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پیام وزارت تحصیالت عالی
در جریان تاریخ برشیت کتاب و اثر علمی برای کسب ،حفظ،
پخش و نرش علم و دانش نقش عمدۀ را بازی کرده و جز
اساسی پروسه درسی پنداشته میشود که در ارتقای کیفیت
تحصیالت دارای ارزش خاص میباشد .از ایرنو باید با در نظر داشت نیازهای روز،
معیارهای شناخته شدۀ جهانی و رضوریات جوامع برشی ،کتب و مواد درسی جدید
برای محصلین آماده و چاپ گردد.
از اساتید و مؤلفین محرتم کشور قلباا اههاار سا ا و قادردانی میانهیم کاه باا ساعی
وتالش دوامدار در جریان سالهای متهدی با تألیف و ترجما کتاب درسای دیان ملای
خود را اداء و موتور علم و دانش را به حرکت در آورده اند.
از سایر اساتید و دانشمندان گرانقدر نیاز مامیهنه تقا اا میانهیم کاه در رشاته هاای
مربوط خاود کتاب و ساایر ماواد درسای را تهیاه و باه چااپ برساانند ،بعاد از چااپ باه
دساارت محصاالین گراماای قارار داده تااا در ارتقااای کیفیاات تحصاایالت و در پیرشاا ت
پروسه علمی ،قدم نیکی را برداشته باشند.
وزارت تحصیالت عالی وهیف خود میداند تا جهت ارتقای سطح دانش محصالین عزیاز
کتب و مواد درسی جدید و معیاری را به رشته های مختلف علوم آماده و چاپ مناید.
در اخیر از مؤسسه اتحادیه معاونت برای مکاتب در ا غانساتان ()Afghanistan-Schulen
و همکار ما داکرت یحیی وردک ممیهنه تشکر و قدر دانی میانهیم ،کاه زمینا چااپ و
تکثیر کتب درسی اساتید و سایر دانشمندان گرانقدر را مهیا و مساعد ساخته اند.
امیدوارم این کار سودمند ادامه و توسعه یابد ،تا در آینده نزدیک در هر مضامون درسای
حد اقل یک کتاب درسی معیاری داشته باشیم.
با احرتام
پوهنوال دوکتور ریده مومند
وزیر تحصیالت عالی
کابل۹۳۱۵ ،

اضتادان گزامی و مدؿالن عشیش!
کمتىد و نتىد کتث درضی در پىهنتىن های افغانطتان یکی اس مػکالت عمده ةه غامرر
میزود که مدؿالن و اضامتادان را ةاما مػامکالت سیاماد روةامزو ضاماتته اضام  .آنهاما اکام ا ً ةامه
معلىمات جدید دضرتضی نداغته و اس چپرت ها ولکچزنامىت هامای اضامتهاده مینرینامد کامه
کهنه ةىده و در ةاسار ةه کیهی پایین فىتىکاپی وعزضه میگزدد.
ةزای رفع این مػکالت ما تا ةه خال ةه تعداد  ۲۲۲عنىان کتث مختلف درضی پىهنځی
های طث ،ضاینظ ،انجنیزی ،اكتؿاماد و سراعام ( ۹۶عنامىان کتامث طتامی تىضام کمام
مالی انجمن همکاریهای عملی آملان  ۰۱۱ ،DAADعنىان کتث طتی جمع  ۲۱عنىان
کتث غیز طتی تىض کمیتۀ جزمنی ةزای اطهال افغانطتان  kinderhilfe-Afghanistanو
۴عنىان کتاب غیز طتی تىض جمیع پىهنتىنهای آملانی و افغانی  )DAUGپىهنتامىن
های ننگزهار ،تىض  ،کندهار ،ةلام  ،هامزات ،کاپیطاما ،کاةام و پىهنتامىن طتامی کاةام را
چاپ منىده .كاة یاد آوری اض که متام کتث چاپ غدۀ مذکىر ةؿامىرت مجامانی ةامزای
متام پىهنتىن های کػىر تىسیع گزدیده اند.
متام کتاب های چاپ غدۀ طتی و غیزطتی را اس پىرتامال www.ecampus-afghanistan.org
داونلىد منىده میتىانید.
در خالیکه پالن ضرتاتیژی وسارت تدؿیالت عالی ( )۲۱۰۴ – ۲۱۰۱کػىر ةیان می دارد:

« ةزای ارتلای ضطذ تدریظ ،آمىسع و آماده ضاسی معلىمات جدید ،دكیم و علمی ةزای
مدؿالن ،ةاید ةزای نىغنت و نرش کتث علمی ةه سةان های دری و پػامتى سمینامه مطاماعد
گزدد .ةزای ریهىرم در نؿاب تعلیمی ،تزجمه اس کتث و مجالت انگلیطی ةه دری و پػتى
ختمی و السمی میتاغد .ةدون امکانات فىق ناماممکن اضام تاما مدؿامالن و اضامتادان در
متامی ةخؼ ها ةه پیرشف های مدرن و معلىمات جدید سود تز دضرتضی ةیاةند».
ما میخىاهیم که این روند را ادامه داده ،تا ةتىانیم در سمینۀ تهیه کتث درضی ةا پىهنتىن هامای
کػىر همکاری مناییم و دوران چپرت و لکچزنىت را تامته دهیم .نیاماس اضام ةامزای ماضطامات
تدؿیالت عالی کػىر ضاالنه خداك ةه تعداد  ۰۱۱عنىان کتاب درضی چاپ گزدد.

از متام اصتادان محرتم خواهشمندیمه همد دب ش ما همال مضمویه خموما هتم
جیمی تحرمر ،ترجند و ما همه کیرروموه هما و همرت همال خمود با اممیمد و ممادۀ
اپ منامدی و دب اختناب ما قراب دهدی ،تا شا هنفند عاکه اپ و شد طوب مجاوه شد
دصرتش پوهدځه هال مرشوطد ،اصتادان و محصونن قراب داده شود.
هنردان دب موبد ویماه ذهمر شمیه پنشمدااداه و وارمماه خمود با شمد دبش مما یمم
صاختد ،تا شتواونه مشرتهادب امن باصتا قمیم همال ممت رترل با شمردابمه .ازمحصمونن عسممس
ونس خواهشندیمه ،هد دب اموب ذهر شیه شا ما و اصتادان محرتم هنیابل منامدی.
كاة تذکز اض که اس طزف مالف ونارش نهای کىغامؼ گزدیامده تاما مدتىیامات کتامث ةامه
اضاص معیار های ةین امللی آماده گزدد .درؾىرت مىجىدی مػکالت درمنت کتاب ،اس
تىانندگان مدرتم تىاهػمندیم تا نظزیات و پیػنهادات غانزا ةؿىرت کتتامی ةامه آدرص
ما و یا مالف ةهزضتند ،تا در چاپ های آینده اؾالح گزدد.
اس ماضطه اتدادیه معاون ةامزای مکاتامث در افغانطامتان ( )Afghanistan-Schulenتػامکز
می مناییم که چاپ این کتاب را ةزای پىهنتىن ةل ةه عهده گزفته اض .
ةطامىر تاماؽ اس دفامرت جامی آی سیام ( )GIZو (Center for International Migration & CIM
) Developmentیا مزکش ةزای پناهندگی ةین املللی و انکػاف ،که ةزایم امکانات کاری را
طی پنج ضال گذغته در افغانطتان مهیا ضاتته اض  ،اظهار ضپاص و امتنان مینریم.
اس مدرتمه پىهنىال دوکتىر فزیده مىمند وسیز تدؿیالت عامالی ،مدامرتم پىهنامىال مدمامد
عثرن ةاةزی معین علمامی ،مدامرتم پىهنامىال دوکتامىر گام خطامن ولیامشی معامین اداری و
مالی ،رؤضای مدرتم پىهنتىن ها و اضتادانگزامی تػکز مینریم که پزوضۀ چاپ کتث
درضی را تػىیم و خری منىده اند.
همچنان اسهمکاران مدرتم دفرت هزکدام خکم هللا عشیش ،اخمد فهامیم ختیتامی و ف ام
الزخیم نیش تػکز مینریم که در كطم چاپ منىدن کتث همکاری منىده اند.
داکرت یدیی وردک ،مػاور وسارت تدؿیالت عالی
کاة  ،اپزی ۲۱۰۶
منرب تیلیهىن دفرت۱۴۶۶۱۰۴۶۴۱ :
ایمی آدرصtextbooks@afghanic.org :

پیشگفتار

مبادی اقتصاد زراعتی

پیشگفتار
زراعت یگانه منبع برای تکافوی نیازمندی های اولیۀ یک جامعه
بوده بناً الزم است برای انکشاف زراعت روشهای مؤثر جستجو
گردد تا از یک طرف مشکالت اقتصادی بشر رفع گردیده و از طرف
دیگر باعث پیشرفت ساحات مختلفه اقتصاد ملی گردد.
سالیان متمادی است که محققین و دانشمندان اقتصاد و زراعت
جهت بهبود تولیدات زراعتی و رفاه بشر مصروف تحقیقاند؛ زیرا
افزایش سریع نفوس و باال رفتن مصرف سرانه به دلیل بهبود سطح
زندگی ،نیاز ما را به محصوالت زراعتی بیشتر میکند .بناً وظیفه
اقتصاددان است تا با درنظرداشت طرق مختلف و استفاده مناسب از
عوامل تولید و ایجاد شرایط مساعد زمینۀ افزایش سریع تولیدات
زراعتی و مولد را فراهم نماید .اختصاص مؤثر عوامل تولید جهت
عرضۀ فراوان محصوالت زراعتی با استفاده از قواعد و اصول اقتصاد
نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصاد دارد.
أ

پیشگفتار

مبادی اقتصاد زراعتی

با درنظرداشت اهمیت این سکتور در رشد اقتصاد ،رشد این
بخش برازنده و چشمگیر پیشبینی گردیده است و اساس تغییرات
اقتصادی را تشکیل میدهد ،زیرا یک کتله عظیم از نفوس بصورت
مستقیم و غیر مستقیم جهت امرار معیشت بر عواید زراعتی متکی
هستند و عواید ملیشان نیز از این سکتور بدست میآید .رشد سکتور
زراعت از اولویت های انکشافی در کشور های رو به انکشاف است
زیرا یکی از مشکالت امروز جامعه جهانی مبارزه با فقر و تأمین
مصؤنیت غذایی است.
تالیف کتاب « مبادی اقتصاد زراعتی» گام مؤثری در راه رفع
قسمتی از نیازمندی کتب درسی محصالن پوهنحی اقتصاد ،زراعت و
سایر مؤسسات تحصیلی کشور ما می باشد ،که مفردات این کتاب قبالً
از جانب مجلس استادان محترم دیپارتمنت امور مالی و پولی پوهنحی
اقتصاد پوهنتون بلخ و ریاست محترم انسجام امور اکادمیک وزارت
تحصیالت افغانستان منظور شده بود ،در هشت فصل تحریر گردیده
است.
هدف مشخص این کتاب درسی آشنا ساختن محصالن و سایر
عالقمندان مطالعه به یک سلسله قوانین عمومی علم اقتصاد و مسایل
کاربرد اصول اقتصاد در زراعت می باشد ،زیرا افعانستان یک کشور
زراعتی است و رشد اقتصاد آن بیشتر وابسته به سکتور زراعت
ب
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میباشد ،به همین دلیل سعی گردیده تا محتویات این کتاب جوابگوی
نیازهای محصالن بوده باشد.
هر فصل این کتاب دارای مقدمه ،متن درسی ،خالصۀ فصل،
پرسشهای آموزشی وفهرست مأخذ متعبر علمی می باشد .برای توضیح
بهتر از اشکال ،جداول و فورمول ها نیز استفاده شده و درآخر کتاب
اصطالحنامه ،واژه نما ( اندکس ) و فهرست منابع و مأخذ جا داده شده
است.
کتاب « مبادی اقتصاد زراعتی» حاوی مطالبی است که نه تنها
برای محصالن پوهنحی های اقتصاد و زراعت مفید می باشد؛ بلکه
برای اساتید و پژوهشگران محترم این رشته نیز مفید خواهد بود.
اینجانب در فرجام از ریاست محترم انسجام امور اکادمیک وزارت
تحصیالت عالی که نشر و چاپ این اثر را تأیید نموده اند صمیمانه
اظهار سپاس و امتنان می نمایم.
از استادان عالیقدر هر یک محترم پوهاند محمد طیب استاد دیپارتمنت
اقتصاد زراعتی پوهنحی زراعت ،محترم پوهاند محمد آصف باوری
آمر دیپارتمنت حفاظه پوهنحی زراعت ،محترم پوهاند محمد طاهر
آمر دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت و محترم پوهاند محمد بشیر
دودیال آمر دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون
ننگرهار که با ابراز نظر های عالمانه خود به غنامندی اثر افزوده،
ت
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با تحریر تقریظ های تأییدی ،زمینه قبول اثر و انتشار آن را فراهم کرده
اند ،قلباً سپاسگزاری می نمایم.
از رهنمایی همه جانبه اساتیدگرانقدر هر یک محترم پوهنوال
دکتور غالم محمد بهرام استاد دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی
پوهنحی زراعت و به خصوص محترم پوهنمل دکتور فضل الدین
فضل آمر دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون
کابل با ابراز نظر های ارزشمند شان مرا در تحریر این اثر تشویق و
همکاری نموده اند ،صمیمانه تشکر می نمایم.
از دانشمند محترم پوهنوال عبداالحمد ثواب استاد دیپارتمنت
زبان و ادبیات دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بلخ که در
اصالح اثر از نظر معیار های زبانشناسی همکاری نموده اند و هم از
سایر همکاران محترم که باری این اثر را از نگاه علمی مطالعه و ابراز
نظر کرده اند اظهار سپاس و امتنان می نمایم.
با احترام
پوهاند ولی محمد" فائز"

ث

مراحل دیداکتیکی در تألیف کتاب

مبادی اقتصاد زراعتی

مراحل ديداکتيکی در تأليف کتاب
یکی از ضروریات مبرم پوهنتون های افغانستان به خصوص
پوهنحی های زراعت و اقتصاد را تهیۀ کتب درسی علمی ،مسلکی و
تخصصی تشکیل می دهد .کمبود آن یکی از خال های بزرگ مراکز
تحصیلی به شمار میرود .بناً تألیف مبادی اقتصاد زراعتی به اساس
ضرورت مبرم مؤسسات تحصیلی کشور مطابق به معیار های علمی و
نیاز جامعه ما آماده گردیده است ،تا نیازمندی محصالن ،کارمندان،
محقیقین و عالقمندان رشته زراعت و اقتصاد فراهم گردد.
مضمون مبادی اقتصاد زراعتی که جزء پروگرام درسی پوهنحی
های زراعت و اقتصاد و سایر نهاد های تحصیلی می باشد .در
پوهنحی زراعت و اقتصاد سه و دو کریدت در هفته تدریس
می گردد.

