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 چکيده
جوامع  زیست با تأکید برو در مقابل حفظ محیطکشاورزی  مقاله حاضر به بررسی رونق

پردازد. در حالیکه کشورهای رو به توسعه عموماً با افزایش ساالنه رو به توسعه می

جمعیت مواجه هستند، تأمین موادغذائی برای این جمعیت خود از اهمیت قابل توجهی 

نماید. برخوردار است؛ در غیر اینصورت جمعت مازاد اقدام به مهاجرت به نقاط شهری می

افتد، و از سوی دیگر کمبود زیست به خطر میکسو سالمت محیطدر چنین شرایطی از ی

گردد. مقاله توصیه بر این ها در این نقاط به تدریج ظاهر میموادغذائی و باالرفتن قیمت

بایست در فرآیند رشد دارد که از یکسو کشاورزی در نقاط روستائی هر چه بیشتر می

بایست تحت کنترل ر آن نقاط نیز میقرار گیرد، و از سوی دیگر رشد عمومی جمعیت د

های کمتری به نقاط شهری صورت گیرد؛ یعنی جریانی قرار گیرد تا متعاقباً مهاجرت

نماید. از آنجا که به دنبال توسعه اجتماعی و زیست کمک میکه خود به حفظ محیط

 فرهنگی جوامع نیاز به مصرف غذا بیشتر از هر زمانی در گذشته افزایش یافته است،

های تراز اول در این جوامع به حساب توسعه کشاورزی در جوامع رو به توسعه از ضرورت

زیست اجتناب های گوناگون از جمله محیطآید، در غیر این صورت ظهور بحرانمی

کننده خود نیاز به تولیدات بیشتر، نماید. از آنجا که ازدیاد جمعیت مصرفناپذیر می

داری بیشتر از منابع تولیدی و کشاورزی دارد، تحقیق و توسعه بروری، و بهرهارتقاء بهره

های کشورهای رو به توسعه شناخته گذاری مناسب در این بخش از اولویتو سرمایه

 شده است.

تحقیق رشد جمعیت، زیست، سالمت محیط رونق کشاورزی، اژگان کليدي:و 

 توسعه اجتماعی و فرهنگی.و توسعه، 
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 مقدمه
مؤثر در  میدقدرصد برآورد گردیده است که خود به عنوان  2/2حدود به بعد میالدی  1960 ةحصوالت کشاورزی از دهرشد ساالنه م

ر نقاط روستایی دکنند؛ یعنی  میآید. این بدان معناست که با دیدی خوش بینانه جمعیت کمتری مهاجرت میبه حساب  زیستمحیطسالمت 

که نیازهای غذایی  من اینضبایست به کار گیرند تا از آن طریق میمهیداتی که کشورهای جهان سوم پردازند. یکی از تبه امور کشاورزی می

کشورهایی نظیر  .ست(انیز داشته باشند، همانا دنبال کردن فرایند کشاورزی است )رشد کشاورزی  میسال زیستمحیطخود را تأمین کنند، 

ر عین حال از گسترش د ؛بل تولیدات مواد غذایی بیش تری را برای خود تضمین نموده استو در مقا ،هند در آسیا این سیاست را به کار گرفته

ین مهم اجی رشد جمعیت نیز خود به یسالة اخیر کاهش تدر 50آلودگی بیش تر در فضاهای شهری پیش گیری به عمل آورده است. طی 

ه عمل ی گسترده به فضاهای شهری پیش گیری بهامهاجرتی جمعیتی تا حد زیادی از هاسیاست فتنکمک فراوانی کرده است. پیش گر

اهای شهری با آلودگی فض ،تا اندازه ای در این نقاط کمک کرده است. در غیر اینصورت زیستمحیطو آن خود به حفظ و سالمت  ،آورده است

 گردد.مواجه می زیستمحیطبیشتر 

ده است. از رو به توسعه و نقاط مختلف جهان متفاوت بو ،ه یافتهی کشاورزی طی نیم قرن گذشته در کشورهای توسعوررشد بهره 

 ،ی مؤثری برداشته اندهاتر به تولیدات کشاورزی، کشورهای توسعه یافته عموماً قدمو نیاز بیش تقاضابه دنبال افزایش  ،به بعد 1950ی هاسال

سعه وند. در عین حال، کشورهای کم تر تدست یابوسعه بیش تر ی رو به تتر جهت استفاده داخلی و صادرات به کشورهاتا به محصوالت بیش

فزایش دهند؛ به نحوی که اند تا بهره وری منابع کشاورزی خود را اکشاورزی فراوانی را به اجرا گذاشته ةسعوی تهایافته )جهان سوم( نیز طرح

ولیدات بیش تر، اد جمعیت مصرف کننده خود، نیاز به تکشورهای جهان سوم با توجه به ازدی .پاسخگوی نیازهای غذایی جمعیت خود باشند

 ارتقای بهره وری و بهره برداری بیش تر از منابع تولیدی و کشاورزی خود دارند.

