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مقدمه:

در کشورهای کم درآمد بخش کشاورزی به دلیل گستردگی و پیوندهای قوی با 

سایر بخش های اقتصادی به عنوان موتور و محرک اولیه رشد اقتصادی عمل می نماید. 

کشاورزی در این کشورها بیشترین سهم نیروی کار را به خود اختصاص داده و با 58 

درصد اشتغال و 24 درصد تولید ناخالص داخلی جایگاه ویژه ای دارد.

نقش بخش کشاورزی از لحاظ تامین در آمد، اشتغال، ارزآوری، بازار و به ویژه 

تامین غذا در میان سایر بخش ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از وظایف اصلی 

بخش کشاورزی در هر کشوری تامین نیازهای غذایی آن جامعه است.

هدف تولید کنندگان بخش کشاورزی بیشتر به شرایط جغرافیایی و محیطی و 

شرایط اقتصادی وابسته است. در مورد یک کشاورزی خودبسنده و خود مصرف 

جهان سومی، نمی توان فقط هدف حد اکثرسازی سود، درآمد، تولید و یا حداقل سازی 

هزینه را مد نظر قرار داد. آنچه برای یک کشاورز خود بسنده درشرایط خاص 

محیطی، جغرافیایی و اقتصادی اهمیت دارد، ابتدا کسب در آمد و حداکثر نمودن 

سود است زیرا چنین کشاورزی امنیت غذایی دارد چه بسا که این کشاورزی تولید 

کننده محصولی است که به صورت مستقیم قابل مصرف نیست.

لذا برای مالحظه این که تولید کننده  بخش کشاورزی چه هدفی را باید دنبال 

نماید به نوع سیستم تولیدی بستگی دارد که با توجه به شرایط محیطی، جغرافیایی و 
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اقتصادی تعیین می گردد.

در این نشریه سعی بر آنیم که از کشاورزی سنتی دوری جسته و به کشاورزی 

پیشرفته و تکنولوژی گرایش بجوئیم تا باعث رشد اقتصادی مملکت گردیده و تولید 

را افزایش دهیم. جامعه ای که تصمیم بگیرد در قالب الگوی رشد خود کشاورزی را 

متحول نماید باید نسبت به اصالح  دیدگاه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فنی خود 

تجدید نظر نماید. در چنین جامعه ای به کشاورز و کشاورزی با دید دیگری متفاوت از 

گذشته باید نگریست. کشاورزی در دیدگاه تغییر نگاه و نگرش به کشاورزی بخشی 

از اقتصاد جامعه است که باید به عنوان منبع زاینده اقتصادی و بخش مهم اجتماعی 

و سیاسی جامعه به حساب آید.
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اهمیتوضرورتاستفادهازتکنولوژیدربخشکشاورزی:

به طور کلی می توان دالیل اهمیت و ضرورت استفاده از تکنیک و ماشین آالت را 

در فرآیند تولید محصوالت غذایی و کشاورزی به این گونه بر شمرد:

1-نیازبهتولیدانبوه:

افزایش روز افزون جمعیت جهان خصوصًا در کشورهایی مانند کشورهای جهان 

سوم و تغییرالگو و فرهنگ مصرفی جوامع و ایجاد روحیه مصرف گرایی به وجود 

آورنده پدیده ای به نام نیاز و مصرف انبوه گردیده است.

  

                

2-محدودیتدرمنابع:

استفاده روز افزون از منابع، نهاده ها و عوامل تولید در بخش کشاورزی به منظور 

تولید بیشتر موجب گردیده فرآیند تولید شدیدًا با محدودیت و کمبود منابع مواجه 
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گردد. خصوصًا در عوامل و منابع تولید ناشدنی و عوامل تولیدی که دارای کشش 

عرضه برابر با صفر می باشند مانند زمین زراعی.