ج
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با درنظر داشت اینکه اقتصاد افغانستان متکی به زراعت است
مسایل و موضوعات اساسی در این کتاب گنجانیده شده است تا
رهنمودی مفید برای عالقمندان مطالعه در این رشته بوده باشد.
در تألیف کتاب مبادی اقتصاد زراعتی اهداف ذیل شامل
میباشد:
 رفع کمبود کتاب درسی پوهنحی های زراعت و اقتصاد وسایر نهاد های تحصیلی کشور؛
 رشد و انکشاف سکتور زراعت کشور منحیث تأمین کنندۀمواد غذایی ،استخدام نیروی بشری ،درآمد اسعاری وغیره؛
 آشنا ساختن محصالن ،کارمندان زراعت و اقتصاد به اصولو پرنسیپ های اقتصادی و صورت کار برد آن در ساحات مختلف
زراعت؛
ويژه گيها:
 مبادی اقتصاد زراعتی رهنمود خوبی برای محصالن،کارمندان رشته اقتصاد و زراعت و وسیلۀ برای رشد و انکشاف
زراعت و سایر سکتور اقتصاد ملی می باشد ؛

ح
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 این کتاب با استفاده از منابع معتبر علمی مطابق به برنامهدرسی که پاسخگوی نیازمندی محصالن در محدوده زمان می باشد
ترتیب گردیده است؛
 بیان مطالب اساسی واضح در هشت فصل همراه با جداول،گراف ها و پرسشهای آموزشی جهت استفاده بهتر محصالن آماده
گردیده است؛
 داشتن خالصه ،تمرینات و فهرست ماخذ در ختم هر فصل بهمنظور ارتقای سطح دانش محصالن؛
 این کتاب مواد درسی خوب نه تنها برای مؤسساتتحصیالت عالی بوده بلکه مؤسسات نیمه عالی و سایر عالقمندان این
رشته نیز ازآن بهره مند شده می توانند.
مواد درسی:
مواد درسی در تهیه کتاب درسی ،کتب ،انترنت ،جداول
وگراف ها که برای آموزش در توضیح دروس شامل است.
روش تدريس:
در تدریس موضوعات درسی نظر به خصوصیات موضوع و
دسترسی به امکانات نیاز به روشهای مختلف را در زمینه دارد ،که
خ

مراحل دیداکتیکی در تألیف کتاب
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باید استفاده شود ،از قبیل میتود لکچر ،مناقشه و توضیح  .بیشتر به
روش فعال بودن محصل تأکید میشود.
مدت تدريس:
محتوای مبادی اقتصاد زراعتی به اساس ضرورت پروگرام
درسی برای یک سمستر در پوهنحی اقتصاد  23ساعت درسی 05
دقیقه ی و یک سمستر در پوهنحی زراعت  84ساعت درسی05
دقیقه ی ترتیب گردیده است.
توصيه:
محصالن عزیز! اکنون مسرورم بعد از مدتی توانستم به همکاری
وزرات محترم تحصیالت عالی ،پوهنتون بلخ  ،پوهنتون کابل و به
خصوص پوهنحی زراعت کابل و پوهنتون ننگرهار به خصوص
پوهنحی زراعت و پوهنحی اقتصاد که کتاب مبادی اقتصاد زراعتی را
تهیه نمائیم.
از اینکه اقتصاد کشور ما وابسته به زراعت است موضوعات
شامل این کتاب رهنما و وسیلۀ خوبی در امور وظیفۀ تان خواهد بود.
امیدوارم از آن بهره مند گردیده تا در آینده مصدر خدمت بهتر به
خود و هموطنان خویش شوید.
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مقدمه
امروز زراعت به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی
درکشور ما مطرح است .با توجه به رشد نفوس کشور از یک طرف،
محدودیت هر چه بیشتر منابع تولیدی از طرف دیگر و هم تأمین
مواد غذایی مورد نیاز مردم به عنوان بزرگترین چالش در مقابل
سکتور زراعت قرار دارد.
به منظور رسیدن به خود کفایی ،انکشاف زراعت باید در اولویت
پالیسی های انکشافی دولت افغانستان قرار داشته باشد .دسترسی به
خود کفایی در زمینه تولید محصوالت زراعتی باید یکی از اهداف
مهم کشور ما باشد ،چون نفوس به سرعت رو به افزایش بوده برای
تأمین مواد غذایی آنها الزم است به سکتور زراعت توجه خاص
گردد.
تولید زراعتی نیاز به دو گروه عوامل تولید دارد .گروۀ اول،
عوامل فزیکی تولید از قبیل :بذر ،آب ،نیروی کار وغیره که وجود
آنها از نظر کمی وکیفی شرط الزم تولید است و گروه دوم عوامل
1
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غیرفزیکی تولید یعنی مدیریت می باشد ،این عامل شرط الزمی
تولید محسوب می شود.
اقتصاد زراعتی بار اول در سال  2091از مطالعه مصارف و
درآمد تصدی توسط دبلیو .ام .هیز )  ) W. M. Hayasشروع شد.
از جمله اولین استادان اقتصاد که به تدریس اقتصاد زراعتی به شکل
یک مضمون مستقل پرداخته تامس نکسن کارور ) ( T. N.Carver

استاد پوهنتون هارورد در سال  2021بود.
مبادی اقتصاد زراعتی منحیث یک مضمون درسی در نصاب
درسی در مؤسسات تحصیلی وزارت تحصیالت عالی و هم
مؤسسات تحصیلی وزارت معارف افغانستان شامل است .در زمینه از
یک تعداد از دانشمندان محترم هر یک م .عارف غوثی کتاب
درسی را تحت عنوان اقتصادزراعتی در سال  ،2131خیراهلل دولتی،
عبدالغنی تاج ،محمود شریف صدیق و نصرت اهلل اکبرزاد کتاب
رهنمای البراتوار مبادی اقتصاد زراعتی (مفاهیم  ،مسایل و تمرینات)
را در سال  2131تألیف و چاپ نموده بودند ،نامبرد.
درکتاب حاضر مطالب گردآوری شده در هشت فصل ترتیب
و تنظیم گردیده که قرار ذیل است:
فصل اول شامل مفاهیم اساسی اقتصاد و موضوعاتی به ارتباط
زراعت و اقتصاد زراعتی می باشد و دیدگاه های مختلف به ارتباط
2
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زراعت بیان گردیده است ،تاریخچه و سیر تکامل اقتصاد زراعتی،
ساحه های مختلف علم اقتصاد زراعتی و پرابلم های داخل و خارج
سکتور زراعت به بحث گرفته شده است.
محتوای فصل دوم را نفوس و زراعت موضوعات مانند
نظریات دانشمندان به ارتباط نفوس و زراعت ،رشد نفوس و پرابلم
زمین ،سرعت افزایش نفوس و مواد غذایی ،حرکات نفوس ،روش
های علمی و تخنیکی برای رفع کمبود مواد غذایی تشکیل میدهد.
فصل سوم تحت عنوان عوامل تولید ،مفهوم عوامل تولید ،و
مشخصات آن ،طبقه بندی عوامل تولید از جمله زمین ،نیروی کار،
سرمایه ومدیریت به شکل همه جانبه مورد مطالعه قرار گرفته است.
فصل چهارم به اقتصاد تولید زراعتی اختصاص دارد در این
فصل ضمن بیان مفهوم و ماهیت تولید ،نظام تولید ،تنظیم تولید،
عملیۀ تولید ،انتخاب کشت ،مفهوم تابع تولید و اشکال مختلف توابع
تولید ،قانون بهره نزولی ،اختصاص و تنوع تولید زراعتی ،مزیت
نسبی به بررسی گرفته شده است.
فصل پنجم مصارف تولید زراعتی را در بر دارد و موضوعات
ذیل مانند مفهوم مصارف تولید ،انواع مصارف تولید ،تابع مصارف،
طبقه بندی مصارف درکوتاه مدت و دراز مدت ،منحنی مصارف
یکسان محتوای این فصل را تشکیل میدهد.
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در فصل ششم عرضه و تقاضای محصوالت زراعتی و مسایل
مربوط به آن از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته ،به
خصوص قوانین عرضه و تقاضا ،جدول عرضه و تقاضا ،کشش
عرضه و تقاضا وغیره موضوعات مورد بحث در این فصل می باشد.
فصل هفتم در باره تمویل زراعتی است در این بخش ،مفهوم و
ماهیت تمویل ،انواع تمویل ،منابع تمویل،کریدت بانکی منحیث
منبع تمویل ،دارایی های مزرعه ،تعیین ارزش دارایی ها و استهالک
وغیره موضوعات مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل هشتم مسایل مربوط به مدیریت مزرعه که شامل
مباحث تنظیم مزرعه ،وظایف مدیر مزرعه وغیره موضوعات از جمله
مباحث اصلی این فصل را تشکیل می دهد.
امید است این مجموعه در محدوده عناوینی را که مورد بحث
قرار می دهد ،در جهت گسترش آگاهی ،انتقال دانش ،بسط دیدگاه
ها و نحوه نگرش مسایل برای محصالن و کارشناسان مفید واقع
گردد .از خواننده گان محترم خواهشمندم بعد از مطالعه این کتاب
کمبودی ها وکاستی های آنرا یاد داشت نموده جهت بهتر شدن
چاپ بعدی آن به آدرس پست الکترونیکی ذکر شده در زیر ارسال
نمایند.
E-mail: wali.fayez@yahoo.com
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فصل اول
کلیات
مبحث اول -مفاهیم اساسی اقتصاد
علم اقتصاد که از قرن هفده با به وجود آمدن مکاتب اقتصادی
در کشور های اروپایی تکوین یافت ،از یک طرف در اثر محدود
بودن عوامل تولید ،رشد روز افزون نفوس وافزایش نیاز های
نامحدود و متنوع به محصوالت مختلف و از طرف دیگر در اثر
پیشرفت روش های تولید و گسترش فعالیت های اقتصادی ،بیش از
پیش تکامل یافته است.
اقتصاد چیست؟
اقتصاد ،ابزاری برای مطالعه چگونگی افزایش تولید و بهبود
بخشیدن به استاندارد زنده گی مردم است .اقتصاد ،علم اجتماعی
است که مشخص میکند افراد و اجتماع چگونه منابع کمیاب
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یا وسایل نه چندان فراوان خود را بین هدف های مختلف و رفع
احتیاجات وسیع در طول زمان اختصاص دهند .یک اقتصاددان
برجسته کسی است که بتواند بهترین راه تشخیص مسایل اقتصادی و
مهارت های الزم را در حل مسایل و تفسیر نتایج با یکدیگر ترکیب
کند.
کلمه «اقتصاد» در لغت از «قصد» به معنی «میانه روی» و «صرفه
جویی » میباشد :81[.ص  ]9و از دو کلمه یونانی  Oikosیا خانه
و  Nomosیا قانون که در فارسی آنرا تدبیر منزل ترجمه کردهاند
تشکیل شده است :84[ .ص]44
اقتصاد علمیست که موضوع تخصیص منابع محدود را برای
رفع کردن خواسته های نامحدود انسان ها مطالعه می کند.
علم اقتصاد به مجموع وسایلی اطالق می شود که برای رفع نیازمندی
های مادی بشر از آن ها استفاده میشود :81[.ص]8
جهت معرفی با علم اقتصاد بهتر است نوع کار و وظایف یک نظام
اقتصادی مورد بحث قرار گیرد .زیرا تمام کاالها و خدماتی را که
مردم مصرف میکنند محصول کار نظام اقتصادی است .هر قدر
نظام اقتصادی بهتر سازمان یافته باشد مقادیر بیشتر کاالها و خدمات
در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
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در هر نظام اقتصادی پنج وظیفه مهم برای بقأ ،رشد و توسعه آن باید
انجام گیرد:
 .8تعیین انواع محصوالت و خدماتی که باید تولید و عرضه
شود؛
 .2سازماندهی تولید محصوالت و خدمات؛
 .3توزیع درآمد؛
 .4نگهداری و توسعه واحد ها و وسایل تولیدی؛
 .5فقط به یک دوره کوتاه مدت مربوط می شود.
چهار وظیفۀ اولی را میتوان به عنوان بیان عالقه مصرف کننده
به نوع محصوالت و خدمات و وظیفۀ دوم تنظیم تولید برای
جوابگوی به این خواسته ها تلقی کرد .از نظر اقتصادی ،در هر
جامعه باید به سه سوال مهم پاسخ داده شود ،کدام محصوالت تولید
شود؟ چگونه تولید شود؟ و برای چه کسانی؟ نظر به نظام اقتصادی
که بر جامعه مستقر است این سه سوال به روش های مختلف پاسخ
داده می شود .هرگاه امکانات محدود و احتیاجات و خواسته های
بشری نامحدود نمیبود ،در آن صورت مشکل اقتصادی پدید
نمیآمد.
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خواستههای نامحدود
افراد بشر به کاالها و خدماتی جهت رفع نیازمندی های شان
ضرورت دارند که خواسته های شان را تشکیل میدهد .این خواسته
به مرور زمان نظر به ذوق و درآمد شان تغییر پذیر میباشد.
عمل صرفه جویی به حل مشکالت بین خواسته های نامحدود و
منابع محدود کمک می کند .بهترین راه فهمیدن این موضوع،
ارتباط بین عامل و محصول است.
اصوالً ،عمل صرفه جویی برای بهبود ارتباط بین عامل و محصول
بکار گرفته میشود .محدودیت ها به دو دسته ذیل قابل تقسیم
هستند:
 .8محدودیت های دایم :شامل دستهای از محدودیت هاست
که به راحتی قابل اصالح و تغییر نیستند .مانند درجه حرارت،
اقلیم ،عمق خاک ،سیل خیزی و محدودیتهای دیگر اقلیمی.
 .2محدودیت های موقت:شامل دستهای از محدودیت هاست
که به وسیله مدیر مزرعه قابل اصالح و تعدیل اند .از جمله
میتوان به کمبود مواد غذایی ،زهکشی ضعیف و فرسایش خاک
را نام برد.
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احتیاج عبارت از احساس کمبودی است که این احساس جهت
کوشش برای از بین بردن نیازمندی توام و همراه است .احتیاجات
جامعه را میتوان به سه دسته ذیل طبقه بندی نمود:
الف -احتیاجات اولیه :احتیاجاتی است که برآورده شدن آنها بقأ
و ادامه نسل انسان را فراهم میکند مانند :غذا ،پوشاک وغیره.
ب  -احتیاجات زنده گی :احتیاجاتی هستند که برآورده شدن آنها
یک حد متوسط سطح زنده گی را برای بشر فراهم می کند مانند:
غذا و پوشاک بیش از حداقل ،مسکن وغیره.
ج  -احتیاجات لوکس یا تجملی -:برآورده شدن این مجموعه
احتیاجات زنده گی را از قالب حد متوسط باالتر میبرد مانند:
احتیاج به کاال های تفریحی ،زینتی وغیره.
همچنان امنیت ،پیوستن به گروپ ،گرفتن موقف در گروپ و به
دست آوردن آنچه که خود را به مدارج باال برساند از جمله
احتیاجات افراد بشر به شمار میرود.
چرا علم اقتصاد بوجود آمد؟
محدود بودن منابع و نامحدود بودن خواسته های بشـر
پدیده های متضاد و واقعیـت های انکار ناپذیر اند که تمام تصامیم
اقتصادی انسان ها را تحت تأثیر خود قرار می دهد از یک طرف
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سطح توقعات انسان ها به اشیأ و خدمات در نتیجه افزایش نفوس و
تغییر در ذوق مردم رو به افزایش بوده و از طرف دیگر منابع مادی،
تخنیکی ،مالی و بشری برای رفع نیازمندی ها محدود می باشد.
بنابراین علم اقتصاد به وجود آمد تا به وسیله آن عوامل و منابع
تمویل به صورت مطلوب و مناسب ترتیب و اختصاص یابد بنابراین
ترتیب امکان اقناع حداکثر نیازمندی های جامعه میسر گردد.
علم اقتصاد به مثابه یک نظام علمی از یک مسأله اساسی بشر
که اغلب به عنوان مسأله خواسته ها و امکانات بیان می شود ریشه
می گیرد .این مسأله اساسی به دو علت پیش آمده است :نخست
اینکه خواست های بشر در مورد کاال ها و خدمات نامحدود است.
دوم اینکه امکانات موجود از نظر منابع تولید ،برای تولید کاال ها و
خدمات برای رفع این خواستها ،محدود یا کمیاب است .از اینرو،
برای هر جامعه این مسأله مهم اقتصادی پیش می آید که چگونه
میتوان منابع کمیاب را برای رفع خواستهایی که با هم در رقابت اند
تخصیص داد ،به طوری که حداکثر آن خواستها برآورده شود.
لیونل رابینز )  ( Lional Rabenezاقتصاددان مشهور انگلیسی،
معتقد است که علم اقتصاد علمی است که رفتار بشر را به صورت
رابطه بین منابع و عوامل تولید کمیاب ،که موارد استفادۀ زیادی
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دارند ،و هدف هـای مادی او ،که نامحدود اند،