 

 روش تحقيق
ری برداربوط را بررسی و از آنها بهرهمهای مختلف و ها و دیدگاهجهت انجام این تحقیق، پژوهشگر عمدتاً در قالبی عمیق و کیفی نظریه

اند، های کشاورزی روبرو بودهنموده است. از آنجا که جوامع رو به توسعه طی شش دهة اخیر عموماً با ازدیاد جمعیت و مصرف بیشتر فرآورده

 1960نماید. در حالیکه کشورهای صنعتی در دهة زیست در جوامع مورد نظر کمک فراوانی میتحقیقات کیفی از اینگونه خود به محیط

اند. اند، و دیرتر به اهمیت آن پی بردهود را در اولویت قرار دادند، جوامع رو به توسعه عموماً تا حد زیادی از این مهم غافل ماندهکشاورزی خ

رضیه اصلی تحقیق بر این فبرداری قرار داده است. های گوناگونی را مورد کنکاش و بهرههای مختلف، زمینهتحقیق حاضر با مراجعه به دیدگاه

 «.نمایدزیست کمک میتوسعه و رونق کشاورز به اَشکال مستقیم و غیرمستقیم به سالمت و حفظ محیط»ر دارد که: قرا

 

 بهبود بهره وري کشاورزي
در برابر نظریه بحران جمعیتی مالتوس عمل کرده است. مالتوس عقیده  اولیه ای  رپسو رشد بهره وری کشاورزی به عنوان  پیشرفت

، کمبود هاگردد؛ باعث موارد زیادی از قحطیمیخود به مشکالت مربوط به تغذیه منجر  ،معیت بدون افزایش منابع تولیدداشت که افزایش ج

به دنبال رشد و پیشرفت منابع تولید مواد غذایی و کشاورزی، تا حد زیادی نیازهای غذایی  ،گردد. برخالف این نظریهمیمواد غذایی و نظایر آن 

ی شهرها تبدیل هادر حاشیه هااست، ولی در عین حال به دنبال ازیاد جمعیت به ویژه در نقاط شهری بسیاری از جنگلجمعیت تأمین گردیده 

منجر گردیده است. از این رو،  زیستمحیطی کشاورزی گردیده است که خود تا حد زیادی به بحران هاو بعضاً زمین ،ی صنعتیهابه کارگاه

بهره وری کشاورزی  شهری را در نظر بگیرند. –بایست توازن جمعیت روستایی میخود همواره  زیستمحیطکشورهای رو به توسعه جهت حفظ 

مقیاس اندازه گیری بهره وری کشاورزی  .):2012Dharmasiri(کشاورزی  2ی هاکشاورزی نسبت به نهاده 1یهاخود عبارت از سهم برداشت

شود میی تکنولوژی نسبت داده هاهره وری را بتوان اصالح کرد، و آن بیشتر به پیشرفتی شاخص بهاور و نارسائیصایجاد گردید تا موارد ق

(Zepeda: 2001). 

ساله اخیر تولید ناخالص کشاورزی به لحاظ حجم بیش از سه برابر شده است، و این افزایش بهره وری تا حد زیادی، فراوانی  50طی 

میلیارد نفر  10تا  9میلیارد نفر به  2/7جمعیت جهان از  2050نده نیز یعنی تا سال ساله آی 35مواد غذایی را موجب گردیده است. طی 

بایست برای بخش کشاورزی خود قائل میی بیش تری هادر چنین شرایطی، کشورها و به ویژه جوامع جهان سوم اولویت .افزایش خواهد یافت

در صورت بها دادن به  .ها امری اجتناب ناپذیر خواهد شدباال رفتن قیمتبحران/ کمبود مواد غذایی و در نتیجه  ،شوند. در غیر این صورت

                                                           
1 - Outputs 
2 - Inputs 
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در نقاط شهری تا حد زیادی جلوگیری  زیستمحیطاین خود از آلودگی  ،ی کشاورزی، و حفظ جمعیت بیش تری در نقاط روستاییهافعالیت

بایست به میو بیش از هر زمان گذشته  ،ن توجه بیش تریو نظایر آ زیستمحیطجامعه شناسان اقتصادی، جامعه شناسان  ،کند. بنابراینمی

 روند توسعه کشاورزی و تولیدات مواد غذایی داشته باشند.

