاي سمنان، مانند استان

  . هاي مختلف از اراضی کشاورزي کل کشور در جدول زیر آمده است  سهم اراضی کشاورزي استان
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  )هکتار ( 1382مساحت اراضی کشاورزي در سال  -8جدول 
  رتبه  مساحت اراضی  استان  رتبه  مساحت اراضی  استان
  2  890838  فارس  6  378825  شرقی آذربایجان 

  10  249657  قزوین  5  379541  آذربایجان غربی
  25  78520  قم  13  221725  اردبیل
  22  127852  کردستان  7  372699  اصفهان
  4  662305  کرمان  26  76188  ایالم
  18  161132  کرمانشاه  27  70151  بوشهر
  28  37988  کهکیلویه  14  211912  تهران

  16  188484  گلستان  24  107202  و بختیاري  چهارمحال
 -رضوي- شمالی(خراسان

  17  172851  گیالن  1  1343487  )جنوبی

  15  199113  لرستان  3  690764  خوزستان
  11  231175  مازندران  19  155194  زنجان
  8  317791  مرکزي  20  131298  سمنان

  23  118028  هرمزگان  12  225104  سیستان و بلوچستان
  9  296090  همدان  21  130238  یزد

  1384سالنامه آماري کشور  -مرکز آمار ایران:ماخذ 
  

ثیر أهایی هستند که قابلیـت تـ   هاي آذربایجان غربی و شرقی و مازندران جزء استان د که استانشو مشخص می 8و  7با مالحظه جداول 
  بـرداري،  هاي کشور با داشتن زمین قابـل بهـره   استاندهد که برخی از  این امر نشان می. بیشتري بر ارزش افزوده بخش کشاورزي دارند

آب و عـدم   گـذاري،   هاي تولید مثل سرمایه کمبود سایر نهادهتوان  مشکالت اساسی در تولید کشاورزي دارند که این دو دلیل مهم را می
  . ام بردهاي تولید و عدم تولید اقتصادي ن ترکیب بهینه نهاده
گـذاري   طور که سهم سرمایه همان. هاي تولید نام برد ترین نهاده وان به سرمایه به عنوان محدودکنندهت هاي تولیدي می در خصوص نهاده

گذاري کـل کشـور قـرار     هاي صنعت و خدمات از سرمایه گذاري در بخش هاي مختلف بسیار کمتر از سرمایه در بخش کشاورزي در سال
کـه میـزان    گذاري کـل کشـور در حـالی    از سرمایهشش درصد بخش کشاورزي گذاري در  ان سرمایهمیز 1378که در سال  طوري به. دارد

گذاري در بخش کشاورزي شامل  منابع  سرمایه. دهد را تشکیل می درصد 73و بخش خدمات  درصد 17گذاري در بخش صنعت  سرمایه
، )هـاي بـانکی   یارانـه (بـانکی   سـامانه ات گـذاري از محـل اعتبـار    ، سـرمایه )هاي دولتی یارانه(گذاري از محل اعتبارات ثابت دولت  سرمایه
باوجود ریسک که سایر منابع گذاري بخش خصوصی و  ، سرمایههاي فعال دولتی در بخش کشاورزي گذاري از محل منابع شرکت سرمایه

در بخـش  گـذاري   گذاري در بخش کشـاورزي، عمـده سـرمایه    گذاري در بخش کشاورزي و نیز نرخ بازده پایین سرمایه فراوان در سرمایه
در این خصوص با توجه بـه شـرایط وضـعیت موجـود و وجـود        .دشو تامین می) یارانه هاي کشاورزي(کشاورزي از محل اعتبارات دولتی 

د بـه عبـارت دیگـر    شـ  تر  گذاري دولتی، بخش کشاورزي بیشتر و سهل هاي کشور الزم است که سرمایه بحران اساسی در برخی از استان
، بـا رعایـت اصـول اقتصـاد کشـاورزي      ان خرده پا و یا عمده قرار گرفتهبا نرخ بهره کم به آسانی در اختیار کشاورزهاي بالعوض و یا  وام

  .هاي زراعی قابل توجهی را در اختیار دارند حاصل شود  ها که زمین تولیدات در این استان
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 گیري نتیجه
اي آبخیز در سطح اقتصاد  تولیدي کشاورزي در سطح خرد و کالن و حوزهبا توجه به مطالعات وضعیت موجود، بازنگري اساسی در نظام 

هاي راهبردي اقتصاد خرد روستاها تعریف شود و در این خصوص نحوه استفاده بهینه از  تواند در قالب برنامه خرد در روستاها می
هاي تولیدي  ولید کشاورزي، استفاده از فعالیتهاي ت سري در فعالیت ههاي تولید، تولید در منطقه اقتصادي و تعیین نقطه سرب نهاده

هاي کشاورزي حوزه آبخیز را در بر خواهد داشت و از  هاي کشاورزي، سرمایه گذاري هرچه بیشتر در فعالیت مکمل که در کنار فعالیت
دن میزان تولید ناخالص هاي آبخیز سبب باالبر هاي کشاورزي در حوزه هاي دولتی به فعالیت بردن موانع و تنگناهاي تخصیص یارانه

کشاورزي زوده افراد در بخش کشاورزي و غیرهاي بحرانی از نظر ارزش اف هضتشخیص حو منظورهاي آبخیز و رتبه بندي به  داخلی حوزه
  . شود می
  

 منابع
و پشـتیبانی مرکـز مطالعـات     ریـزي  گذاري و اعتبارات در بخش کشاورزي وزارت جهـاد کشـاورزي، معاونـت برنامـه     ، سرمایه1375ایران نژاد، ژیال، 

  .ریزي و اقتصاد کشاورزي برنامه
  .1379سه ماهه اول سال  -20شماره  -اداره بررسیهاي اقتصادي -بانک مرکزي، نماگرهاي اقتصادي

  .1379سه ماهه سوم سال  -22شماره  –اداره بررسیهاي اقتصادي  –بانک مرکزي ، نماگرهاي اقتصادي 
مرکـز مـدارك اقتصـادي و    (،ترجمه غالمعلـی فرجـادي، سـازمان برنامـه و بودجـه      )جلد اول(توسعه اقتصادي در جهان سوم  ،1370،تودارو، مایکل

  .167و  166ص ) اجتماعی و انتشارات
 -نگی معاونت امور اقتصـادي و همـاه   –سازمان برنامه و بودجه  -1375مجموعه آماري اقتصادي اجتماعی تا سال  -1376 -سازمان برنامه بودجه 
  .دفتر اقتصاد کالن

  1384سالنامه آماري کل کشور سال  –مرکز آمار ایران 
  