مطالعه

می کنــد : 9[ .ص]2
اقتصاد دانشی است که با در نظرگرفتن کمبود کاال و ابزار
تولید و نیاز های نامحدود بشری به تخصیص بهینه کاال ها و تولیدات
می پردازد .افزایش سریع نفوس و پیشرفت علوم به فعالیت اقتصادی
اهمیت و عظمت روز افزون بخشیده است .زنده گی مادی و معنوی
بشر تحت اثر اصول و قوانین و روشهای اقتصادی و اجتماعی قرار
دارد .موقعیت بین المللی ،استقالل و رفاۀ ملت ها منوط به نتایج
اقتصادی و اجتماعی فعالیت آنهاست.
پیدایش این علم با پایان فیودالی و شروع دوره سرمایه داری در
انگلستان همزمان است و بیش از سه قرن ازآن میگذرد .قبل از این
دوره ،پیروان مکاتب اقتصادی مانند فیزیوکراتها (طبیعیون) و
مرکانتالیست ها نیز وجود داشتند .برخی از آنها اقتصاد را در قالب
دیگر علوم مانند سیاست مورد بررسی قرار میدادند.
آدام اسمیت ( )Adam Smithدر کتاب پژوهشی خود تحت
عنوان «ثروت ملل» در سال  8771اقتصاد را به عنوان یک علم در
کنار سایر علوم نظیر سیاست پایهگذاری کرد و بدین جهت او را
پدر علم اقتصاد لقب دادهاند .علم اقتصاد با انسان سر و کار دارد،
تاریخچۀ تقریباً به قدمت انسان دارد .اما تدوین علم اقتصاد بصورت
00
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دانش مدرن که در آن از تجزیه و تحلیل های اقتصادی با توجه به
روابط علت و معلولی پدیده ها صورت گیرد مربوط به سال 8771
است.
افکار و اندیشههای متداول اقتصادی در قرن هجدهم و نوزدهم
و اوایل قرن بیستم میالدی به دو گروه اصلی کالسیک (-8154
 )8774و نئوکالسیک ( )8154-8924دسته بندی گردیده است.
اقتصاددانان کالسیک به مباحث اقتصاد خرد و کالن عالقمند بودند؛
ولی اقتصاددانان نئوکالسیک برای تحلیل مباحث اقتصادی اعم از
خرد و کالن از تحلیل اقتصاد خرد خصوصاً تحلیل نهایی و تعادل
عمومی استفاده مینمودند :89[ .ص] 82
آموختن علم اقتصاد بر حسن اداره مؤسسه و جامعه و درک
وقایع و جریانهای روز و پیشرفت ملت ها جهت نیل به هدف های
اقتصادی و اجتماعی ضرورت یافته است .از اینرو ،اهمیت این علم
در برنامههای آموزشی وتحقیقاتی و نیز لزوم تعمیم دانش اقتصادی
در بین مردم روز به روز افزون شده است .اولین امری که آموختن
علم اقتصاد را موجب میشود آن است که در این علم بسیاری از
مسایل و امور روزمره زنده گی شخصی مورد بررسی قرار میگیرد.
همچنان در این علم مسایل عمومی که هر کس به عنوان عضو
جامعه باید درباره آنها تصمیم بگیرد ،مطالعه میشود.
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علم اقتصاد مسایل مربوط به کسب و کار و مارکیت را مورد
مطالعه قرار میدهد .علم اقتصاد با اساسیترین مسایلی که جوامع
امروز با آنها روبرو هستند ،مانند مسأله ای افزایش نفوس ،رشد
تولید ،پیشرفت تکنولوژی ،استفاده از عوامل محدود تولید ،توزیع
عادالنه درآمد ها ،مبادالت بین المللی وغیره را مطالعه و ارزیابی
میکند.در اینجا الزم است تا از چهار وظایف اساسی که علم اقتصاد
بدان توجه دارد یادآور شویم:
 .8کدام نوع محصوالت و خدمات باید تولید شود؛
 .2چگونه محصوالت و خدمت را باالی مردم تقسیم کرد؛
 .3چگونه بیکاری و انفالسیون را مهار کرد و مانع شد؛
 .4چگونه توسعه و رشد دوامدار و با ثبات اقتصادی را تأمین

محصوالت

تولید

عوامل
تولید

شکل :8ارتباط بین منابع و نیازمندی ها [ :83ص]84
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مطالعه علم اقتصاد به همه کمک میکند تا بهترین تصمیم در بین
انتخاب های مختلف اتخاذ شود .در حقیقت ،پیشرفت یک جامعه
بیشتر مربوط به آگاهیهای اقتصادی مردم آن جامعه بستگی دارد ،تا
از این راه بتوانند با امکانات موجود ،بیشترین خواسته ها و نیازمندی
ها را تأمین نمایند و این دلیلی است بر لزوم فراگرفتن علم اقتصاد.
زیرا علم اقتصاد بهترین طرز ترکیب عوامل کمیاب را برای رسیدن
به هدف مشخص و معین مینماید.
کمیابی عوامل تولید Scarcity of Production Factors

در اقتصاد اصطالح کمیابی به معنی محدودیت عرضه بکار
میرود .اگر منابع محدود نمیبود ،این مسأله که چه امتعه و چگونه و
برای چه کسانی باید تولید شود ،مطرح نمیگردید.
عواملی که در تولید محصوالت بکار میروند اکثراً محدود و کمیاب
اند و برخی از آنها غیرقابل تجدید و از بین رفتنی است ،تا بدان حد
که در اقتصاد قانونی به همین نام و تحت عنوان اصل کمیابی
(  ( Law of Scarcityمطرح شده است .کمیابی شرط اقتصادی
بودن هر امتعه و از جمله عوامل تولید تلقی شده است .لذا باید از
امکانات محدود حداکثر استفاده را کرد .چون تمام منابعی که به
حیث عوامل تولید مورد ضرورت است ،به مقایسه احتیاجات بشر
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محدود است و باید راجع به اینکه چگونه عوامل تولید استعمال شود
و تولیدات چطور توزیع گردد انتخابی بعمل آید که مربوط به
سیستم اقتصادی میباشد .منابع در زیر زمین عبارت انداز :معدن و
آب ،در سطح زمین نباتات و حیوانات ،در باالی زمین اقلیم و قوای
بشری می باشد.
دانشمندان اقتصاد منابع کمیاب تولید را به سه دسته ذیل تقسیم
مینمایند:
 .8منابع طبیعی مانند زمین ،آب ،جنگل ،مالچر ،حیات وحش،
معادن وغیره؛
 .2منابع سرمایوی مانند زیربنا ها ،وسایل تولید ،تجهیزات ،مواد
خام وغیره؛
 .3منابع بشری مانند تعداد قوای بشری فعال ،سطح دانش عمومی،
مسلکی و مهارت های کاری و مدیریت آنها.
منابع کمیاب سعی در جلب رضایت خواسته های نامحدود از
طریق تولید دارند .بطور خالصه عوامل تولید کمیاب عبارتند از:
زمین ،سرمایه ،نیروی انسانی ،انرژی ،مدیریت و تکنولوژی،
منابعی هستند که ارزش دارند و بیشتر برای تولید کاال های
دیگرکه خواسته های افراد را مرفوع می سازد مورد استفاده
قرار میگیرد.
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منابع طبیعی Natural Resources
ثروتی که طبیعت در اختیار انسان ها قرار داده کار انسانی
باالی آن صورت میگیرد از قبیل مواد معدنی ،حاصلخیزی خاک،
چوب ،قوه آب ،ماهی ،حیوانات وحشی وغیره ،منابع طبیعی گفته
می شود .به عبارۀ دیگر منابع عبارت از سرمایۀ مادی و معنوی اداره
می باشد که متشکل از منابع فزیکی ،منابع مالی ،منابع انسانی و منابع
غیر محسوس است.
تخصیص منابع Resources Allocation
تقسیم عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه) موجود به زمینه
های مختلف تولیدی ،کمیابی عوامل تولید اقتضا می کند تخصیص
منابع به بهترین وجه صورت گیرد تا از هدر رفتن و ضایع شدن
نیروی های تولیدی جلوگیری شده باشد.
تخصیص به معنای بکارگیری عوامل تولید ( و اصوالً هرکاالی
دیگر) به بهترین وجه که ممکن است،می باشد و مسیری است که
در آن منابع به یک مؤسسه اقتصادی یا یک کشور که از این منابع
برای اهداف مختلفی استفاده مینماید ،اختصاص مییابد .وظیفه علم
اقتصاد در زراعت است که عوامل تولید محدود مثل زمین و آب
وغیره را به نحو مطلوبی بین فعالیت های مختلف زراعتی اختصاص
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دهد .بنابراین اقتصاد زراعتی شاخهای از علم اقتصاد است که از
طریق آن عوامل تولید کمیاب زراعتی بین محصوالت مختلف آن
تخصیص مییابد .تخصیص منابع به مصارف خاص ،به گونۀ دقیقتر
به معنای تعیین آنچه تولید میشود ،چگونگی تولید آن ،مشخص
کردن تولید کننده و تعیین مصرف کنندۀ آن است .
از اینکه قلمرو اقتصاد زراعتی بسیار وسیع است و اقتصاددان
همواره در جهت پاسخگویی به سواالت اصلی اقتصاد در این بخش
تصمیم گیری می نماید .از جمله مهمترین این سواالت عبارتست از:
 .8چه محصولی و چقدر تولید شود ؟
 .2چگونه تولید شود ؟
 .3دسترسی به تولید؟.
اقتصاد خرد و کالن Micro and Macro Economics
ج

