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مقدمه 
بخــش کشــاورزی بــه دلیــل برخــورداری از نقــش حیاتــی در تامیــن امنیــت غذایــی کشــور، ایجــاد اشــتغال، 

حفــظ منابــع طبیعــی تجدیدشــونده، توســعه پایــدار و دارا بــودن ســهم قابــل توجــه از صــادرات غیرنفتــی، یکــی از 

ــود. ــوب می ش ــور محس ــاد کش ــم اقتص ــای مه بخش ه

ــی، دام  ــت و باغبان ــای زراع ــه زیربخش ه ــادی ب ــای اقتص ــدی فعالیت ه ــاس طبقه بن ــش براس ــن بخ  ای

ــاورزی  ــش کش ــد در بخ ــق تولی ــود. رون ــیم بندی می ش ــزداری تقس ــی و آبخی ــع طبیع ــیالت، مناب ــور، ش و طی

ــل  ــش قاب ــی، نق ــای اساس ــذا و کااله ــه غ ــارج در زمین ــه خ ــور ب ــتگی کش ــش وابس ــر کاه ــد عالوه ب می توان

ــد.  ــته باش ــتغال داش ــعه اش ــی در توس توجه

ــارج از  ــه خ ــوراک دام ب ــن خ ــاد تامی ــیار زی ــتگی بس ــی، وابس ــای اساس ــه کااله ــور در زمین ــی کش ــش اساس چال

کشــور اســت. در ایــن رابطــه بیــش از 90 درصــد دانه هــای روغنــی )بــه طــور خــاص ســویا( و ذرت دامــی بــه عنــوان 

یکــی از جیره هــای مهــم غــذای دام و طیــور وارداتــی اســت. عالوه بــر ایــن روغــن خــام کــه بــرای تولیــد روغــن 

خوراکــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد نیــز وابســتگی 90 درصــدی بــه خــارج از کشــور دارد. 
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1- کمبود موجودی سرمایه و ناکارآمدی تامین مالی بخش کشاورزی:

ــارات  ــن اعتب ــع ای ــوه توزی ــرمایه، نح ــودی س ــاورزی از موج ــش کش ــن بخ ــیار پایی ــورداری بس ــار برخ  در کن

ــه  ــت از آن دارد ک ــواهد حکای ــه ش ــت ک ــی اس ــوع مهم ــز موض ــود نی ــد ش ــت تولی ــه تقوی ــر ب ــه منج ــوری ک ــه ط ب

ــت. فقــدان ابــزار مالــی مناســب  ــوردار نیس ــن بخــش از وضعیــت مطلوبــی برخ ــار در ای ــازوکار تخصیــص اعتب س

ــاورزی  ــش کش ــرای بخ ــد ب ــی کارآم ــازار مال ــدان ب ــدت، فق ــدت و بلندم ــای میان م ــی طرح ه ــن مال ــت تامی جه

و ناتوانــی آن در تامیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز ســرمایه گذاری، رونــد توســعه ایــن بخــش را کنــد نمــوده اســت. 

ضعــف ســاختار نهادهــا و بازارهــای مالــی و اعتبــاری کشــاورزی و مداخــالت ناکارآمــد دولــت در ایــن بــازار نظیــر 

ــه  ــی ب ــتم بانک ــی سیس ــهیالت تکلیف ــای تس ــه ای و اعط ــارات یاران ــای اعتب ــی و اعط ــود ترجیح ــرخ س ــع ن وض

دولــت کــه ســهم بری بخــش خصوصــی را در جریــان اخــذ اعتبــارات بــه شــدت کاهــش داده بخشــی از مهمتریــن 

ــت.  ــران اس ــاورزی ای ــش کش ــرمایه گذاری در بخ ــی و س ــوزه مال ــای ح چالش ه

2- ضعف در زیرساخت های خدمات بازرگانی و لجستیک:

ــول  ــت« محص ــود »قیم ــث می ش ــه باع ــت ک ــده اس ــاد ش ــددی ایج ــای متع ــاورزی حلقه ه ــتیک کش  در لجس