مشتمل بر تحقیقات  ؛خود مبتنی بر تحقیقات بین رشته ای است زیستمحیطقابل ذکر است که پرداختن به موضوع کشاورزی و 

 .(Greschke et al.2015ربوط به تغییرات اجتماعی و فرهنگی و نظایر آن )ی مهاپژوهش ،مربوط به آب و هوا، علوم اجتماعی

 60داشت. در عین حال و با نگاهی به میبیش تری را اُفت بایست انتظار می زیستمحیط، کشاورزی یهادر صورت عدم چنین پیشرفت

افزایش ( 2014)درصد در حال حاضر  50بیش از  در قالب جهانی آن به 1950درصد در سال  30اخیر که طی آن جمعیت شهرنشین از  ةسال

یک درصد افزایش یابد؛ یعنی فرایندی که خود از  60شاخص شهرنشینی در سطح جهانی به  2050گردد. تا سال میبینی یافته است، پیش

 آورد.میدنبال  تأمین مواد غذایی را بهو و از سوی دیگر مشکالت مربوط به کشاورزی  ،ی شهری را به همراه داردهاسو چالش

میلیارد نفر افزایش یافته است، در صورت عدم  7میلیارد نفر به حدود  7/1از  1900-2010ی هادر حالی که جمعیت جهان بین سال

یرات با نگاهی به روند تغی .افتدمیو نظایر آن بیش تر اتفاق  زیستمحیطتخریب  ،کمبود ،یی از نوع قحطیهاسامانیبان ،وری کشاورزیرشد بهره

و  هانمایند تا بدین گونه از کمبودها، محدودیت ذابایست اتخمیتمهیداتی عملی  زیستمحیطبرنامه ریزان اقتصادی و  ،اخیر ةطی شش ده

 ی آتی بتوان پیش گیری به عمل آورد.هاچالش

افزایشی را تجربه کرده است.  همواره روندی 2000قیمت محصوالت غذایی از سال  ،علی رغم چنین افزایشی در تولیدات مواد غذایی

ی و تغییر روش زندگی به طور عموم ،عواملی از نوع مهاجرت از روستا به شهر، پایین آمدن سطح تولیدات مواد غذایی، تغییر الگوهای مصرف

ایست روند بمیواره سیاست گذاری اقتصادی و اجتماعی هم ،هر یک در جای خود در افزایش قیمت نقش داشته و دارند. از این رو ،نظایر آن

 ،آن چه مسلم است شهرنشینی .مصرف را با توجه به تغییر الگوهای مصرف در جوامع مختلف تنظیم نمایند ةتولیدات مواد غذایی و چرخ

 نقش داشته و دارند. هابه دنبال آن باال رفتن قیمتو زندگی صنعتی و جهانی شدن بسیاری از روندها، خود در افزایش مصرف 

 (inputsها )هکودهای تقویت کننده و دیگر نهاد ،کار، انرژی ،منابع بیش تری از نوع زمین ،ند عمل کردن رشد بهره وریت کُدر صور

از افزایش قیمت مواد غذایی پیش گیری به عمل آورد. در  ، و بدین گونهت تأمین گردد، تا به تقاضای رو به افزایش بتوان پاسخ دادسبایمی

کشورها و مناطق مختلف جهان با پیش گرفتن  ،مین و کار در بخش کشاورزی در سراسر جهان وسیعاً متفاوت استحالی که بهره وری ز

بایست از منابع کشاورزی خود بهره برداری نماید. در حالی که تولید بعضی از مواد غذایی منحصر میی مناسب محلی و منطقه ای هاسیاست

محصوالت از مناطقی به  ،به دنبال کیفیت تکنولوژی در بعضی از این گونه تولیدات منحصر ،الباشد، در عین حمیبه نقاط خاصی از جهان 

 ،قهوه و نظایر آن ،تولید بعضی از محصوالت از نوع زیتون ،و متعاقباً به تولید آن اقدام کرده اند. به طور مثال ،ر مناطق جهان راه پیدا کردهیگد