علم اقتصاد به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کالن تقسیم
می شود.
اقتصاد خرد  : Micro Economicsاقتصادخرد عبارت است
از مطالعۀ واحد های اقتصادی مشخص که یک بخش اقتصادی را
تشکیل میدهند .اقتصاد خرد بحث خود را روی یک واحد مجزا یا
مجموعه ای از واحد ها ،که همیشه جزئی از کل هستند ،متمرکز می
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کند .اقتصاد خرد مؤسسات را به شکل انفرادی ،مثل مزارع ،و رابطۀ
آنها را با یکدیگر یا با کل یک بخش اقتصادی ،مثل زراعت ،و
رابطۀ آنها را با سایر سکتور های اقتصادی و واحد های بزرگ
مطالعه می کند.
اقتصاد خرد آن رشته از علم اقتصاد است که رفتار واحد های
اقتصادی را به طور انفرادی درسیستم اقتصادی بررسی می کند .به
عباره دیگراقتصاد خرد عبارت است از مطالعه هر یک از مؤسسات و
بازارها و وابستگیهای بین آنها میباشد .قیمت هایی که در بازار
های گوناگون بر اثر عرضه و تقاضا تعیین میشود جوابگوی
سواالتی نظیر "چرا"" ،چگونه" و " چه موقع" است می باشد.
معموالً در تجزیه و تحلیل های اقتصادی خرد ،مطالعه و چگونگی
تصمیمگیری توسط افراد ،خانوادهها و تصدی های اقتصادی مدنظر
است .قیمتها ،سهم منابع را در تولید کاالها و خدمات تعیین
میکند و آنها را به سوی مصرف حرکت میدهد .بنا بر این،
اقتصاد خرد سروکارش با تولید های فردی ،مصرف کننده ها و بازار
هاست .اقتصاد خرد پدیده ها و واحد های خرد مانند اقتصاد خانواده
ها ،اقتصاد تصدی ،اقتصاد بانکداری وغیره را مورد تحقیق و مطالعه
قرار می دهد .دانستن اصول اقتصاد خرد برای تصمیمگیری معقول
برای متصدیان امر ضروری پنداشته میشود.
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اقتصاد کالن  : Macro Economicsاقتصاد کالن پدیده ها
یا واحد های بزرگ اقتصادی مانند عاید ملی ،استخدام تورم و
بیکاری را در جامعه مورد مطالعه قرار می دهد.
زراعت یکی از بخش های اقتصاد ملی است و مانند سایر بخش ها
به یکدیگر وابسته اند ،لذا تغییرات در سیاست های اقتصاد از طریق
تغییرات در مالیات ،مخارج دولت و عرضۀ پول بر روی درآمد های
بخش زراعت تأثیر خواهد گذاشت :85[ .ص ]221
اقتصاد کالن طرز کار یک نظام اقتصادی را به هنگام بر خورد
با مسایلی مانند فقر ،تورم ،رکود و بیکاری مورد آزمون قرار میدهد.
بنا بر این ،مسایلی که بخش زراعت در رابطه با بخش های دیگر
اقتصاد با آنها رو به روست در محدوده اقتصاد کالن قرار میگیرند.
مثالً اقتصاد کالن جنگلی را مورد مطالعه قرار میدهد اما اقتصاد خرد
درخت های تک تک را.
اقتصادکالن به مطالعه متغیرهای بزرگ و جمع بندی شده
اقتصاد و روابط بین آنها میپردازد مانند اندازهگیری میزان بیکاری،
بررسی سطح عمومی قیمت ها ،محاسبه درآمد ملی ،و به عبارت
دیگر اقتصاد کالن ،متغیرهای اقتصادی را در سطح ملی اندازهگیری
میکند .میزان اشتغال در کل کشور ،رشد اقتصادی کشور یا محاسبه
متوسط دستمزد برای تمامی کارگران شاغل اقتصاد وغیره ،اینها که
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در اصـل تـجزیه و تحلیـل رفتـار اجتماع در زمینه مسـایـل اقتصــاد
است :81[ .ص]84
در اقتصاد کالن ما رفتار گروهی یا دسته جمعی واحد های
اقتصادی را در سیستم اقتصادی بررسی می کنیم.
محصول Product
محصول به مقدار تولید شباهت دارد .اما به صورت واقعی کاال
های را محصول می گویند که بتواند توسط بشر مستقیماً مورد
استفاده قرار بگیرد ،همچنان محصوالت در مقابل کاال های تولیدی
قرار دارند که به عنوان مواد اولیه در تولیدات دیگر مورد استفاده
قرار می گیرند.
محصول عبارت است از چیزیکه برای توجه ،خرید و به کار
گرفتن یا مصرف آن به بازار عرضه می شود؛ که ممکن است نیاز
یا میلی را رفع نماید .محصول میتواند شامل یک شی فزیکی،
خدمت ،مکان ،سازمان وحتی یک آیده یا فکر باشد .محصول یا
تولید ملی جمع کل ارزش پولی کلیه کاال و خدماتی است که طی
دوره معینی به وسیله مؤسسات اقتصادی در جامعه تولید می گردد.
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محصول خالص ملی Net National Product
محصول خالص ملی همان تولید ناخالص ملی است که از آن
استهالک ( یا سرمایه مصرف شده ) کم می شود :84[ .ص]724
محصول خالص ملی ،در واقع ارزش مجموع کاالها و خدمات نهایی
تولید شده در یک سال توسط اتباع یک کشور ،پس از کسر
استهالک را نشان میدهد.
محصول ناخالص ملی Gross National Product
تولید یا محصول نا خالص ملی عبارت از مجموع ارزش پولی
کاال ها و خدمات نهایی که طی زمان معین ( معموالً یک سال ) در
اقتصاد تولید و فراهم میشود :9[ .ص ]44و یا به عباره دیگر محصول
ناخالص ملی عبارت از ارزش حقیقی کاالها و خدمات نهایی
(محصوالت نهایی) است که به وسیله نظام اقتصادی طی یک سال
تولید میشود.
تولید ناخالص ملی از مهمترین شاخصهای اندازهگیری سطح
تولید و درآمد ملی است :3 ].ص[41
رشد اقتصادی عبارت است از افزایش در تولید ناخالص ملی
( )GNPیک کشور در یک دوره زمانی معین در اثر رشد اقتصادی
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است که استندرد های زنده گی بهبود مییابد و اقتصاد قارد است
نیاز های مصرف کنندهگان را بهتر برآورده نماید.
افزایش در تولید ناخالص ملی به سه طریق میسر است.
 .8مقدار نیروی کار افزایش یابد؛
 .2مقدار سرمایه جامعه افزایش یابد؛
 .3افزایش کارآیی و بهرهوری سرمایه و نیروی کار -یعنی
افزایش میزان تولید هر واحد :8[ .ص]381
محصول ناخالص ملی بنام مخارج ناخالص ملی
( )Gross National Expenditureنیز یاد میشود.
درآمد خالص Net Income
اگر کلیه مصارف تولید از درآمد کل کسر گردد درآمد
خالص یا مفاد حاصل می شود .به اصطالح علم اقتصاد حصه با
قیمانده محصوالت یک تصدی است که بعد از تادیات مربوط دیگر
عوامل؛ یعنی سرمایه (ربح) از زمین(اجاره) از کارگران به شمول
اداره کننده گان (مزد و معاش) برای متصدی باقی میماند .این نفع را
نفع خالص نیز گویند .درآمد خالص هر زارع عبارت از تقسیم
درآمد خالص مزرعه بر تعداد نیروی کار به دست می آید .این معیار
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توأم با معیار دیگری در ارتباط با کارآیی نیروی کار قابل توجیه
بیشتر است.
معیار اخیر عبارت از ارزش تولیدات زراعتی هر زارع است که از
تقسیم ارزش محصوالت مزرعه بر تعداد نیروی کار مزرعه به دست
می آید :7[ .ص ]17
معادلۀ درآمد قرار ذیل است:
درآمدملی و تقسیم آن بین سرمایه گذاری و مصرف از این قرار
استY = C + I :
 -Yدرآمد ملی؛
 - Cمصرف ( یا استهالک) ؛
 -Iسرمایه گذاری.
این معادله به نام  income identityنیز یاد می شود.
درآمد ملی National Income
درآمد ملی عبارت اسـت از مجموع درآمد های سـاالنه به
دست آمده توسـط منابع عوامل تولیـد یک کشـور شامل؛
«دستمزد»« ،اجاره»« ،بهره» و «سود» که به ترتیب به وسیله
«کارگران»« ،زمینداران»« ،صاحبان سـرمایه» و «کارآفرینان» دریافـت
میشود : 2[ .ص ]94به عبارۀ دیگر درآمد ملی عبارت است از
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مجموع عاید ها و درآمد های حاصل از عوامل تولید که به منظور
تولید کاال ها و خدمات در یک اقتصاد ملی در یک دورۀ مالی
( مثالً یک سال) به کار گرفته می شوند .در واقع درآمد ملی در یک
جامعه کل دریافت های عوامل تولید اند که در سطح ملی باید
معادل ارزش کاال ها و خدمات تولید و مبادله شده توسط مؤسسات
باشد :82[ .ص ]28
در افغانستان صادرات اموال ثبت شده رسمی در سال 8394
ش .در حدود  371میلیون دالر بوده و عواید صادراتی سرانه 2،84
دالر امریکایی بوده است .میوه ها ،قالین و نباتات طبی جمعاً 12،4
فیصد مجموع صادرات را تشکیل می دهد :24[ .ص]4
دو نوع مهم توزیع درآمد وجود دارد :توزیع کار کردی و
توزیع بر حسب اندازه .توزیع کار کردی درآمد نشان می دهد که
چگونه درآمد ملی میان عوامل تولید -بنا بر تعریف سنتی ،کار،
سرمایه و زمین تقسیم می شود .این مفهوم را میتوان برای اندازه
گیری سهم هر یک از عوامل در تولید به کار گرفت.
توزیع درآمد بر حسب اندازه ،میزان درآمد ثروتمندان ،فقیران،
افراد طبقۀ متوسط یا خانواده ها را از هر نوع کار کردی نشان
می دهد و اغلب به صورت مقیاس مستقیم رفاه تعبیر می شود .توزیع
درآمد بر حسب مقیاس و کار کرد با یکدیگر مرتبط اند .از آن جا
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که بر حسب مقیاس به الگو های مالکیت عوامل تولید وابسته است
( از جمله ارزش خدمات نیروی کار که تحت « ما لکیت » افراد
قرار دارد ) و نقشی که هر یک از عوامل در روند تولید ایفا می کند،
توزیع کار کردی درآمد تأثیر مهمی بر رفاه جامعه خواهد داشت.
برای مثال ،اگر مالکیت زمین و سرمایه بسیار متمرکز باشد ،آن گاه
هر عاملی که میزان بازده این عوامل را افزایش دهد ،باعث نابرابر
شدن توزیع درآمد بر حسب مقیاس خواهد شد .در مقابل ،پرداخت
دستمزد های باالتر به نیروی کار غیر ماهر ،که فراوان ترین عامل
تولیـد اسـت ،به توزیع عادالنه تر درآمد ها بر حسب مقیاس منجر
می شود :87[ .ص] 828
درآمد سرانه Per Capita Income
واژۀ سرانه عموماً برای درآمد ،تولید ،مصرف و نظایر آن به
کار برده می شود و منظور میزان این متغیرها بر حسب یک نفر
است ،مثالً تولید سرانه یک واحد تولیدی عبارت است از کل تولید
تقسیم بر تعداد کارکنان.
ارزش تولیـد سـرانه واحد زراعتی ،این مقیاس کل تولیـدات
زراعتی را اندازه گیـری می کند که معادل یک نفر -سال تولید
کرده است و با تقسیم ارزش تولید واحد زراعتی و مالداری بر معادل
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نفر -سال پیدا می شود .این مقیاس کارآیی نیروی انسانی تحت تأثیر
اندازه تجارتی ،نوع فعالیت ،مقدار ماشین آالت و سایر تجهیزات
کار اندوز مورد استفاده است :88[ .ص]841
درآمد سرانه عبارت از نسبت بین درآمد ملی بر تعداد نفوس یک
کشور را گویند .درآمد سرانه می تواند معیار مناسبی برای مشخص
کردن وضع اقتصادی مردم در اجتماع باشد و تا حدودی قدرت
خرید ،پس انداز ،و سرمایه گذاری را نشان می دهد.

هر گاه تولید سرانه به طور واقعی رشد یابد و رشد آن حالت فزاینده
به خود گیرد ،رشد اقتصادی حاصل می شود .بیشتر افزایش تولید
سرانه در کشور های در حال توسعه تنها زمانی اتفاق می افتد که
زارعین از تولید جدید و مؤلد تر ( تکنالوژی جدید زراعتی ) و
مهارت های جدید مورد نیاز برای بهره برداری از آن ها برخوردار
باشند .در تحلیل و ارزیابی سنجش فعالیت اقتصادی سه سوال مهم
مطرح می باشد :آیا فعالیت مولد است یا خیر؟ اقتصادیت دارد یا نی
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؟ مثمر است یا غیر مثمر؟ برای هر یک از اصطالحات فوق الذکر
روابط معین تعیین وتثبیت گردیده است.
مؤثریت Effectiveness
مؤثریت عبارت از به دست آوردن حاصل مطلوب از به کار
بردن حداقل منابع دست داشته می باشد .و یا به عبارۀ دیگر مؤثریت
عبارت توانایی پیشبرد عملیات یک پروگرام با حداقل مصارف تمام
شد ،می باشد .مثالً ما به تعداد  xنفر مبلغ  84444افغانی قرضه
دادیم و در جریان عرضۀ خدمات با مبلغ  844افغانی مصارف
خدمات را متحمل شدیم ،حاال ما فکر می کنیم که این  844افغانی،
مصارف را که ما متحمل شدیم ،حداقل مصارف ممکنه بوده؟ و یا
ما می توانیم مصارف خود را باز هم کاهش دهیم؟ اگر بتوانیم
مصارف خود را کاهش دهیم در این صورت مؤثریت کاری ما
خوبتر خواهد بود؟ مؤثریت رابطه مستقیم با مؤلدیت کاری
کارمندان دارد .در مؤثریت مساله ایکه بیشتر مطرح است؛ عبارت از
کیفیت می باشد.
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مؤلدیت productivity
عبارت از توانایی های است که مقدار بیشتری اشیأ وخدمات
را به شکل بهتر و سریعتر ایجاد کرده بتواند .مؤلدیت نسبت
 Input - Outputمی باشد : 1[.ص]37
بهبود مؤلدیت از طریق استفاده وسایل مدرن مقدار تولید بلند
میرود .برای تثبیت و سنجش ساده مؤلدیت هر عامل تولید بهتر است
تا از مؤلدیت ارزیابی شده استفاده شود .بعبارت دیگر هم مقدار
محصول تولید شده ( به قیمت فروش ) و هم مقدار تهیه شده
( به قیمت خرید ویا تهیه ) ارزیابی می گردد .مؤلدیت عبارت از
نسبت مقدار عاید ( به واحد و کیلو گرام اندازه گیری می شود)
و مقدار استفاده عوامل تولید ( به ساعت کار ،واحد های وسایل
تصدی و واحد های مواد کار تصدی اندازه گیری می شود) است
و میتوان نوشت:
مؤلدیت =

مؤلدیت =

نتیجه فعالیت به شکل مقداری
مصرف فعالیت فزیکی عوامل تولید
مقدار تولید
مقدار عوامل به کار انداخته شده
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اقتصادیت Economical
اقتصادیت عبارت از رقم سنجشی نتیجوی فعالیت مثمر یک
دوره حسابی گذشته است که توسط آن درجه صرفه جویی در
ایجاد فعالیت انداره شده می تواند.
اقتصادیت شامل دو مفهوم است:
 .8رسیدن به یک هدف معین با کمترین وسایل ( پرنسیب
صرفه جویی )؛
 .2تأمین یک هدف بلنـدترین با وسایل معین ( پرنسیب اعظمی ).
پرنسیب اقتصادیت زمانی تطبیق شده می تواند که امکان
انتخاب عوامل تولید و ترکیب آنها موجود باشد تا طبق آن
مساعدترین طریقه انتخاب گردد .صرف زمانیکه امکان تعویض یک
عامل با دیگری در دسترس باشد از پرنسیب اقتصادیت میتوان
صحبت کرد .مثالً اقتصادیت یک قرص نان  544گرامه  1افغانی را
می سنجیم .هر گاه از یک کیلو گرام آرد سه قرص نان حاصل
گردد و قیمت فی کیلو گرام آرد  84افغانی باشد ،پس اقتصادیت
یک کیلو گرام آرد به کار برده شده عبارت است از:
 151،8 =84 /24 = 3 . 1و یا  %811است.
در یک تصدی زمانی از اقتصادیت صحبت به عمل می آید،
که تصدی مفاد کند و یا اینکه مصارف خود را پوشش نماید و
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اقتصادیت نسبت عاید و مخارج و یا فعالیت و مصارف را نشان
می دهد و میتوان نوشت:
اقتصادیت =