3-غلبهبرطبیعت: 

فرآیند تولید در بخش کشاورزی دارای یک تفاوت بنیادی با سایر بخش های 

تولیدی است و آن این که تابع تولید بخش کشاورزی  متاثر از عوامل برون زا و 

غیرقابل کنترل است. به طوری که نمی توان در فرآیند تولید یک محصول از دو 

کشاورز در یک منطقه در حالی که هر دو از یک مقدار  برابر ستانده انتظار داشت 

چرا که عوامل برون زا و غیر قابل کنترل مانند شرایط آب و هوایی، سیل، آفات و... 

بر تولید مؤثرند. بنابراین برای کنترل عوامل برون زا و غیر قابل کنترل و غلیه بر 

طبیعت استفاده از تکنولوژی ضرورت دارد.

4-استفادهبهینهازعواملومنابعتولید:

با توجه به محدودیت و کمبود در زمینه منابع و عوامل تولید در بخش کشاورزی 

استفاده کاراتر و بهتر از عوامل تولید مانند آب ، خاک، نیروی انسانی و... ضروری 

است چرا که در شرایط عادی و معمولی از 10 متر مکعب آب در کشاورزی بیشتر از 

3 متر مکعب آن به طور مفید استفاده نمی شود. در حالیکه با استفاده از تکنولوژی در 

نتیجه شیوه های مناسب آبرسانی و آبیاری راندمان آبیاری تا ده برابر قابل افزایش 

است.

همچنین در روش های  سنتی استفاده از اراضی زراعی، از پتانسیل های موجود و 

سطحی زمین بهره برداری می گردد و همواره  بخش اعظمی از توانایی های خاک دور 

از دسترس و بدون استفاده باقی می ماند. همچنین نیروهای موجود در طبیعت بدون 

استفاده رها شده و هدر می روند مانند آب رودخانه ها، سیالبها و غیره که در صورت 
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کنترل آنها نه تنها دیگر خسارت و زیانی نمی رساند  بلکه بسیار مفید خواهند بود.

               

   

                     

    

بهرهوریازمنابعدربخشکشاورزی:

از ابتدا بشر با شروع کار کشاورزی پا به عرصه تمدن نهاده است. سکونت و 

یکجانشینی او را مرهون کشاورزی و بهره برداری از زمین می دانند. تکنولوژی مدرن 

و صنایع جدید نیز ریشه در فعالیت های کشاورزی انسان دارد. ثروت ملل نیز وابسته 

به آن می باشد. پیشرفت های حیرت انگیز قرن اخیر چیزی از اهمیت کشاورزی 

نکاسته است. هنوز سهم کشاورزی در تولید ناخالص اکثر کشورهای جهان رقم قابل 

توجهی را تشکیل می دهد. سهم این بخش در مبادالت جهانی چشمگیر است و این 

فارغ از ابعاد استراتژیک و نقش سیاسی محصوالت کشاورزی است. درصد باالیی 

از جمعیت جهان را کشورهای توسعه نیافته تشکیل می  دهند که اکثر آنها در مناطق 

روستایی سکونت دارند و از فعالیت های کشاورزی ارتزاق می کنند.

طبق آمار موجود سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی بالغ بر 26 درصد 

است این نسبت علیرغم تغییرات آن طی سال های 68 تا 72 هنوز رقم قابل توجهی 
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را تشکیل می دهد در حال حاضر بالغ بر 24 میلیون نفر در روستاهای کشور  ساکن 

هستند که حدود 43 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و اغلب وابسته به 

کشاورزی هستند.

با توجه به مفهوم بهره وری می بایست تغییرات بهره وری در دو سطح زمانی و 

مکانی و بر مبنای نسبت ستانده )محصول( بر داده یا داده  ها )نهاده ها( محاسبه و 

مقایسه شود. در اینجا عملکرد تولید در واحد سطح )کیلوگرم در هکتار( به عنوان 

بهره وری محصوالت مختلف در نظر گرفته شده است. و لذا مقایسه بر همین مبنا 

استوار است. بدیهی است در این چار چوب مساله هزینه های تولید، ترکیب بهینه 

عوامل و ارتباط داده ستاده کمتر مورد توجه واقع شده است.