که خود امری مثبت به حساب  ،پرداخته اند هاق داشتند، امروزه در دیگر نقاط نیز به تولید آنی خاصی از جهان تعلهاکه هر یک به بخش

 آید.می

و در شرایطی که  ،یابد میی جدیدی را اقتباس نمایند، میزان بهره وری آنها افزایش هادر صورتیکه کشاورزان تکنیک ،در عین حال

دیگر مشاغل  به نمایند، ومی رها را کشاورزی هایزمین فقیتمو کسباکافی باشد، آنها جهت ن وری آنها روند افزایشی نداشته باشد، یابهره

 . (Mundlak:2007)ندشویم کشیده

میالدی به  1960از سال  .طی نیم قرن اخیر کشورهای صنعتی بیش ترین میزان بهره برداری را از زمین و نیروی کار خود داشته اند

 فز کشورهای صنعتی عالوه بر این که در بخش صنعت پیش رو بوده اند. همین امر به اشباع شدن مواد غذایی در بازار مصربسیاری ا ،بعد

با افزایش در تقویت تولیدات  ،و مانند آن کمک فراوان نموده است. در عین حال هامنجر گردیده است؛ یعنی جریانی که به ثبات قیمت

 نیز درون این کشورها پیش گیری به عمل آمده است. هاتی قیم کشاورزی از جهش بی رویه

ام ی محصول و دهاان باالترین برداشتکره جنوبی و تایو ،( کشورهای پیشرفته شمال شرقی آسیا از جمله ژاپن2013در حال حاضر )

استرالیا( و زالند نو باالترین میزان برداشت را بر حسب هکتار زمین به خود اختصاص داده اند؛ در حالی که آمریکای شمالی و منطقة اقیانوسیه )

مناطق مختلف جهان طی  ،بر اساس انواع طبقه بندی یاد شده ،هر کارگر کشاورزی به خود اختصاص داده اند. از این رو را بر حسب سرانة

لیت یا سرانه تولید نیروی انسانی در ی اخیر، بهره برداری کشاورزی خود را به لحاظ زمین و مقدار محصوالت و هم چنین به لحاظ قابهاسال

مصرف در برابر  حد باالیی قرار گرفته اند. جهان امروز راهی به جز افزایش تولیدات مواد غذایی با توجه به افزایش جمعیت و افزایش سرانة

ی یف تولیدات کشاورزی تأسّبایست به کشورهای یاد شده به لحاظ کم و کمیخود ندارد. این بدان معناست که سایر کشورهای جهان نیز 

از جمعیت مصرف کننده در این گونه کشورها را تحت تأثیر  میبخش عظی ،هاکمبود مواد غذایی و باال رفتن قیمت ،در غیر این صورت ؛نمایند

ی صنعتی از جمله در کشورهای روبه توسعه و پایین بودن سطح تورم در کشورها های )علل( باال رفتن قیمتهادهد. یکی از نشانهمیقرار 

 همانا ارتقاء موقعیت کشاورزی و بهره وری باال در این قبیل کشورهاست. ،اقیانوسیه و شمال شرق آسیا( ،کشورهای یاد شده )آمریکای شمالی
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سیار به خود را ی اخیر فاصلهادر حالی که کشورهای رو به توسعه از این لحاظ با کشورهای توسعه یافته فاصله دارند، اما طی دهه

به کارگیری کودهای مناسب، اصالح بذر، به کارگیری  ،زمین وبرداری مطلوب از منابع آب ی جدید، بهرههااستفاده از تکنولوژی .کاهش داده اند

ورزی ا به لحاظ کشارکشورهای روبه توسعه  ةهر یک در جای خود فاصل ،و نظایر آن های ذخیرة مواد غذایی از نوع سیلوها، سردخانههاسیستم

 و تولیدات مواد غذایی با کشورهایی پیشرفته کاهش داده اند.

آمریکای التین امروزه در حال نزدیک شدن به سطوح بهره وری زمین قابل ذکر است که کشورهای جنوب شرقی آسیا، چین و منطقة

ی پیشرفته طی هابا استفاده از تکنولوژیسیاری از کشورهای یاد شده ببه آن دست یافتند.  1960و کاری هستند که ملل صنعتی در دهة

افته ش یبرداری از منابع کشاورزی خود را افزایش داده اند، و بدین گونه تولید ناخالص ملی در این گونه کشورها افزایی اخیر میزان بهرههاسال

شورهای صنعتی کاین در حالی است که  گردیدند.میبا مشکالت غذایی و منابع طبیعی در حد بیش تری رو به رو  ،در غیر این صورتاست. 