عاید
مخارج

اقتصادیت =

فعالیت
مصارف
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مبحث دوم  -زراعت و اقتصاد زراعتی
زراعت به عنوان کهن ترین فعالیت تولیدی ،مهمترین فعالیت
اقتصادی همه کشور های جهان از سالیان گذشته تا کنون بوده وسیله
مهمی را برای امرار معیشت انسان ها تشکیل می دهد.
اقتصاد زراعتی  ،مرحله ای عملی از علم اجتماعی اقتصاد است
که بیشترین توجه خود را معطوف به جنبه های مختلف مسایل
وابسته به زراعت می کند .توسعۀ اقتصاد زراعتی ،به عنوان یک علم
اجتماعی عملی  ،در آمریکا به حدود سال  8944برمی گردد و آن،
زمانی بود که مدیریت مزرعه مورد توجه قرار گرفت و به نوبه خود
پایه های اصلی کار را در زراعت و باغبانی می دیدند.
اقتصاد زراعتی زراعت را به حیث یک سکتور با تمام جنبه
های آن که به اقتصاد ارتباط می گیرد مانند اداره مزرعه ،تهیه عوامل
تولید ،تولید ،بازاریابی ،کریدت وغیره مسایل را احتوا می نماید و
هم اینکه یک زارع چگونه عوامل تولید را به طور مؤثر به کار
اندازد و از چه قواعدی پیروی کند تا در فعالیت های خود موفق
باشد عواملیکه بر قیمت های که زارع تادیه می کند و قیمت های
که به آن محصوالت خود عرضه می کند تأثیر می اندازد کدام اند
در ساحه مطالعه اقتصاد زراعتی قرار می گیرد.
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مطالعۀ اقتصاد به زارعان کمک می کند تا در مورد مصرف یا
پس انداز پول ،چگونگی استفاده از وقت خود ،و فراهم کردن
ضروریات زنده گی بهتری برای خود و خانوده اش ،تصامیم
مناسبتری اتخاذ کند.
مفهوم و ماهیت علم اقتصاد زراعتی
زراعت رکن اساسی اقتصاد یک کشور را تشکیل میدهد تا
زمانیکه زراعت آن معیاری و میکانیزه نباشد پیشرفت آن جامعه دور
از توقع خواهد بود .اهمیت زراعت در دنیا چه از لحاظ آبادانی و
عمران و چه از لحاظ تأمین مهم ترین نیاز های جوامع بشری یعنی
غذا بر کسی پوشیده نیست .از طرف دیگر تولید مواد غذایی مختلف
و متنوع ،هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی ،تأثیرات
مستقیم و محسوس یا غیر مستقیم و نامحسوس بر جامعه می گذارد.
زراعت دارای دو ویژه گی است که آن را از سایر صنایع متمایز
می سازد :یکی از ویژه گی آن ماهیت دوره ای تولید است که
اصوالً به وسیلۀ عوامل فزیکی و بیولوژیکی حاصل می گردد .ویژه
گی دیگر بی ثباتی قیمت می باشد که از اثر تغییرات در بازار
محصوالت زراعتی و هم به طور فزیکی روی میدهد .زراعت شامل
فعالیت های زراعتی ،مالداری و شکار ،جنگل داری ،ماهیگیری و
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خدمات زراعتی است .زراعت مجموعه فعالیت هایی که منتج به
تولید محصوالت زراعتی می شود و شامل محصوالتی مانند غالت،
نباتات صنعتی ،محصوالت فالیزی ،میوجات ،سبزیجات ،نباتات
علوفه ای ،محصوالت بذری و سایر محصوالت می باشد :82[ .ص
]31
اقتصاد زراعتی از دو کلمه مشتق گردیده برای دانستن مفهوم
این اصطالح الزم است که مفهوم اقتصاد و زراعت فهمیده شود.
اقتصاد زراعتی به مجموعه ای از علوم و روشهایی اطالق می شود
که عوامل اقتصادی مؤثر در امور زراعت ،روابط اقتصادی موجود
بین عوامل تولید زراعتی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و
توسعه زراعت مورد بحث و بررسی قرار میدهد ،و این امکان را به
زارعان میدهد که با مقدار زمین سایر منابع تولیدیکه در اختیار دارد
مفاد بیشتری به دست آورد .به عبارۀ دیگر اقتصاد زراعتی علمیست
که از تطبیق مبادی و قوانین اقتصادی در زراعت و از مسایل
اقتصادی زراعت و زارع با در نظر گرفتن روابط آن با دیگر ساحات
نظام اقتصادی بحث می کند.
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زراعت
اهمیت زراعت به قدری است که بدون موجودیت آن انسان
نمی تواند به حیات خود ادامه بدهد .زراعت از دو کلمه  Agriبه
معنی کشـت و  Culturrکه عبـارت از تربیت و پرورش نبـاتات
می باشد ،مشتق گردیده است .در التین  Fitotecniaیادش نموده
اند که از کلمات  fitoبه معنی نباتات  tecniaکشت زرع آن ها
می باشند ،ترکیب یافته است :5[ .ص]714
زراعت کلتور است که تعلق به مهارت و میکانیزه بودن کار زارعان،
توپوگرافی،آب و هوا ومساعد بودن شرایط دارد .و یا زراعت فن
است که نسل به نسل میراث باقی مانده است.
زراعت عبارت از کشت نمودن مزارع به شمول تمام عملیات
مزرعه وی و تنظیم آن به منظور تولید موفق محصوالت نباتی و
حیوانی می باشد .زراعت از نظر یک دهقان عبارت از یک سلسله
فعالیت های انسانی است که با استفاده از وسایل تولید و منابع طبیعی
غرض رفع احتیاجات انسانها ،بهره برداری صورت میگیرد .مثالً
کشت و بهره برداری از نباتات و بهره برداری از حیوانات وغیره...
زراعت محور اصلی انکشاف اقتصادی را تشکیل می دهید .زراعت
غذا ،لباس وغیره ضروریات را برای رفع نیازمندی بشر تهیه می
نماید .همچنان زراعت منبع خوب استخدام نیروی بشری و درآمد
11

کلیات

فصل اول

اسعاری بشمار میرود .زراعت از طریق تولید مواد غذایی و عرضۀ
آن ،بعد از رفع مصرف داخلی یک کشور را قادر می سازد تا مازاد
مصرف خود را با دیگر کشور ها مبادله کرده و اسعار به دست
آورد .همچنان زراعت از طریق تولید مازاد مواد غذایی درآمدی را
برای روستائیان ایجاد کرده و باعث توسعۀ بازار های تولیدات
داخلی شده که به همین ترتیب باعث گسترش بازار های محصوالت
صنعتی نیز می گردد .زراعت منبع خوب تهیه کنندۀ مواد خام و
نیروی کار برای سایر بخش های اقتصاد ملی نیز می باشد .رشد و
انکشاف زراعت باعث افزایش درآمد زارعین شده و این امر باعث
افزایش پس انداز های داخلی گردیده که در نتیجه نقش اساسی را
در افزایش سرمایه گذاری ها که یکی از فکتور های مهم انکشاف
اقتصادی شمرده می شود ،ایفا می کند.
به طور عموم دو نوع زراعت در کشور های مختلف رایج می
باشد:
 .8زراعت عنعنوی ؛
 .2زراعت میکانیزه.
زراعت عنعنوی به زراعت گفته می شود که سکتور زراعت،
عمده ترین منبع اشتغال زایی است ،اما بیشترین سهم را در تولید
ناخالص ملی ندارد .ساختار تولید در زراعت عنعنوی یکسان نیست و
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واحد های تولیدی یک نواخت نیستند .میکانیزه به معنی عام عبارت
از مطالعه ،شناخت و به کار گیری انواع مختلف ماشین وابزار در
مراحل مختلف تولید محصوالت زراعتی است .زراعت میکانیزه از
یک بخش مدرن تشکیل شده که دارای زمین بیشتر و تکنولوژی
پیشرفته تر هستند و بخش سنتی که زمین کمتر و تکنولوژی پایین
تری دارد .زراعت میکانیزه از نظر عرضه ی کاال به بازار ،مقدار
زیادی از محصوالت شان را به بازار عرضه می کنند در حالی که
واحد های کوچک این عمل را بی برنامه انجام می دهند .تفاوت
دیگر در رابطه با تابع هدف است .در زراعت مدرن هدف حداکثر
کردن سود است اما در زراعت سنتی لزوماً این هدف دنبال نمی
شود بلکه هدف اصلی تأمین غذای زارع و خانواده اش است و
چیزی که به عنوان هدف دنبال می شود پرهیز کردن از ریسک
است.
زراعت از نظر یک عالم زراعت
زراعت عبارت از مطالعه نباتات و حیوانات است به منظور
توسعه قدرت و ظرفیت تولیدی آنها مثالً مطالعه فعالیت های
بیولوژیکی ،محیط نمو ،طرق استفاده از حیوانات ،نباتات وغیره که
توسط مضامین مختلف از قبیل فزیولوژی نباتی وحیوانی ،بیولوژی،
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وراثت یا جنتیک،کیمیا،کیمیا ی خاک وغیره مطالعه می گردد.
مطالعه نمو و زیست نباتات و حیوانات که مشتمل است بر رشته های
خاک شناسی ،امراض ،حشرات ،غذا و تغذیه حیوانات ،کیمیای
خاک ،کنترول گیاه هرزه مطالعه حیوانات و نباتات به شکل خاص
که شامل تربیه گاو های شیری ،تربیه گاو های گوشتی ،مرغداری،
پیله وری ،زنبور داری ،میوه جات و سبزیجات ،غله جات ،حبوبات،
نباتات صنعتی وغیره می باشد .استفاده از روش و طریق استفاده از
تکنالوژی در عرصۀ تولید محصوالت زراعتی ،روش های آبیاری،
خیشاوه کردن ،جمع آوری حاصالت وغیره را مورد مطالعه قرار
میدهد .زراعت دارای جنبه های به هم پیوسته یی از علوم محض
مثل ریاضی ،فزیک ،کیمیا و زیست شناسی می باشد ،همچنین از
جنبه های کاربردی علوم نباتات زراعتی ،خاکشناسی ،علوم زیست
محیطی ،اقتصاد و جامعه شناسی بحث می کند.
زراعت از نظر یک اقتصاددان
زراعت عبارت از ساحه تولیدی است که در آن منابع تولیدی
تحت یک نظم خاص اقتصادی با هم ترکیب گردیده و محصوالت
آن غرض فروش به بازار عرضه می شود .مانند تولید محصوالت
نباتی و حیوانی از ترکیب منابع مختلف تولیدی.
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در زراعت بهره برداری از زمین ،حیوان ،درخت ،ماشین وغیره
در چوکات واحد های مشخص تولیدی امکان پذیر می باشد بنابران
یک واحد زمین ،یک راس حیوان ،یک اصله درخت ،یک پایه
ماشین ،یک واحد تخم بذری و یا کود وغیره هر یک به نام یک
واحد تخنیکی تولید یاد می شوند.
کار شناس اقتصاد زراعتی روش ها و اصول اقتصاد را برای حل
مسایل زراعت به کار می برد .بعضی از کارشناسان اقتصاد زراعتی
متخصص در مدیریت مزرعه اند و هدف آن ها افزایش مؤلدیت
واحد های زراعتی بوده و برخی دیگر مصروف مطالعه برنامه های
دولت برای زارعان اند .مسایل زارعان مجزا از مسایل سایر بخش
های اقتصاد نیست .مسؤلیت پژوهشگران اقتصاد نه فقط بهبود
وضعیت اقتصادی زارعان بلکه افزایش کارایی منابع در تمام جامعه و
به این وسیله تأمین منافع همه است .وقتی که کارایی زراعت افزایش
یابد ،منابع از تولید زراعت آزاد می شود و می تواند صرف تولید
سایر کاالها شود ،یا برای تأمین نیاز های نفوس در حال افزایش می
توانیم تولید مواد غذایی را افزایش دهیم .به همین دلیل ،در حال
حاضر عده زیادی از کارشناسان اقتصاد زراعت روابط بین زراعت و
سایر بخش های اقتصاد را مطالعه می کنند .زراعـت یکی از اجزای
تشکیل دهنده درآمد و یا تولیـد ملی کشور ها است .در کشور های
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رو به انکشاف سکتـور زراعـت از جمله مهم ترین بخش اقتصاد
بوده ،سـهم زراعـت بین  25تا  34در صد تولیـد ناخالص ملی
می باشـد : 1[.ص ]82
سیر انکشاف زراعت
[

دانشمندان سیر انکشاف زراعت را به دو دستۀ ذیل تقسیم
نموده اند:
 .8عصر کهن؛
 .2عصر جدید.
 .1عصر کهن

 1011قبل از میالد :اولین مثال مشهور در میزوپوتیمیا یعنی
عراق فعلی پیدا گردیده بود .باستان شناسان توته های کلی آهکی را
از زیر زمین بیرون آوردند که باالی آن ها مشوره ها برای آبیاری
نباتات و نجات یافتن از موش های صحرایی هک شده بود.
سده دوم قبل از میالد تا سده چهارم قبل از میالد :چندین
کتاب مهم التین راجع به تجارت زراعت عملی نوشته گردیده و
هدف آن کمک به زمین داران رومی جهت حفظ و اصالح امالک
و درآمد شان بود .در عین ،وقت اشکال قبلی انتشار معلومات
زراعتی نیز در امپراتوری چین آغاز گردید.
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 52تا  551سال بعد از میالد :هین دیناستی اخیر پشتیبانی
خویش را از تحقیقات زراعتی مربوط ،انتشار معلومات زراعتی
ومشوره به دهاقین آغاز نمود.
 232بعد از میالد :رساله زراعتی چین به نام " تکنیک های
ضروری برای زارعان کم زمین " که هدف آن رهنمایی زمین داران
جهت اصالح و ارتقای اداره ملکیت شان نگاشته شده است.
 1360 -061بعد از میالد :سنگ و یان دایناستیک ،تحقیقات
زراعتی ،کار توسعوی و تدریس زراعت فعالیت های مشابه در سال
های  8982 -8311در چین ادامه داشت.
 .5عصر جدید