تــا چندیــن برابــر افزایــش یابــد؛ افزایشــی کــه لزومــا بــا افزایــش »ارزش« محصــول همــراه نیســت. ایــن زنجیره 

ــه در  ــی ک ــا قدرت ــه ب ــد بلک ــت نمی کن ــاورز پرداخ ــه کش ــول را ب ــی محص ــت نهای ــه از قیم ــهمی عادالن ــا س ــه تنه ن

ــن  ــا کمتری ــن و ب ــت ممک ــن قیم ــا در پایین تری ــد ت ــرار می ده ــف ق ــع ضع ــت، او را در موض ــترانیده اس ــود گس خ

حاشــیه ســود محصولــش را بــه فــروش برســاند. عالوه بــر ایــن ســاالنه مقادیــر زیــادی از محصــوالت کشــاورزی 

ــاخت های  ــود زیرس ــدم وج ــل ع ــه دلی ــوند ب ــد می ش ــع تولی ــان و مناب ــه، زم ــرف هزین ــا ص ــه ب ــی ک ــواد غذای و م

لجســتیکی مثــل مراکــز انبــار و توزیــع کاال، بــه صــورت ضایعــات از بیــن رفتــه و خســارت بزرگــی بــرای بخــش 

ــد.  ــاد می کن ــور ایج ــاورزی کش کش

3- عدم تقارن اطالعات در بازار محصوالت کشاورزی:

بــه طــور معمــول کشــاورزان بــا وجــود داشــتن دانــش تجربــی، دسترســی کمتــری بــه اطالعــات موجــود در 

ــتن  ــرض داش ــا ف ــول و ب ــور معم ــه ط ــن، ب ــد. همچنی ــازار دارن ــل ب ــرای تحلی ــترس ب ــای در دس ــاد و ابزاره اقتص

ــت و  ــتر اس ــی بیش ــان های قیمت ــا نوس ــه ب ــاورزان در مواجه ــیب پذیری کش ــه، آس ــدون بیم ــرد و ب ــاورزی خ کش

ــوند.  ــل می ش ــاورزی متحم ــوالت کش ــکی محص ــان و ریس ــازار پرنوس ــم در ب ــدیدتری را ه ــک ش ــه ریس در نتیج

ــام  ــی انج ــات اراض ــرح اصالح ــه ط ــه ۱340 ک ــت. از ده ــی اس ــکل خرده مالک ــه ش ــران ب ــاورزی ای ــاختار کش س

ــت.  ــکل گرف ــاورزی ش ــای کش ــدن زمین ه ــد، خرد ش ش

ــر  ــه ه ــد و ب ــازار را ندارن ــت ب ــر قیم ــی در براب ــدرت چانه زن ــه ق ــدند و در نتیج ــا ش ــاورزان خرده پ ــن کش بنابرای
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ــن  ــک ای ــش تک ت ــند. نق ــول برس ــه پ ــر ب ــا زودت ــند ت ــود را می فروش ــول خ ــد، محص ــه از راه برس ــداری ک خری

کشــاورزان بــه صــورت فــردی در بــازار تعیین کننــده نیســت و بنابرایــن کشــاورز نمی توانــد در مقابــل قیمــت پاییــن 

ایســتادگی کنــد یــا تــوان ایــن را داشــته باشــد تــا مدتــی محصــول خــود را نفروشــد. از ســوی دیگــر نقدینگــی هــم 

نــدارد تــا محصــول خــود را انبــار کنــد و در زمــان مناســب بفروشــد. انتقــال نامتقــارن اطالعــات قیمتــی باعــث 

ــد؛  ــش می یاب ــه افزای ــری در مزرع ــیار کمت ــزان بس ــرعت و می ــا س ــرود، ب ــاال ب ــازار ب ــت در ب ــر قیم ــه اگ ــود ک می ش

ــش در  ــن افزای ــد، ای ــش یاب ــد افزای ــی ۱0 درص ــر دلیل ــه ه ــازار ب ــی در ب ــت خرده فروش ــر قیم ــال اگ ــوان مث ــه عن ب

بخــش مزرعــه تنهــا دو خواهــد بــود. 