 ها در بخش کشاورزی دست یافتند.به این گونه پیشرفت 1960در دهة 

 

 زيستمحيطتوليدات کشاورزي و 
خود را تا  زیستیطمحگردد، کشورهای یاد شده با این حرکت توانسته اند میتا جایی که به رونق کشاورزی و بازدهی پایدار آن مربوط 

ن به دنبال نظارت و هم چنی ،ی در معرض نابودیهای آبیاری پیشرفته و احیای زمینهافظ نمایند. این بدان معناست که با نظامحد زیادی ح

خود را طی  زیستطمحی( و سایر منابع مربوط به هامنابع طبیعی )جنگل ،ی جدیدترهاو پایش اصولی بر منابع طبیعی از طریق انتقال آموزش

حمل و نقل و ظهور  افزایش وسایل ،تراکم نیروی انسانی در نقاط شهری ،حد زیادی توانسته اند حفظ نمایند. در عین حالی اخیر تا هاسال

 ،ی منطقة شرق آسیاکشورها ،تا حد زیادی به خطر انداخته است. بنابراین زیستمحیطخود نقاط شهری را به لحاظ سالمت  ،مراکز صنعتی

خود را  زیستمحیطتا بدین گونه امنیت سالمت  ت اتخاذ نمایندسبای میی جدیدی هاو به توسعه سیاستآمریکای التین و سایر جوامع ر

 د.نبتوانند حفظ نمای

سعه از میان بردارد؛ افزایش بهره وری کشاورزی خود به رشد کشاورزی منجر می گردد که متعاقباً می تواند فقر را در جوامع رو به تو

پیشگیری از  ،در عین حال(. OECD:2006سهم بیشتری از نیروی انسانی را می تواند در اشتغال داشته باشد )یعنی جوامعی که کشاورزی 

داری یا برداشت عمدتاً بخاطر ایجاد مراتع دام هانماید. بطور کلی، قطع جنگلمیکمک فراوان  زیستمحیطخود به حفظ  هاقطع جنگل

  (Hance: 2008)گیرد.محصوالت صورت می

در  %1/2پایداری میزان رشد تولید محصوالت کشاورزی ی کشاورزی بر حسب هکتار زمین کشاورزی منعکس کنندةهاداشترشد بر

یی هایکی از شیوه ،بنابراین .، کنترل مهاجرت و نظایر آنهایعنی تضمینی در برابر مواد غذایی، ثبات قیمت ؛اخیر بوده استسالة  50سال طی 

توان اقدام کرد، همانا سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و میقتصادی، کنترل تورم و همچنین کنترل مهاجرت که از آن طریق به ثبات ا

 می 3یعنی آن چه که نهایتاً به افزایش ناخالص تولید ملی ؛افزایش محصوالت ناشی از آن است. این امر امتیازات چندگانة خاص خود را دارد

 نماید.میصنعتی )ایفای نقش(  توسعة پشتیبانی در زمینة انجامد، و از سوی دیگر، خود به عنوان

ئی چون اقتصاد هانهو با زمی ،ی مختلفی از بهره برداری کاربردی از منابع کشاورزی استهااقتصاد کشاورزی امروزه دربرگیرنده زمینه

 (Runge:2008) ;(Gardner:2001) ;(FOX:1987)سیاست غذا و ... همپوشی دارد.  ،، سیاست کشاورزیزیستمحیطاقتصاد  ،توسعه

and (Sumner et al.2010). 

گردد، و در مقابل میی پیشرفته خود به بهبود بهره وری منجر هامحصول از زمین در سال و استفاده از ابزارها و تکنولوژی 4برداشت دو 

ی دست یابی به امنیت غذایی و هم زمان سالمت هانماید. یکی از راهمیرا تأمین  زیستمحیطشکال مستقیم و غیر مستقیم سالمت به اَ

ی کشاورزی با عطف به کشورهای جهان سوم است. پیش گرفتن چنین فرایندی هامحصوالت کشاورزی از زمین برداشت دو گانة زیستمحیط