 1311بعد از میالد :اولین کتـاب مشهور زراعتـی توسـط پیتـرو
) ( petroبه التین نوشتـه شـده بـود و به اتیـالوی و فرانسوی
ترجمه گردیده این اولین کتاب در زراعت بود که در  8454بعد از
میالد چاپ شد.
 :1213 -1221توماس توسر ) (Tomas Toserاز انگلستان
" صد ها مطلب کشت و زراعت " را نوشت که در  8557به نشر
رسیده و در  8573توسعه داده شد.
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قرن  :11در اوایـل قرن  ،87نوشـته های فرانسیز بـاکـونـز
)(Fransiz Baknowsکه باالی مشاهدات و تجارب علمی اش در
فارم شخصی شان در شمال لندن استوار بود ،تطبیق علم و میتود های
علمی را در زراعت آغاز نمود.
 -1121بعد از میالد تا  1011بعد از میالد :در انگلستان و کشور
های دیگر اروپایی زارعان پیشرفته و با تجربه اجتماعات و کلپ
های زراعتی را تأسیس نمودند .آن ها مالقات های منظم ،نمایشات
عملی ،تبادل تجارب و مفکوره ها را با زارعان دیگرترتیب می
نمودند .این انجمن ها ،اجتماعات و کلپ ها منابع انتشار معلومات به
زارعان بودند.
 : 1012 -1011در اروپا علوم زراعتی به سرعت رشد و
انکشاف نمود .اولین خدمات توسعه و ترویج از نوع عصری آن در
نتیجه شیوع بالیت کچالو در اروپا مخصوصاً ایرلند به میان آمد.
جامعه انکشاف زراعتی شاهانه کشور ایرلند که در  8148تأسیس
گردیده بود ،در رابطه به اصالح نباتات و طرق کشت نباتات ریشه
ئی که مواد غذائی را ذخیره می نمایند ،لکچر ها ارایه می نمودند.
نزدیک های قرن  :10توسعه زراعتی به جرمنی ،دنمارک،
هالند ،اتیالیا ،سویزرلند ،آسترلیا ،روسیه ،فرانسه ،اضالع متحده
امریکا ،جاپان و آستریلیا منتشر گردید .بعداً به کشور های آسیائی
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که هند ،پاکستان ،نیپال ،بنگله دیش و سریالنکا در بر می گیرد
منتشر شد.
مرحله زراعت عصری :در سال های اول قرن  ، 24خدمات
توسعوی در مرحله صف آرائی خود قرار داشت تماس با زارعان
زیاد نبود .سازماندهی خوب نداشتند .با آن که از طریق قانون
تأسیس شده بودند .آن ها به وسیله حکومت های مرکزی والیتی و
یا انستیتوت های زراعتی ،معموالً در همکاری نزدیک با مراکز
تحقیقاتی و یا سازمان های دهقانی همکاری داشتند با گذشت زمان،
مؤسسات رشد نمودند.
در جریان سال های  8975تا  2444فعالیت خدمات توسعوی تنوع
یافت .در کشور های رو به انکشاف توجه عمده باالی تولید غذا
باقیماند ،مگر سعی و تالش جهت تغییر سلوک و روش جوامع
دهقانی ،مخصوصاً زارعان کوچک و غریب فرصت حاصل گردید.
حال توسعه زراعتی ،میکانیزم ضروری برای پخش معلومات و وسیله
مهم زراعت عصری است .خصوصی شدن مؤسسات توسعوی در
بعضی از کشور های غربی توسعه یافت : 28[ .صص]81-84
در هندوستان سکتور دولتی توجۀ هر چه بیشتری خود را در قسمت
زراعت در سال  8174که قحطی صورت گرفته بود پرداخت .این
قحطی منجر به سرمایه گذاری های بزرگ در بخش کنترول سیل از
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راه سد بندی و درخت کاری وغیره و برنامه ریزی آبیاری شد .در
سال ( Howard and Wod ) 8938

هوارد و واد سیستم کود

ترکیبی شهر ایندور ) (Indore Compost Systemو بسیاری از
روش های مدیریت منابع که حاال مربوط به کشت و کار بنیادی می
گردد را توسعه بخشیدند.
هوارد البته در سال  8944در یک آزمایـش زراعتی از تجارب
دیرینۀ خود استفاده کرده و تأکید بر این داشت که باید باالی زمین
های خشک زراعتی و اهمیت کلیدی خاک در همه سیستم های
زراعتی توجه جدی صورت گیـرد .بناً در سال 8934/8935
تحقیقات باالی زمین های خشک به صورت خاص سـازماندهی
شد ،البته زمانیکه پنج مراکز تحقیقی از زمین های خشک در
( بیجاپور ،هاگاری ،ریچور ،اوتک و سوله پور ) هند تأسیس شده
بودند :22[ .صص]885 -884
تاریخچه و سیر تکامل اقتصاد زراعتی
علم اقتصاد زراعتی مانند سایر علوم دارای مراحل مختلف
تاریخی بوده که یکتعداد از این مراحل جنبه های عملی و یکتعداد
آن جنبه های علمی و تیوریکی را در بر دارد.
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زراعت نسبت به دیگر سکتور های اقتصاد ملی سابقه طوالنی تر در
تاریخ بشر داشته و از قدیم به این طرف وسیله مهم برای تدارک
معیشت انسانها بشمار میرود.
از اینکه اکثریت کشور های جهان از گذشته زراعتی بوده و
دانشمندان از آن وقت مسایل و موضوعات اقتصاد زراعتی را مورد
مطالعه قرار داده اند .و در اثر انکشاف اقتصادی و اجتماعی در هر
رشته اقتصاد کشوری عرض اندام نمود .و در سکتور زراعت مسایل
و مشکالت و شرایط تازه روی کار آمد .انکشاف جدید علمی و
تطبیق آن در زراعت و از جانب دیگر نظر به ارتباط با همی شقوق
مختلفۀ اقتصاد با زراعت و فراهم نمودن یک سطح زنده گی برای
نفوس مشکل تر و وسیعتر گردید ،مسایل اقتصادی مربوط ساحه
زراعت آنقدر وسعت یافت و موضوعات قابل مطالعه به حدی زیاد
شد که وارسی به آن و جستجوی راه حل مشکالت آن یک رشتۀ
مستقل را در علوم اقتصادی ایجاب کرد .همان بود که در آغاز قرن
بیست نخست اقتصاد روستائی و سپس به نام اقتصاد زراعتی بحیث
یک مضمون مستقل در پروگرام بعضی پوهنتون ها به میان آمد.
اقتصاد زراعتی از روش های علمی و نظریه های اقتصادی برای
پیدا کردن پاسخ به مسایل موجود در زراعت استفاده می کند.
کاربرد نظریه اقتصادی در مسایل زراعت به شکل تدریجی دنبال
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شده است .بخصوص شدت و بحران زراعت که از دهه  8114آغاز
شده بود سبب گردید تا به علت و راه های حل ممکن این بحران
توجه بیشتری شود و نیز باعث عالئق علمی برخی از افراد به مسایل
مدیریت مزرعه گردید.
اقتصاد زراعتی بار اول در سال  8942از مطالعه مصارف و
درآمد های تصدی به وسیله دبلیو .ام .هیز

) ( W.M.Hays

و اندریوس باس در پوهنتون مینه سوتا (  ) Minnesotaشروع شد.
به تعقیب آن یک سلسله مطالعات علمی در نیویارک و دیگر بخش
های امریکا آغاز گردید.
تا سال  8984حدود  24نفر اقتصاد دان زراعتی وجود داشت.
توماس هانت  Thomas F. Huntبه عنوان پیشقدم در کارهای
مربوط به پوهنحی زراعت و مرکز تحقیقاتی شناخته می شود .او
یک متخصص زراعت بودکه جنبه های فیزیکی ،بیولوژیکی و
اقتصادی زراعت و وابستگی موجود بین آنها را در پیشبرد اصول
مدیریت مزرعه و توسعه آن تشخیص داد.
در سال های اول دهه  8944دروس اقتصاد زراعتی ،اقتصاد
روستایی ،مدیریت مزرعه و تاریخ زراعتی به سرعت شکل گرفت.
کار در عرصه مدیریت مزرعه در سال  8942به وسیله ویلیام اسپیلمن
 William J. Spillmanشروع گردید.
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بعد از جنگ جهانی اول  ،عالقه به بازاریابی محصوالت
زراعتی زیاد شد و علت آن هم توسعه زراعت تجارتی ،وجود بازار
تولید بود .از سالهای  8924قیمت درآمد مزرعه به عنوان زمینه
طبیعی اضافه تولید محصوالت زراعتی ،مسایل بازاریابی و کاهش
درآمد زراعتی مورد توجه اقتصاددانان قرارگرفت :4[.ص]24
از میان بهترین نظریه پردازان با سابقه در زمینه اقتصاد زراعتی
میتوان به اچ .سی .تیلورH.C.Taylor

و تی .ان .کارور

 T. N.Carverاشاره کرد.
هنگامیکه تیلور در پوهنتون ویسکانسین درسی را در زمینه اقتصاد
زراعتی طی سال تحصیلی  8943 – 8942تدریس نمود .در آن
درس ،بر قانون بازدهی نزولی و کاربرد آن در شناخت شدت به
کارگیری نیروی کار و سرمایه نسبت به زمین تاکید داشت .تیلور در
سال  8943کتابی به نام " در آمدی بر مطالعه اقتصاد زراعتی " منتشر
کرد .عنوانی که تنها استفاده گسترده تر از مفاهیم اقتصادی را نسبت
به حالت محدودتر کاربرد اقتصاد در کتاب های مدیریت مزرعه ،در
مقایسه با هم عصران خود پیشنهاد نمود.
کارور نخستین درس اقتصاد زراعتی خود را در سال  8944در
هاروارد تحت عنوان " اقتصاد زراعتی با منابع خاص شرایط
آمریکا " تدریس نمود .به عالوه ،او مشکل شدت استفاده از منابع را
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به عنوان مسأله ای اقتصادی مورد بررسی قرارداد که مشمول قانون
بازده نزولی نیز بود ( یا آن طور که او نسبت های متغیر را عرضه
نمود) .این موضوع و سایر موضوعات گرد آوری شده در اقتصاد
زراعتی در کتابی از کارور تحت عنوان " توزیع ثروت " در سال
 8944منتشر شد.
کتاب دیگری تحت عنوان

" اقتصاد تولید "

 Economics Productionتوسط جان .دی .بلک John D. Black

که در سال  8921منتشر شد قابلیت کاربرد نظریه های اقتصادی را
در قالب وسیع از مسایل تصدیهای زراعتی و صنایع زراعتی پرداخته
بود :85[ .ص ]24
همچنان تیوریهای اقتصادی دانشمندان مانند آدم اسمت
Adam Smith

توماس .آر .مالتوس Thomas R. Malthus

دیود ریکاردو  David Ricardoالفرد مارشال Alferd Marshal

جی .وی تونین  J. V. Thunenوغیره را در سیر تکاملی اقتصاد
زراعتی نقش برازنده داشته و از آن میتوان در حل پرابلم های
سکتور زراعت استفاده نمود.
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ساحه های مختلف علم اقتصاد زراعتی
اقتصاد زراعتی ،زراعت را به حیث یک رشته با تمام ساحات
آن که به اقتصاد ارتباط میگیرد در بر داشته و طی مضامین و رشته
های جداگانه مطالعه می شود .عالوه بر اداره مزرعه رابطه زارع را
با دیگر بخش های نظام اقتصادی از قبیل وسایل حمل و نقل ،روابط
بهره برداری زراعتی ،بازار یابی ،سیستم مالیه گذاری ،کریدت،
مؤسسات کریدتی و قوانین حمایوی و تشویقی مربوط به کار و
فعالیت زراعتی را در بر میگیرد .به طور کلی میتوان زراعت را به پنج
بخش اصلی تقسیم نمود:
 .8بخش تولیدات زراعتی که شامل امور زراعتی ،امور باغداری
و امور مالداری می شود؛
 .2بخش تبدیالت محصوالت زراعتی که شامل صنایع غذایی
تبدیلی و تکمیلی می شود؛
 .3بخش امکانات ،ابزار و مکانیزاسیون که شامل ماشین آالت و
ابزار وغیره؛
 .4بخش آب و خاک؛
 .5بخش حفظ و نگهداری منابع طبیعی از جنگل داری و جنگل
کاری تا بیابان زدایی و بخش توسعه و عمران روستایی.
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مسایلی از قبیل اینکه یک متصدی زراعتی چگونه عوامل تولید را
بطور مؤثر بکار اندازد و از کدام اصولی کار گیرد تا در فعالیت های
خویش موفق بوده باشد و به قیمت های که عوامل تولید را تهیه
نموده و آنرا به محصول تبدیل نموده و به کدام قیمت ها آنرا عرضه
می نماید ،همه در ساحه مطالعه اقتصاد زراعتی قرار میگیرد .اقتصاد
زراعتی دارای دو جنبه ( ساحه ) مهم می باشد:
 .1جنبه های تخنیکی :موضوعات مهم مطالعه این جنبه عبارت از
ترکیب مؤثر منابع و محصوالت زراعتی ،عواملی که باالی تعیین
قیمت ها تأثیر دارد مسایل مربوط به بازار ،کریدت وغیره بوده که
توسط مضامین اقتصاد تولید ،تنظیم مزرعه ،مارکیتینگ محصوالت
زراعتی ،احصائیه زراعتی ،محاسبۀ زراعتی

وغیره مطالعه می

گردد.
 .5جنبه های تشریحی :شامل ساحات مانند موضوعات حقوقی بهره
برداری ،سیستم های مختلف اجاره داری ،شرایط کار و مسکن
زارعان ،تأثیر ماشینی ساختن زراعت ،پالیسی های دولت در مورد
زراعت ،امور تعلیم و تربیه و اصالحات اراضی را مورد مطالعه قرار
میدهد که توسط مضامین پالیسی زراعتی ،اقتصاد و انکشاف
زراعت ،کوپراتیف های زراعتی وغیره مطالعه و بررسی می شود.
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پرابلم های سکتور زراعت
هدف اصلی اقتصاد زراعتی رفع پرابلم های اقتصادی در
زراعت است و این پرابلم ها به دو بخش عمده دسته بندی می شود.
.I

پرابلم های داخلی سکتور زراعت:

الف  -کمبودکفایت یا مؤثریت تخنیکی تولید:
کفایت تخنیکی تولید عبارت از ازدیاد تولید فی واحد عامل تولید
می باشد و یا بعباره دیگر کفایت تخنیکی تولید به سطح مؤلدیت
عوامل تولید هر یک از مزارع ارتباط می گیرد .کفایت یا مؤثریت
تخنیکی تولید مساوی به مقدار تولید بر عوامل تولید است.