                     

علیرغم رشد قابل توجه محصوالت کشاورزی طی چندسال اخیر هنوز پتانسیل های 

قابل مالحظه کشور به نحو مقتضی مورد بهره برداری قرار نگرفته است. رشد فزاینده 

جمعیت و لزوم تغییر ساختار صادرات کشور وظایف خطیری را به دوش بخش 

کشاورزی محول می کند که برای پاسخگویی آن باید زیرساخت های الزم را تدارک 
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دید. توجه به مسایل زیربنایی آب و خاک، انجام تحقیقات و مطالعات جامع در مسائل 

توسعه کشاورزی، آموزش کشاورزان، ترویج تکنولوژی مدرن، تأسیس کارخانه های  

صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت کشاورزی ، احداث جاده، سردخانه، انبار ، تجهیز 

سیستم های دقیق اطالع رسانی و بازاریابی و قیمت  کاهش هزینه ها و افزایش 

تولید در واحد سطح و باالخره ارتقاء کیفیت محصوالت کشاورزی، برای دستیابی  به 

بازارهای جدید از تمهیداتی است که باید جدی تر از برنامه اول به اجرا در آید.

بهره وری ، بهره برداری مناسب از مواهب طبیعی است. هماهنگ کردن کیفیت، 

کمیت و هزینه در رقابت است. بهره وری نگرشی واقع گرایانه به زندگی است. یک 

فرهنگ است که در آن انسان با فکر و هوشمندی خود فعالیت هایش را با ارزش ها 

و واقعیات منطبق ساخته تا بهترین نتیجه را در جهت اهداف مادی و معنوی  حاصل 

کند.

ارتقای بهره وری و افزایش تولید محصوالت کشاورزی کمک قابل مالحظه ای را 

به توسعه اقتصادی کشورها نموده است. به طور مثال در یکی از کشورهای پیشرفته 

میزان تولید محصوالت کشاورزی طی یکصد سال گذشته بیش از پنج برابر شده است 

و یا اینکه به طور متوسط هر کارگر زراعی برای 29 نفر  غذا تهیه می کند. 

حال آن که در یک قرن پیش تنها برای کمتر از 5 نفر غذا تهیه می نمود. از طرفی 

نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی تنها   7درصد کل نیروی کار را تشکیل می دهد. 

در صورتی که در 150 سال پیش این رقم بیش از 70 درصد بوده است. اگر بهره 

وری تولید را عبارت از نسبت تولید به نهاده ها یعنی زمین )به معنی اهم کلمه( نیروی 

کار و سرمایه بدانیم، قطعًا رشد آن بازتاب مستقیم بهبود زمینه های تکنولوژی نوین 

)منتج از تحقیقات( و نیروی انسانی ماهر و کار آمد )منتج از آموزش های رسمی و 
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ترویجی( خواهد بود.

رشد بهره وری دارای منشاء اثر کارکردی مهمی در توسعه اقتصادی است. زیرا  

از یک طرف سطح مصرف نهاده ها را در میزان معینی از تولید پایین می آورد  و از 

سوی دیگر با کاهش مخارج هر واحد تولید باعث می گردد تا رقابت نسبی در عرصه 

بین المللی افزایش یابد و از قیمت مواد غذایی و محصوالت کشاورزی کاسته شود 

و این خود فی نفسه از میزان محرومیت قشر نیاز مند در کشورهای در حال توسعه 

می کاهد و به تبع آن به افزایش سطح برابری درآمد کمک های شایانی را معمول 

می دارد.