راهکارهای پیشنهادی 

1- افزایش سرمایه گذاری و هدایت اعتبار به بخش کشاورزی:

ــه  ــار ب ــده اعتب ــا کنن ــی اعط ــک تخصص ــن بان ــوان مهمتری ــه عن ــاورزی ب ــک کش ــران، بان ــی ای ــام بانک  در نظ

ــن  ــک عمده تری ــن بان ــش دارد. ای ــن بخ ــاز ای ــورد نی ــرمایه م ــن س ــری در تامی ــش موثرت ــاورزی، نق ــش کش بخ

ــد از  ــش از 66 درص ــه بی ــه ای ک ــه گون ــت ب ــران اس ــاورزی در ای ــش کش ــارات بخ ــن اعتب ــمی تامی ــه رس موسس

ــک  ــژه بان ــه وی ــا و ب ــه بانک ه ــت ب ــون دول ــت دی ــد. پرداخ ــن می کن ــش را تامی ــن بخ ــهیالت ای ــارات و تس اعتب

ــرمایه گذاری  ــود س ــی در بهب ــر مثبت ــد داد و تاثی ــش خواه ــاورزی را افزای ــک کش ــی بان ــدرت وام ده ــاورزی ق کش

ــل  ــای عام ــهیالت بانک ه ــد تس ــاص ۱5 درص ــن، اختص ــر ای ــت. عالوه ب ــد داش ــاورزی خواه ــش کش در بخ

ــعه  ــدوق توس ــل صن ــی از مح ــش خصوص ــه بخ ــهیالت ب ــاص تس ــاورزی، اختص ــش کش ــه بخ ــی ب غیرتخصص

ــاورزی  ــش کش ــرمایه گذاری بخ ــه س ــبت ب ــاورزی نس ــش کش ــت از بخ ــدوق حمای ــرمایه صن ــش س ــی، افزای مل

ــع  ــه موق ــدازه و ب ــه ان ــار ب ــن اعتب ــاری و تامی ــای اعتب ــال ردیف ه ــرای اعم ــالش ب ــد( و ت ــاالنه 7 درص )س

ــد  ــود رون ــه بهب ــد ب ــه می توان ــت ک ــی اس ــه اقدامات ــاورزی از جمل ــای کش ــا زیربخش ه ــط ب ــای مرتب فعالیت ه

ــد.  ــک کن ــش کم ــن بخ ــرمایه گذاری در ای ــش س ــاورزی و افزای ــش کش ــت در بخ ــرمایه ثاب ــکیل س تش

2- توسعه قراردادهای آتی محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران:

 براســاس شــواهد در کشــورهای توســعه یافتــه خریــد محصولــی ماننــد گنــدم بــه صــورت آتــی۱ بــوده و بــرای 

ــا  ــن خریده ــران ای ــی در ای ــرد. ول ــبه ک ــول را محاس ــک محص ــروش ی ــوان ارزش ف ــده می ت ــال آین ــی 4 س 3 ال

ــی از  ــد. یک ــرار نمی گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــلف2 و آت ــالت س ــود و معام ــام می ش ــدی انج ــورت نق ــه ص ــال ب عم

اصلی تریــن مزایــای قراردادهــای آتــی، امــکان پوشــش ریســک نوســانات قیمتــی توســط ایــن قراردادهاســت. 

Futures -  1

Forward -  2
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توســعه ایــن ابزارهــا در کنــار آمــوزش کشــاورزان می توانــد یکــی از دغدغه هــای اصلــی ایــن قشــر کــه نوســانات 

قیمــت محصــوالت کشــاورزی در اثــر عــدم تقــارن اطالعــات در بــازار اســت را برطــرف ســازد. 