ب  -کمبود کفایت اقتصادی تولید:
کفایت اقتصادی تولید عبارت از سطح مطلوب اهدا فیست که از
یک واحد اقتصادی مدنظر باشد این اهداف عبارت از به دست
آوردن معیار اعظمی مفاد خالص ویا معیاری اصغری تمام شدتولید
می باشد.
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ج  -پرابلم های مربوط به مارکتینک یا بازار یابی محصوالت
زراعتی.
ح  -پرابلم های مربوط به تمویل زراعت ومنابع کریدتی.
د  -پرابلم های مربوط به حوادث وخطرات.
و -پرابلم های مربوط به سیستم حقوقی استفاده از زمین.
ه  -پرابلم های مربوط به تقسیم عایدات.
همچنان برای نگهداری محصوالت زراعتی محل مناسبی وجود
ندارد .مسأله ی دیگر پرابلم اعتبارات است که به موقع به زارعان
پرداخت نمی شود.
.II

پرابلم های خارجی سکتور زراعت :

 .8سکتور صنعت :محدودیت فعالیت های صنعتی باعث مشکالت
و پرابلم های ذیل برای سکتور زراعت میشود:
 محدودیت ساحه کار برای افراد بیکار که در سکتور زراعتبسر میبرند؛
 محدودیت مارکیت برای محصوالت زراعتی که از محدودیتقدرت خرید منشأ می گیرد؛
 محدودیت عاید برای خرید عوامل تولیدکه از محدودیتقدرت پس انداز منشأ می گیرد .
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 .2عدم موجودیت تسهیالت و شرایط مناسب مارکیتنگ
محصوالت زراعتی:
 فقدان سیستم های مناسب بسته بندی و نگهداری وکافی نبودن
شرایط وتسهیالت مارکیت محصوالت در داخل کشور از
قبیل بار بندی ،سورت و درجه بندی محصوالت وغیره؛
 عدم موجودیت شرایط مناسب مارکیت در داخل کشور بطور
مثال :اختالف زیاد میان قیمت بازار مزرعه و بازار مصرف که
یکی از روشن ترین معضالت نظام بازار محصوالت زراعتی
است ،عدم موجودیت تسهیالت مناسب حمل ونقل ،وضع
نمودن مالیات صادراتی وغیره؛
 .3پرابلم های مربوط به پالیسی و پروگرام های دولت:

 موضوع طرح پروگرام غرض میکانیزه شدن زراعت و تأثیر آن
باالی زمین ،کار ،وضع اقتصادی زراعین و افزایش روز افزون
نفوس؛

 موضوع مالیه گذاری و روابط آن با کنترول و تشویق تولید
بعضی از محصوالت؛
 .4ضعف اطالعات در نظام بازاریابی:
اطالعات کافی و جدید از شرایط حاکم بر بازار برای تولیدکننده
ومصرف کننده یک رکن اجتناب ناپذیر است .اطالعات بازار
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شامل جمع آوری ،تجزیه و تحلیل و انتشار آمار و ارقام گوناگون
است.
 .5رشد سریع نفوس:
همراه با رشد نفوس است .که زمین به قطعات کوچک پراگنده
تقسیم گردیده که در نتیجه کشت و زراعت در چنین حالت غیر
اقتصادی می باشد.
 .1قلت منابع آب:
آب نیز یکی از پرابلم ها برای انکشاف زراعت می باشد .وقتیکه
مقدار کافی آب در طول سال موجود نباشد ،حاصل یا عاید
مناسب را از زمین نمیتوان توقع کرد.
 .7کمبود ورایتی های نباتی :
نبود ورایتی های پرحاصل نباتاتی ،که آن ها در مقابل چپه شدن
مقاومت دارند ،ضرورت زیاد به مواد غذایی داشته ،ودر مقابل
حشرات ،آفات و امراض مقاوم اند ،پرابلم بزرگیست که دهاقین
به آن مواجه اند .توسعه دادن ورایتی هائیکه با شرایط اقلیمی
زراعتی مناسب اند ،و قابل قبول به دهاقین می باشد .و هم ورایتی
های نباتی که در مقابل نمکیات مقاوم اند باید جستجو گردد.
 .1کمبود البراتوار:
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نظر به محدود بودن البراتوار های آزمایش آب و خاک ،هم از
نقطه نظر تعداد و جای مناسب ،تجزیه خاک اجرا نمی شود.
وسایل تجزیه آب و خاک ضرورت های زارعان را تکمیل کرده
نمی تواند که ضرورت دارد تسریع شود .پرابلم دیگری که در
مقابل زارعان قرار دارد کنترول گیاهان هرزه است که از طریق
عملیات زراعتی ،تناوب زراعتی ،طریقه های میخانیکی مانند:
خیشاوه ،کتمن کردن و طریقه های کیمیاوی ( استعمال هربیساید
ها ) جلوگیری گردد.
کاهش اراضی زراعتی و استفاده از آن ها برای توسعۀ شهر ها وغیره
مشکلی است که در مقابل زراعت قرار دارد .در احیا و آباد سازی
زمین های بایر  ،دولت اقداماتی را روی پالن در دست گیرد.
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خالصۀ فصل
جهت فراگیری بهتر موضوعات که در فصول بعدی به بحث
گرفته شده ضرورت به توضیح مفاهیم و اصطالحات اقتصادی به
عنوان یک پیش نیاز مطرح است.
در این بخش اصطالحات مهم اقتصاد که محصالن و
عالقمندان این رشته در فعالیت های روزمره به آن روبرو اند و از
جانب دیگر تا خواننده گان به سهولت غرض آموزش مؤثر وارد
فصل های بعدی این کتاب گردند ،گنجانیده شده است.
اقتصاد عبارت است علمیست که فعالیت ها و روش های
انسانی را در ساحه استفاده مؤثر از منابع و عوامل کمیاب تولیدی
( زمین ،کار  ،سرمایه و مدیریت ) که به سطح محدود در طبیعت
موجود اند غرض تولید ،تبادله ،توزیع و مصرف اجناس و خدمات
جهت رفع حوایج و نیازمندی های بشری و برای تضمین رفاه و
آسایش در چوکات اصول و عدالت اجتماعی با حفظ حقوق و
کرامت فردی تنظیم و رهنمایی می کند.
زراعت وسیلۀ مهم برای تدارک معیشت انسانها بوده و محور
اصلی رشد و انکشاف اقتصادی را تشکیل میدهد .اقتصاد زراعتی از
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روش های علمی و نظریات اقتصادی برای رشد و انکشاف زراعت
استفاده می کند.
اقتصاد زراعتی ،زراعت را به حیث یک رشته مستقل با تمام جنبه
های تخنیکی و جنبه های تشریحی آن مورد مطالعه قرار میدهد و
هدف اصلی آن رفع پرابلم های داخل و خارج سکتور زراعت می
باشد.
با وجود تمامی محدودیت ها و مشکالت موجود ،به ویژه کمبود
شدید آب ،محدودیت امکانات زیربنایی ،آموزشی ،تحقیقی و
ترویجی ،سرمایه گذاری و استفادۀ مؤثر از آن در سکتور زراعت
وجود داردکه زارعان کشور ما به آن مواجه اند پالیسی سازان باید
روی پالن مشخص جهت رفع پرابلم های ذیل به آن توجه نمایند:
 .8سطح پائین دانش تخنیکی زارعین؛
 .2ارتباط ضعیف بین ترویج و تحقیق ؛
 .3پروسۀ ضعیف تربیوی زارعان و مالداران؛
 .4پروسۀ بطی انکشاف زراعت؛
 .5کمبود عوامل جدید تولید در سکتور زراعت.
دولت باید سیاست های الزم را برای انکشاف زراعت در مورد
اصالحات ارضی ،در رابطه به تهیه عوامل تولید ،رهنمایی و ترویج
تکنالوژی جدید و میکانیزه ساختن زراعت رویدست گیرد.
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پرسشهای آموزشی
 .8اقتصاد چسست؟
 .2وظایف نظام های اقتصادی رابیان نمائید؟
 .3محدودیت ها به چند دسته تقسیم می شود با مثال شرح
دهید؟
 .4احتیاجات جامعه به چند نوع است هر یک را واضح
سازید؟
 .5چرا علم اقتصاد بوجود آمد؟
 .1دانشمندان اقتصاد عوامل کمیاب تولید را به چند دسته
تقسیم نموده اند؟
 .7تخصیص چیست؟
 .1اقتصاد خرد و اقتصاد کالن کدام موضوعات را مطالعه می
کند؟
 .9محصول ،محصول ناخالص ملی ،درآمد ملی چیست؟
 .84عاید خالص را تعریف کنید وارتباط بین آنها را محاسبه
کنید.
 .88درآمد سرانه را تعریف کنید؟
 .82مؤثریت ،مؤلدیت ،اقتصادیت را واضح سازید؟
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 .83اقتصاد زراعتی را تعریف نمائید؟
 .84مفاهیم زراعت را توضح بدارید؟
 .85زراعت از چند کلمه مشتق شده است؟
 .81به طور عموم چند نوع زراعت در کشور های مختلف رایج
است مشخصات آن ها را بیان نمائید؟
 .87زراعت را از نظر یک عالم زراعت تشریح کنید؟
 .81زراعت را از نظر یک اقتصاددان توضیح دهید؟
 .89دانشمندان سیر تکامل زراعت را به چند دوره تقسیم نموده
اند؟
 .24دانشمندان که در سیر تکاملی اقتصاد زراعتی سهم فعال را
ایفا کردند نام ببرید؟
 .28چرا اقتصاد زراعتی به شکل یک دسپلین مستقل عرض
وجود کرد؟
 .22اقتصاد زراعتی دارای چند ساحه می باشد هر یک را شرح
دهید؟
 .23پرابلم های داخل و خارج سکتور زراعت را توضیح دهید؟
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نفوس و زراعت
در حال حاضر دو مسأله ی عمده در جهان افزایش نفوس و
تأمین مواد غذایی است .البته این مشکالت عمومی نبوده بلکه فی
المثل در امریکای شمالی تولیدات زراعتی مازاد به حدی است که
منجر به کاهش قیمت این گونه محصوالت در  051سال گذشته
گردیده است .حال آنکه در افریقا در دهۀ گذشته تولید غذایی سرانه
تنزل فاحشی نشان داده است.
نفـوس افغانستان طبیق تخمین های سال  0831ش– 8113 ( .
 8112م ) .قریب به  85میـلیون نفر تخمین شده بود که از جمله
حدود  08، 3میـلیون آن ذکور و  8،08میلیون آن اناث بود .همچنان
قرار راپور احصائیه مرکزی در سال  0831ش از جمله 88، 5
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میـلیون نفوس مسکون کشـور  8،03میلیون ( 7،11فیصد) را نفـوس
دهاتی و  8،5میـلیـون نفر ( 2،88فیصد) را نفـوس شهری تشـکیل
میـدادند :8[ .ص]832
بر اساس معلومات احصائیه مرکزی افغانستان در سال 0820
نفوس کشور  81میلیون تن رسیده که  72فیصد آن را زنان و 50
فیصد آن را مردان تشکیل می داد از جمله  5،85میلیون آن مسکون
و  5،0میلیون آن کوچی اند و رشد ساالنه  18،8فیصد سنجش و
محاسبه گردیده است.
نظریات دانشمندان به ارتباط نفوس و زراعت
زراعت نخستین و قدیمترین فعالیت اقتصادی به شمار میرود.
نظریاتی را که پیرامون نفوس و توسعه مطرح شده است ،میتوان به
سه دستۀ کلی تقسیم کرد:
 .0نظریاتی که معتقد به تأثیر منفی رشد نفوس بر توسعه هستند.
این نظریه پردازان برکاهش نفوس اصرار دارند ( مالتوس گرایان) ؛
 .8نظریاتی که به تأثیر مثبت رشد نفوس بر توسعه معتقد هستند؛
 .8نظریاتی که نفوس را در زمره عوامل دیگری قرار می دهد که
به طور غیر مستقیم بر توسعه تأثیر گذار هستند :5[ .ص]078
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از نظر مالتوس بحران غذایی ناشی از عملکرد دو نیروی
متضاد به نام نفوس و زمین است .بدین معنی که زمین محدود و
ثابت بوده ،ولی نفوس همواره در حال رشد می باشد به این اساس
وی معتقد بود که برای بر قراری تعادل بین این دو نیرو ،باید نفوس
کنترول گردد .وی بر اتخاذ تدابیر جهت کنترول نفوس اصرار
داشت ،مانند سقط جنین ،جلوگیری از بارداری و باال بردن سن
ازدواج .بهر حال پیش بینی مالتوس بوقوع نپیوست ،زیرا اوالً
پیشرفت تکنولوژی در زراعت و ثانیاً سطح آموزش و اثر آن بر
کنترول نفوس را نادیده گرفته بود :05[ .ص ]2
مالتوس ،از پیشروان معروف مکتب بد بینی است و افزایش
نفوس را به دالیل ذیل مانع رشد اقتصادمی پندارد.
الف -شمار نفوس انسانی بنا بر تصاعد هندسی ()0 ،7،8، 3 ،02
افزایش خواهد یافت.
ب  -میزان تولیدات زراعتی در مساعد ترین شرایط نسبت به
صنعت طبق تصاعد حسابی )111،5،7،8،8،0( .زیاد می شود
و این شکاف روز افزان برای بقا وتمدن بشر خطری است
عظیم .بر اساس این طرز محاسبه هر  85سال شماره نفوس کره
خالی دو برابر می گردد.
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نظر این مکتب اشتباه است .هر گاه مساله محدودیت زمین را
بررسی کنیم به اساس شیوه های نوین زراعت میتوان سطح حاصالت
را در واحد زمین افزود :81[.ص]23
اقتصاددانان اغلب نظریات مالتوس و مالتوس گرایان در مورد
موانعی که رشد نفوس برای توسعه اقتصادی می کند را مردود
میدانند .اینان معتقد اند که مشکل اصلی مسئله عقب نگهداشته شده
گی است نه مسأله نفوس .چرا که رشد نفوس میتواند خود به عنوان
رشد نیرو های مولد در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرد .در کشور
های عقب نگهداشته شده که نیرو های مولد به علت وجود روابط
اجتماعی -اقتصادی تلف می شوند وجود نسبت با نسبه باالی زمین
– فرد چندان کار ساز نیست این گفته مالتوس که بشر نمی تواند با
سرعتی که افزایش پیدا می کند تولید غذای خود را افزایش دهد
سال ها اسـت که در تجربه اروپا باطل اعالم شده اسـت و
دانشمندانی مانند کوزنت ( ، )Kunzetsاسپنگلر ()Spengler