آورد؛ یعنی حرکتی که به می ، موجبات صادرات مواد غذایی را برای کشورها فراهمهاخود ضمن تأمین مواد غذایی و پایین نگه داشتن قیمت

 توان تأمین کرد.میدنبال آن و از طریق دریافت درآمدهای خارجی، بسیاری از امکانات دارویی و رفاهی را برای کشورهای مربوطه 

 

 روند رشد بهره وري کشاورزي
معناست که کشورهای مختلف  این بدان کمتر در سراسر جهان یکنواخت هستند. 5وریروند رشد محصوالت کشاورزی و عامل کل بهره

ی اخیر، توانسته اند از منابع کشاورزی خود بهره برداری مطلوب تری در مقایسه با گذشته به های برتر طی سالهابا دست یابی به تکنولوژی

                                                           
3 - GNP 
4 - Double Cropping 
5 - Total Factor Productivity (TFP) 
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بیل کشورها فراهم آورده مواد غذایی و نظایر آن برای این قی هاد، و همین امر موجبات بهبود درآمد، وفور مواد غذایی، حفظ قیمتنعمل آور

ندارند.  زیستمحیطی مربوط به کشاورزی و هااست. از سوی دیگر، کشورهای جهان سوم راه دیگری به غیر از پیش گرفتن این گونه سیاست

وری ای بهرهظهور فقر گسترده در این قبیل کشورها اجتناب ناپذیر خواهد بود. همین طور، کشورهای جهان سوم جهت ارتق ،در غیر این صورت

ی خود قرار دهند. در این زمینه سه الگو یا روند مطرح هابایست سرمایه گذاری در بخش آموزش را در اولویت برنامهمیکشاورزی خود همواره 

 یعنی : ؛گردیده است

 فت بوده است.رو به اُ 1980( کشورهای توسعه یافته ای که در آن میزان رشد بهره وری کشاورزی از سال 1

 1960-1990ی هادر مقایسه با سال 1991-2009ی ها( در سالTFPشورهای رو به توسعه ای که در آن عامل کل بهره وری )( ک2

 درصد در سال افزایش یافته است.  2و از یک درصد رشد ساالنه به بیش از  ،تقریباً دو برابر شده است

ر کشاورزی دآن خود یک نوع شوک  ،1989ل فروپاشی آن در سال ( کشورهای در حال گذار )تحول( مثالً شوروی سابق که به دنبا3

 اخیر با سناریوهای مختلف بهره وری کشاورزی مواجه بوده اند. سالة 50از این رو، کشورهای مختلف جهان طی  .آن کشور به وجود آورد

ردید. این بدان به بعد در روسیه ظاهر گ 2001در حالی که نظام بهره وری در شوروی سابق عمالً رقابتی نبود، این حرکت از سال 

شور فراهم آمد. کی اقتصاد رقابتی نیز در آن هاهزمین ،معناست که با خصوصی سازی اقتصاد و پیش گرفتن نظام اقتصادی از نوع غربی آن

کلی پایدار تأسیس شسابق به  هنوز در شوروی ،یا به عبارت دیگر )سرمایه داری( ،قابل ذکر است که نظام اقتصادی از نوع غیر سوسیالیستی

 و جایگزین نگردیده است.

در حالی  ،راینو خصوصی دارد. بناب میبه طور کلی هر گونه افزایشی در شاخص بهره وری کشاورزی خود نیاز به سرمایه گذاری عمو

دنبال تغییرات  بر عهد داشت، بهعمدتاً تصدی امور و تسلط بر بخش اقتصادی و عمدتاً کشاورزی را  میکه در گذشته بخش دولتی یا عمو

ال ی مختلف( فعهای مختلف )زمینهها(، بخش خصوصی نیز در حد وسیعی در بخش1989شوروی در سال  پدید آمده )پس از فروپاشی

 مهاجرت به خارج و نظایر آن. ،هاافزایش مستمر قیمت ،گردیده است؛ شرایطی از نوع بیکاری

ی هاانگیزه و ،ی اصالحی باید پیش گرفته شودهابایست فعال گردد، سیاستمییشتر بینه هر چه ی تحقیق و توسعه در این زمهابخش

خصوصی و  الزم در بخش کشاورزی ایجاد گردد. این در حالی است که سهم قابل توجهی از نیروی انسانی در بخش کشاورزی وارد بخش

 عال باقی مانده است.ی کشاورزی امروزه در روسیه به صورت معلق یا غیر فهای از فعالیتبخش عظیمو بدین گونه  ،معامالت آزاد گردیده است