3- توسعه کشت گلخانه ای و سامانه های نوین آبیاری:

ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــات اس ــی و صیفی ج ــوالت باغ ــد محص ــن تولی ــای نوی ــی از روش ه ــه ای یک ــت گلخان  کش

ــرف  ــی در مص ــره وری و صرفه جوی ــش به ــی در افزای ــش مهم ــار، نق ــت فش ــاری تح ــتم های آبی ــتفاده از سیس اس

ــاره  ــطح اش ــد س ــد در واح ــش تولی ــه افزای ــوان ب ــه ای می ت ــت گلخان ــای کش ــن مزای ــد. از مهمتری ــا می کن آب ایف

کــرد. بــه ایــن معنــا کــه بــه عنــوان مثــال در کشــت ســنتی در یــک متــر مربــع می تــوان 2 کیلوگــرم خیــار تولیــد 

کــرد کــه در کشــت گلخانــه ای ایــن رقــم بــه 20 کیلوگــرم می رســد. عــدم وابســتگی تولیــد بــه شــرایط محیطــی، 

امــکان بازاریابــی مناســب و تنظیــم برنامــه کشــت مطابــق بــا نیــاز بــازار و ایجــاد اشــتغال بــرای دانش آموختــگان 

رشــته کشــاورزی نیــز از دیگــر مزایــای کشــت گلخانــه ای اســت. 

4- اجرای الگوی بهینه کشت سرزمینی:

اجــرای الگــوی کشــت محصــوالت کشــاورزی بــه ویــژه در شــرایط کنونــی کــه کشــور بــا چالــش آب مواجــه 

ــی  ــازار برخ ــدیدی در ب ــانات ش ــاهد نوس ــال ش ــر س ــه ه ــن اینک ــد، ضم ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــیار ض ــت، بس اس

ــود  ــم می ش ــا ک ــد آنه ــی تولی ــت گاه ــوی کش ــت الگ ــدم رعای ــل ع ــه دلی ــه ب ــتیم ک ــاورزی هس ــوالت کش از محص

ــد.  ــه کنن ــازاد آن چ ــا م ــد ب ــد بای ــئوالن نمی دانن ــاورزان و مس ــه کش ــی رود ک ــاال م ــدر ب ــد آنق ــم تولی ــی حج و گاه

هــدف از تعییــن الگــوی کشــت ایــن اســت کــه ظرفیت هــای طبیعــی و غیرطبیعــی هــر منطقــه بــه نحــو مطلوبــی 

ــدار  ــکل پای ــه ش ــد ب ــترین تولی ــرد و بیش ــترین عملک ــا بیش ــود ت ــه ش ــت گرفت ــه خدم ــاورزی ب ــد کش ــد تولی در فراین

ــا  ــاورزی و ب ــاد کش ــط وزارت جه ــت توس ــوی کش ــرای الگ ــت اج ــروری اس ــتا ض ــن راس ــود. در ای ــل ش حاص

ــرد.  ــرار گی ــتور کار ق ــرعت در دس ــه س ــاورزی ب ــش کش ــی بخ ــکل های خصوص ــکاری تش هم

5- تاسیس پارک های لجستیک کشاورزی:

ــاورزی  ــوالت کش ــات در محص ــاد ضایع ــل ایج ــن عل ــی از مهم تری ــده یک ــل آم ــه عم ــی های ب ــق بررس  طب

ــته بندی،  ــته بندی و دس ــت، حمل ونقــل، بس ــل مختلــف قبــل از تولیــد، تولیــد، برداش ــه مراح مربــوط ب

ــت  ــتیکی اس ــز لجس ــاورزی، مرک ــتیک کش ــارک لجس ــود. پ ــع می ش ــرآوری و توزی ــار، ف ــازی و انب ذخیره س

ــوالت  ــزوده محص ــات ارزش اف ــع و خدم ــداری، توزی ــارداری، نگه ــع، انب ــوزه تجمی ــی در ح ــر فعالیت های ــه ب ک