در بسیاری از کشورها آهنگ رشد تکنولوژی و به تبع آن بهره وری کشاورزی به 

طور پیوسته از آهنگ فشار جمعیت بر اراضی کشاورزی پیشی گرفته است زیرا با 

پیدایش تکنولوژی جایگزین که حاصل تالش تحقیقاتی است، عملکرد محصول در 

واحد سطح سطح، رشد مستمر داشته است.

مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر تحقیقات در بهره وری کشاورزی نشان می دهد 

که میزان نرخ افزایش بهره وری تولید ناشی از سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی 

بین 30 تا 50 درصد در نوسان است.

بهطورکلیدرمحاسبهضرایببهرهوریازرابطهکلیزیراستفادهمیگردد:

)امور زیربنایی، ترویج، آموزش، تحقیقات، توسعه اراضی، فشارجمعیت(= بهره وری

با عنایت به اینکه کشاورزی نخستین علم و در واقع ما در همه علوم قلمداد شده  است 

و علمی است که ادامه حیات بشر را به نحو معنی داری ممکن می سازد. بسیار محتمل 

است که موفقیت و یا شکست در علم در گرو موفقیت یا شکست در کشاورزی علمی 
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که عمدتًا بر پایه تحقیقات استوار است باشد هم اکنون تحقیقات کشاورزی متشکل به 

صورت جز مهمی از فرآیند مدرن سازی کشاورزی در آمده و با آهنگی سریع همچنان در 

حال گسترش است. توسعه کشاورزی  بدون تحقیقات کشاورزی فاقد معنی است. 

                          

 

       

  

انواعتغییراتتکنولوژی:

تغییرات تکنولوژی می تواند به سه صورت وجود داشته باشد. تغییر تکنولوژی به 

صورت خنثی و یا سرمایه طلب )کاراندوز( ویا کار طلب )سرمایه اندوز( باشد. در 

صورتی که تغییر تکنولوژی کار طلب و سرمایه اندوز باشد موجب افزایش بازده 

نهایی نسبی نیروی کار می گرددد و اگر سرمایه طلب باشد باعث افزایش بازده 

نهایی نسبی سرمایه می گردد.

البته باید اذعان داشت که تغییر تکنولوژی کار طلب موقعی می تواند با کاهش 

هزینه، ایجاد درآمد نماید که نیروی کار ارزان به طور نسبی در دسترس باشد و 

تکنولوژی سرمایه طلب موقعی می تواند موجب افزایش در آمد گردد که سرمایه 

ارزان  به طور نسبی در دسترس باشد.
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بنابراین تغییرات تکنولوژی در کشاورزی راهی است که ضرورت پیمودن آن 

برای کشورهای در حال توسعه به ویژه وقتی دارای  رشد جمعیت باالیی هستند 

اجتناب ناپذیر است. سرعت گسترش تغییرات تکنولوژی به عواملی همچون درجه 

پذیرش و به کارگیری آن در جامعه کارایی سیستم آموزشی و ارتباطات، هزینه 

تکنولوژی جدید و کهنگی تکنولوژی وابسته است. تغییر تکنولوژی در کشاورزی زمانی 

رخ خواهد داد که شیوه های گذشته تولید دگرگون شوند و این دگرگونی در تمام 

عرصه های کشاورزی اعم از زراعی، دامی و غیره محقق شوند. یعنی تغییر تکنولوژی 

در کشاورزی دگرگون سازی کشاورزی سنتی است و دگرگون سازی کشاورزی سنتی 

وقتی عملی خواهد شد که بدانیم مسئله عقب ماندگی کشاورزی در کشورهای در حال 

توسعه  پدیده ای نیست که صرفًا به خود بخش کشاورزی این کشورها مربوط باشد 

و لذا این مفهوم را باید به عنوان پدیده مرتبط با سایر مسائل حاکم بر این کشورها 

ارزیابی نمود. باید دانست که کشاورزان سنتی در شرایط موجود خود توانسته اند 

امکانات خویش را به نحو احسن به کارگیرند و ممکن نیست از این که هستند فراتر 

روند به بیان دیگر در بهترین حالت امکان بسیار کمی  برای رشد از طریق کشاورزی 

سنتی وجود دارد. زیرا در شرایط فنی موجود کشاورزان امکانات سودآوری تولید در 

دسترس را به طور کامل مورد استفاده قرار داده اند. یعنی تخصیص بهتر منابع و پس 

انداز و سرمایه گذاری بیشتر، اگر محدود به عوامل تولیدی باشد که هم اکنون مورد 

استفاده آنان است اثر چندانی بر رشد نخواهد داشت.
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چگونگیپذیرشنوآوریدربخشکشاورزی:

پذیرش هر تحول تکنولوژیکی به صورت یکباره و توسط  همه اعضای یک جامعه 

ممکن و مقدور نیست در کشاورزی  درجه محافظه کاری به دالیل مختلف  اجتماعی، 

فرهنگی و شغلی نسبت به سایر بخش ها باالتر است و از همین روست که یک تغییر 

تکنولوژیکی که با سوابق ذهنی ، فکری و کاری کشاورزان تطابق ندارد به سادگی و به 

سرعت مورد پذیرش قرار نمی گیرد و بدین گونه است که تغییر تکنولوژیکی به تدریج 

انجام می گردد. مطالعات نشان داده است که در ابتدا گروه کوچکی از تولیدکنندگان 

کشاورزی حاضر به نوآوری و پذیرش ریسک هستند و پرداخت هزینه های گوناگون 

وتغییرات جدید  آوری  نو  این  با آشکار شدن سودآوری  ند.  می پذیر  نیز  را  آن 

گروه های دیگری از تکنیک تازه تبعیت کرده و این روند تا همه گیر شدن آن توسط 

همه  دست اندر کاران بخش به پیش می روند.

 

نتیجهگیری:

هدف تولید کنندگان بخش کشاورزی بیشتر به شرایط جغرافیایی و محیطی و 

شرایط اقتصادی وابسته است. در مورد یک کشاورزی خود بسنده و خود مصرف 

جهان سومی نمی توان  فقط حداکثر سازی سود، درآمد، تولید و یا حداقل سازی هزینه 

را مد نظر قرار داد.

و  جغرافیایی  محیطی،  خاص  شرایط  در  بسنده  خود  کشاورز  یک  برای  آنچه 

اقتصادی اهمیت دارد، ابتدا تامین کسب در آمد و حداکثر نمودن سود است. زیرا 

چنین کشاورزی امنیت غذایی دارد چه بسا که این کشاورز، تولید کننده محصولی 
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است که به صورت مستقیم قابل مصرف نیست. لذا برای مالحظه این که تولید کننده 

بخش کشاورزی چه هدفی را باید دنبال کند به نوع سیستم تولیدی بستگی دارد که با 

توجه به شرایط محیطی، جغرافیایی و اقتصادی تعیین می گردد.

استفاده از تکنولوژی در بخش کشاورزی می تواند به افزایش سود آوری و کم 

شدن هرینه ها در بخش کشاورزی منجر گردد.

 



17

استفادهازتکنولوژیدربخشکشاورزی

17

منابع مورد استفاده: » 
1- جرالد میر، )1378(، مباحث اساسی اقتصاد و توسعه، ترجمه غالمرضا آزاد )ارمکی(، نشرنی، چاپ اول، تهران.

2- خادم آدم، ناصر )1365(، سیاست اقتصادی کشاورزی در نظام های مختلف و ایران، انتشارات پیشبرد تهران.

، دانشگاه طباطبایی، چاپ ع،1387. ا...، شریف، مصطفی، اقتصاد کشاورزی  3- کبری، نعمت 

4- قره باغبان، مرتضی، اقتصاد رشد و توسعه، جلد اول، نشر نی، چاپ اول، تهران.

5- معاونت تحقیقات اقتصادی و اجتماعی )مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، بهره وری در کشاورزی )1373(.


	Untitled
	tecno