بهره وری کشاورزی را باید در  ،و کشورهایی با شاخص پایین ،باال بین کشورهای به لحاظ بهره وری کشاورزیِ یکی از وجوه تمایزِ

عموماً سرمایه گذاری بیش تری  ،وری باال به لحاظ کشاورزیجستجو کرد. کشورهای با میزان بهره  هاو توسعه کشاورزی آن 6ظرفیت تحقیق 

بخشند. این  میاینده شاخص تولید ناخالص ملی خود را ارتقاء زو در نتیجه به گونه ای ف ،آورندمیی تحقیق و توسعة خود به عمل هادر زمینه

ی کشاورزی خود هااز ظرفیت ،شاورزی و علمیی کهادر حالی است که سهم قابل توجهی از کشورهای جهان سوم به خاطر کمبود پژوهش

 ادامه دارد. هاتوانند در حد مطلوبی بهره برداری نمایند. بدین گونه شاخص فقر در قالبی مزمن بین نسلمین

برخوردار  کشاورزی باالتری "وریعامل کل بهره"از  ،ی مناسبهاقادر به تولید تکنولوژی ،ی پژوهشی ملیهاکشورهای با سیستم

ن المللی خود بازدهی گیرد. ارتباط با مؤسسات پژوهشی بیمیدر حد باالتری قرار  های رشد تولیدات کشاورزی آنهاتند، و در نتیجه میزانهس

بایست ارتباط خود میدهد. بنابراین و جهت دست یابی به بهره وری برتر و باالتر، کشورها میهای کشاورزی در سطح ملی را افزایش پژوهش

تواند به اصالح میود ی خود را ارتقاء دهند. وضعیت یاد شده خهاو بدین گونه ظرفیت ،سسات پژوهشی بین المللی همواره حفظ نمودهرا با مؤ

 نیز منجر گردد. زیستمحیطو بهبود 

مل پیش گردد. این حرکت خود شای نوین توسط کشورها امکان پذیر میهایدست یابی به تکنولوژ ،به دنبال توانمندسازی محیط

مکانات زیربنایی روستایی جهت ابهبود  ،خدمات کشاورزی ی اقتصادی، تقویت آموزش روستایی، توسعةهاجهت بهبود انگیزه هاگرفتن سیاست

 ،ی خاصهاسیاست بنابراین، باال بردن سطح بهره برداری کشاورزی خود مستلزم پیش گرفتن .دستیابی به بازارهای بهتر و نظایر آن است

بایست در نظر میمواره بازارهای فروش و فرهنگ مصرفی را نیز ه ،کردن امکانات زیربنایی از نوع آموزش و نظایر آن است. در عین حال فراهم

 توان ارتقاء بخشید.میداشت. بدین گونه شاخص بهره وری کشاورزی را 
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 گيري نتيجه
در  7های انسانی یا حیوانی از نوع ایدز بیماری ،داخلی یهاجنگ ،های داخلیمیانقطاعی به لحاظ اقتصادی از نوع ناآرا "یهاشوک"

توانمند سازی  ،بنابراین .ند یا به گونه ای تحت تأثیر قرار داده استآفریقا و بعضی آنفوالنزاها در آسیا، خود نظام بهره وری کشاورزی را کُ

رونق اقتصادی بیش تر و نظایر آن را فراهم  ،ی بی رویهها، پیش گیری از مهاجرتهات قیمتادهی کشاورزی بهتر، ثبزمحیط خود موجبات با

ی درمانی و کنترلی الزم را اتخاذ های اقتصادی غیر منتظره را داشته باشند، و متعاقباً سیاستهابایست تحمل شوکمیآورد. کشورها همواره می

های روستائی و شهری از طریق سوادآموزی، یک شدن ارزشنزد توان دست یافت.میعمال نمایند. از این طریق به بهره وری کشاورزی پایدار و اِ

اند. تحت چنین وسائل ارتباطی و ... نیز باعث تخلیه بسیاری از نقاط روستائی شده، و در مقابل نقاط شهری تراکم بیشتری به خود گرفته

شهری همواره ادامه دارد. پدیده یاد شده  شرایطی به و به دنبال کاهش تولید موادغذائی در روستاها افزایش قیمت موادغذائی در نقاط

 ها را نیز به دنبال آورده است.نشینی و ظهور زاغهحاشیه
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