ــاورزی  ــوالت کش ــات محص ــات و ضایع ــش تلف ــا، کاه ــن پارک ه ــداث ای ــرورت اح ــز دارد. ض ــاورزی تمرک کش

اســت. راهکارهــای کاهــش ضایعــات شــامل ایجــاد و توســعه صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی، تنظیــم زمــان برداشــت 

ــاورزی  ــوالت کش ــل محص ــته بندی و حمل ونق ــت بس ــش کیفی ــارداری، افزای ــاوری انب ــای فن ــح، ارتق صحی
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ــب  ــه ترتی ــان ب ــتان کرم ــوب اس ــارس و جن ــتان ف ــور، اس ــتیک کش ــز لجس ــش مراک ــند آمای ــاس س ــت. براس اس

ــاورزی  ــتیک کش ــارک لجس ــیس پ ــت تاس ــور در اولوی ــاورزی کش ــوالت کش ــد از کل محص ــد ۱2 و 7 درص ــا تولی ب

ــتند.  هس

ــی  ــش بازرگان ــت بخ ــت واردات و تقوی ــز، مدیری ــون تمرک ــل قان ــرای کام 6- اج
ــاورزی: ــاد کش وزارت جه

ــا  ــط ب ــف مرتب ــارات و وظای ــه اختی ــت کلی ــی و مدیری ــز، یکپارچگ ــون تمرک ــکات قان ــن ن ــه مهمتری ــا ک  از آنج

بخــش کشــاورزی اعــم از تولیــد، توزیــع و مصــرف شــامل تنظیــم بــازار داخلــی و خارجــی بــود، مقــرر شــد وظایف 

ــه  ــده و ب ــدا ش ــارت ج ــدن و تج ــت، مع ــزار آن از وزارت صنع ــات و اب ــه الزام ــا کلی ــراه ب ــور، هم ــارات مزب و اختی

وزارت جهــاد کشــاورزی منتقــل شــود. همچنیــن تصمیمــات اضطــراری و تخصیــص منابــع ارزی یــا دســتکاری 

تعرفــه واردات کاال بــرای واردات بــا هــدف پاییــن كشــیدن قیمت هــا و رفــع كمبودهــا، بــرای تولیدكننــده داخلــی 

زیانبــار خواهــد بــود. در ایــن راســتا ضــروری اســت نقــش وزارت جهــاد کشــاورزی بــه عنــوان متولــی اختیــارات و 

وظایــف تجــاری بخــش کشــاورزی حفــظ و تقویــت شــده و از اقداماتــی نظیــر تاســیس وزارت بازرگانــی بــه بهانــه 

تنظیــم بــازار ممانعــت بــه عمــل آیــد. 

نتیجه گیری 
ــی  ــای روغن ــوراک دام، دانه ه ــن خ ــاالی تامی ــتگی ب ــران وابس ــاورزی ای ــش کش ــی بخ ــای اساس چالش ه

ــف  ــاورزی، ضع ــش کش ــرمایه در بخ ــودی س ــرمایه گذاری و موج ــود س ــور، کمب ــارج از کش ــه خ ــام ب ــن خ و روغ

ــای  ــت. راهکاره ــاورزی اس ــوالت کش ــازار محص ــات ب ــارن اطالع ــدم تق ــز ع ــتیک و نی ــاخت های لجس در زیرس

اصلــی بــرای برطــرف کــردن چالش هــای مذکــور و رشــد و توســعه بخــش کشــاورزی در ایــران شــامل افزایــش 

ســرمایه گذاری و هدایــت اعتبــار بــه بخــش کشــاورزی، اجــرای الگــوی بهینــه کشــت ســرزمینی، توســعه کشــت 

ــش  ــت بخ ــت واردات و تقوی ــز، مدیری ــون تمرک ــل قان ــرای کام ــز اج ــاری و نی ــن آبی ــامانه های نوی ــه ای و س گلخان

ــت.  ــاورزی اس ــاد کش ــی وزارت جه بازرگان
سپهرعبداهللپور