و دیگران نشـان داده انـد که توانایی بشر در تطبیق خـود با کمیـابی
منـابع طبیعی از طریـق دستیـابی به دانش و تکنـولوژی غیر قابـل
تردید می باشـد :1[ .ص ]138
دیوید ریکاردو) (David Ricardoاقتصاددانی است که با
مالتوس معاصر بود .وی بیان می کرد اگر دستمزد بیش از حداقل
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معیشت باشد موجب رشد نفوس می گردد ،ولی رشد نفوس بنوبه
خود دستمزدها را به سطح حداقل معیشت بر می گرداند.
در صورتیکه دستمزد ها کمتر از حداقل معیشت گردند به دلیل
سو تغذیه ،نفوس کاهش و موجب می شود تا دستمزدها به سطح
حداقل معیشت بر گردند:05[ .ص ]1
« به علت محدود بودن عرضۀ زمین های حاصلخیز ،فشار نفوس
سر انجام مردم را مجبور می کند که زمین های نامرغوب را زیر
کشت ببرند و از زمین های مرغوب بهره برداری بیشتری کنند و
پیشرفت تکنولوژی قادر نیست از این امر جلوگیری کند » این در
واقع محور اصلی « نظریه بهره ما لکا نۀ ریکاردو » است .به نظر
موصوف مصرف زراعـت در زمین های نامرغوب که اساساً مصرف
کار است ،قیمت کاال های زراعتی را تعیین می کند .با افزایش
نفـوس ،تقاضا برای این کاال ها بلند رفته ،زمین های نامرغوب زیر
کشـت آمده وتقـاضا برای بهره برداری از زمین های مرغوب بیشتر
می شود .در این جریـان ،سهم بهرۀ مالـکانه از تولیـدات زراعتـی باال
می رود :2[ .ص]088
دکتر نورمن بوراالگ ( ) Norman Borlougکه به خاطر
همکاری در انقالب سبز برنـدۀ صلح نوبل می باشـد ،بار ها اظهار
داشـته اسـت که با توجه به تجربیات گذشـته افزایش زیاد نفـوس به
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شکست پروژه های مـوفـق گردیده اسـت .بنا بر ایـن سریع تریِـن
راه موفقیت برای کشـور های در حال رشـد کنترول نفـوس
می باشــد :81[ .ص]228
فون تامن ) 0138 -0351 (Fone Tamanبه این باور بود که
یکی از عوامل عمده ای که ارزش زمین را تعیین می کند و در
ارتباط به مسأله ای تولید و فروش محصوالت زراعتی حایز اهمیت
است ،موقعیت جغرافیایی زمین و فاصلۀ زمین تا بازار و مراکز
مصرفی می باشد .چون زمین از جملۀ عوامل تولیدی است که قابل
انتقال نیست ،بلکه باید محصول آن را انتقال داد ،به این ارتباط فون
تامن قانونی داردکه " اگر مرکز مصرف ( بازار ) به صورت نقطه در
نظر گرفته شود تولیدمحصوالت مختلف به ترتیب فساد پذیر و
حجیم بودن در حلقه های متحدالمرکز انجام خواهد گرفت؛ یعنی
در نزدیک ترین حلقه به مرکز مصرف ( بازار) ،محصوالت
فسادپذیر تر وحجیم مثل :شیر ،گل و سبزی تولید می شوند وهر
چه فاصله محل تولید از مرکز مصرف (بازار) زیادتر شود
محصوالت فساد ناپذیر تولید میشوند :80[ .ص ]808
دکتر " کنه " ی فرانسوی بنیانگذار عقاید فیزیوکرات ها بود.
او و پیروان او عقیده داشتند که فقط کار های زراعتی کار تولیدی
محسوب می شوند .ثروت ،در واقع ناشی از زمین و کشت و زرع آن
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است .تولیدات زراعتی تنها تولید واقعی است .این عقیده که در نیمه
ی دوم قرن هجدهم در فرانسه به وجود آمده بود در واقع ،عکس
العملی در برابر عقاید سوداگران محسوب می شد.
فیزیوکراتها نخستین کسانی بودند که به طبیعت و محصوالت
آن بیش از هر کسی دیگری ارزش قایل می شدند و در واقع
ثروت و دارایی را ناشی از زمین می دانستند و به تولیدات زراعتی
اهمیت زیاد می دادند و به همین دلیل نیروی کاری را که در مشاغل
زراعتی به کار اشتغال داشتند مؤلد به حساب می آوردند و ثروت
را شامل کاالیی می دانستند که به کمک طبیعت در صنایعی مانند
زراعت ،ماهی گیری و معادن به دست می آمد .فزیوکراتها توصیه
می کردند که فعالیت ها و تالش های جامعه باید در جهت انکشاف
زراعت باشد .آن ها معتقید بودند" از آنجای که زراعت منبع
( محصول ویژه ) با درآمد خالص است که ثروت جامعه برآن
استوار می باشد بناً زراعت باید بیشتر از هر فعالیت دیگر مورد
حمایت و تشویق قرار گیرد و این امر نیاز به آن دارد که تعداد
افرادی که در فعالیت های دیگری مشغول هستند به حداقل ممکن
کاهش یابند.
فزیوکراتها به این نظر بودند که زارعین عنصر اصلی در تولید
می باشند و محصول وی درآمد ناخالص است که به شکل ذخیره
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برای اقتصاد باقی می ماند و به این ترتیب آهنگ رشد اقتصادی را
ممکن می سازد :02[ .صص ]12 ،18
رشد نفوس و پرابلم زمین
بعد از انقالب صنعتی و مخصوصاً در اواخر قرن نزدهم با
پیشرفت علم طب ،نفوس به سرعت افزایش یافت و افزایش نفوس
باعث ایجاد تقاضای بیشتر تولیدات گردید و چون تولید داخلی
افزایش یافته نمی توانست بنا بر آن ممالک در صدد آن برآمدند تا
احتیاجات داخلی خود را از طریق واردات مرفوع سازند.
در حال حاضر آهنگ رشد نفوس دنیا به طور متوسط ساالنه
 0،1فیصد می باشد که با این حساب هر  71سال نفوس جهان
دو برابر می شود .البته حداکثر نرخ افزایش نفوس مربوط به افریقا ،
برابر  8،2فیصد است که بر این اساس زمان دو برابر شدن نفوس نیز
 87سال می باشد .کند ترین آهنگ رشد مربوط اروپای غربی است
که  1،8فیصد می باشد و هر  788سال نفوس دو برابر می گردد .به
هرحال در کشور هایی مانند اتریش و آلمان غربی آهنگ رشد
نفوس منفی است .اگر وضعیت کنونی را حفظ نمائیم حداقل باید
تولیدات غذایی را افزایش دهیم .زیرا در قرن  88نفوس جهان
احتماالً به  08111111111نفر خواهد رسید :81[ .ص]258
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رشد نفوس کشور های صنعتی در حدود  %1،3و کشور های
رو به انکشاف در حدود  % 8می باشد :08[ .ص]8
مسأله تولید مواد غذایی و مسأله نفوس یکی از اولین مسایل
اقتصادی بشر بوده است .اگر یک کشور کم نفوس باشد ،مردم آن
فقیر خواهند بود زیرا نمیتوانند از مزایای تولید انبوه برخوردار شوند.
اگر کشور دارای نفوس بسیار زیاد ( در مقایسه با موجودی زمین و
سرمایه ) باشد مردم آن فقیر خواهند بود ،زیرا تولید سرانه نازل
خواهند شد : 3[ .ص]87
رشد نفوس در کشور های رو به انکشاف ،در مجموع به طور
متوسط به  8.7فیصد در سال میرسد و این در نتیجه میزان زه و زاد
 87در  ( 0111یا  8.7فیصد) جمعیت و میزان مرگ و میر  01در
 0 ( 0111فیصد ) نفوس است ،رشد نفوس در کشور های پیشرفته
به طور متوسط به  1.1فیصد در سال نمیرسد :2[ .ص]22
میزان خالص تولد روی زمین اینک در هر دقیقه 888نوزاد یا حدود
 887111نفر در روز است .در حالیکه میزان خالص مرگ و میر
حدود  21انسان در دقیقه یا  071111نفر در روز است .به عبارت
دیگر میزان تولد  8/ 7برابر مرگ و میر است که این اختالف در
 0213حدود  0/ 1بود :00[ .ص ]5
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به اساس مطالعات دیگر در هر دقیقه  018نفر و در هر روز 851
هزار و سر انجام ساالنه حدود  2میلیون نفر بر نفوس افزوده می شود.
اگر رشد نفوس به همین منوال ادامه یابد بدون تردید در سه تا چهار
قرن دیگر هر فردی از کره زمین بیش از یکی دو متر خاک را در
خود نخواهد داشت .رشد نفوس فعلی در دنیا  8,5است .بنابراین با
این سرعت سرسام آور در سال  8051نفوس دنیا از مرز  01میلیارد
تجاوز خواهد نمود :08[ .ص % 22 ]0از اراضی بالقوۀ زراعتی در
افریقا و آمریکای جنوبی قرار دارد % 11 .نفوس جهان در ممالک
در حال رشد متمرکز می باشد در حالی که دارای  57در صد اراضی
بالفعل زراعتی و  13در صد اراضی بالقوۀ زراعتی می باشند .در
مقابل نفوس ممالک پیشرفته  88در صد نفوس جهان را تشکیل
می دهد و اراضی بالفعل زراعتی آن  72در صد و اراضی بالقوۀ
زراعتی در آن  83در صد می باشد .در حال حاضر اراضی مزروعی
سرانه در ممالک پیشرفته تقریباً دو برابر ممالک در حال رشد
است :81[.ص]251
با وجود تمـام روش های تکنولوژیکی پیشرفته در عرصـۀ
زراعـت امروزی ،زمین به طرف یک آیندۀ بحـرانی و ناخوشـایند
راه می پیـماید .تا آنجایکه افزایـش نفـوس ،تولید مواد غذایی را
تحـت تأثیر قرار داده اسـت .با در نظر داشـت میـزان رشــد نفوس،
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کمـبود غذایی محدود تـر گردیده که میتوان گفـت پس از یک
دورۀ زمانی  011سـاله ،روش های تکنولوژیکی امروزه قادر به
تکافـوی مواد غذایی جهـان نخواهد بــود .طوریکه میـزان افزایـش
نفـوس در  71سـال گذشـته نسبـت به نرخ افزایش تولیـد مواد
غذایی بیشـتر بوده :83[ .صص ] 815 -817
سرعت افزایش نفوس و پرابلم مواد غذایی
با توجه به نیاز روز افزون بشر و افزایش نفوس در سطح جهان
و نیاز به غذا و تغذیۀ مناسب که یکی از اهداف بشریت در جهان
می باشد اگر سطح زراعت در جهان متناسب با رشد نفوس نباشد
کیفیت

زنده گی پایین می آید و زنده گی برای انسان ها سخت

تر می شود .اگر رشد نفوس در جهان به همین ترتیب افزایش یابد
دیگر زراعت های سنتی جوابگوی تولید غذا برای این نفوس را
نخواهد داشت .حدود  85در صد نفوس جهان ،بیش از  21در صد
تولید مواد غذایی جهان را در اختیار دارند .البته رشد تولید کل
محصوالت زراعتی بین سال های  0251تا  0231میالدی در کشور
های رو به انکشاف  8,2در صد کشور های پیشرفته  8,7در صد
بوده است .و لیکن طی این سال ها تولید سرانه در این کشور ها
 1,7در صد و  0,8در صد بوده است :7 [.ص ]823
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یکی از فکتور های که در تولید زراعتی بسیار مؤثر می باشد
میکانیزه ساختن زراعت است که باعث بلند رفتن سطح تولید
می گردد .اگر رشد نفوس جهان با همین سرعت افزایش یابد ،در
این صورت در سال  8151بیش از  2میلیارد انسان در زمین زنده
گی خواهند کرد .برای رفع نیازمندی همه نفوس جهان ،هر انسانی به
 8711کیلو کالوری نیاز خواهد داشت .برای این نیازمندی باید
تولیدات زراعتی در چهل سال آینده دست کم به میزان دو برابر و
بعد از آن حتی چهار برابر افزایش یابد .کشور های تولید کننده
محصوالت زراعتی در حقیقت همان کشور های صنعتی هستند اگر
میزان تولیدات غالت فعلی در سطح جهانی را محاسبه نمائیم و
مقدار نفوس را نیز با مقدار محصوالت مقایسه کنیم متوجه خواهیم
شد که به هر فردی از جمعیت کره زمین روزانه یک کیلو گرام
غالت خواهد رسید که معادل  8111کالوری خواهد بود :08[ .ص]8
زارعان کشور های رو به انکشاف باید به قدر کافی برای تغذیه
خود و نیز به نفوس شهری خود تولید کنند؛ بنابراین ،به تدریج که
نفوس شهری افزایش می یابد ،بهره وری زارعان نیز باید افزایش
یابد .در صورتیکه بهره وری افزایش نیابد ( و واردات مواد غذایی
نیز برقرار نباشد ) رابطۀ مبادله به شدت بر ضد بخش صنعت تغییر
خواهد کرد ،سود ها کاهش خواهد یافت و در نهایت رشد متوقف
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خواهد شد :87[ .ص ]211در سی سال آینده ،حدود  % 31نفوس
جهان در کشور های در حال توسعه زنده گی خواهند کرد .بخش
عمده افزایش مورد انتظار از  8میلیارد نفوس جهان در همین کشور
های نسبتاً فقیر خواهد بود ،و برای این که غذای این نفوس تأمین
گردد ،تولید مواد غذایی باید تقریباً دو برابر شود .ظرفیت الزم برای
تأمین مواد غذایی مورد نیاز ،علوفه و الیاف در همه جا وجود دارد .و
از اینرو نه تنها در کشور های در حال توسعه ،که حتی در کشور
های توسعه یافته که صادر کننده تولید زراعتی هستند نیز فشار
زیادی به منابع طبیعی وارد خواهد شد :85[.ص]70
افزایش حاصالت وتولیدات مواد غذایی به عوامل مانند
منجمنت خوب ،حاصلخیزی زمین ،توسعۀ زمین ،تأمین آب وغیره
عوامل بستگی دارد.
وظایف اصلی سکتور زراعت تأمین نیاز های غذائی جامعه
است .میزان افزایش ساالنه تقاضا برای مواد غذایی با معادله ذیل
برآورد می شود QD = P = ϴ Gy :در این معادله  QDتقاضای
ساالنه غذا P ،رشد نفوس Gy ،رشد درآمد سرانه است و  Ɵنیز
کشش درآمدی تقاضا برای محصوالت زراعتی می باشد :8[ .ص]8
در کشور های در حال توسعه نه تنها رشد نفوس بسیار باالتر از
کشور های توسعه یافته است ،بلکه کشش درآمدی تقاضا برای
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محصوالت زراعتی و مواد غذایی بسیار باالتر است کشش درآمد ی
تقاضا برای مواد غذایی نیز باال است این کشش در کشور های در
حال توسعه 1. 2و برای کشور های توسعه یافته و با درآمد  1.8الی
 1.8فیصد می باشد :0 [.ص]00
بطور کلی افزایش نفوس موجب می شود که:
اوالً ،تقاضای کل و در نتیجه ،سطح فعالیتها و تولید افزایش یابد:
معموالً  ،افزایش تقاضا از امتعه معرفی آغاز و به امتعه سرمایه ای
( ماشین آالت ) منتهی می شود .ثانیاً ،نفوس فعال جامعه ها افزایش
می یابد ،و این افزایش تحرکی در کمیت و کیفیت تقاضا (مصرف )
و عرضه ( تولید) ایجاد می کند و کشش پذیری بازار کار و
تولیدات را بیشتر می نماید .در این مورد "ژان بدن" میگفت که
"ثروتی جز افراد انسانی وجود ندارد :82[ ".ص]30
اگر تقاضا برای محصول زراعتی به میزان  0.5فیصد رشد یابد و بهره
ور  0فیصد افزایش پذیرد ،در  0.5اینصورت رشد تقاضای کار 1.5
فیصد خواهد بود .اما اگر نیروی کار  8فیصد رشد یابد ،یک شگاف
فیصد میان عرضه و تقاضا برای کار وجود :01[ .ص]052
در حال حاضر ،همه بر این عقیده اند که برای حمایت از نفوس فعلی
جهان ،باید تولید مواد غذایی را افزایش داد.
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حرکات نفوس
حرکت مردم به یک ناحیه و یا خروج آن ها از یک ناحیه،
بستگی زیادی به عوامل جذب کنندۀ اقتصادی و اجتماعی آن ناحیه
دارد .نبودن کار و غذا ،و یا فرار از فشار سیاسی ،ممکن است واقعاً
باعث سوق دادن مردم برای خروج از یک ناحیه گردد .از طرف
دیگر ،مشاغلی با مزد بهتر ،فراوانی غذا ،و امنیت سیاسی باعث جذب
مردم می شود.
تعداد و کثرت نفوس در یک ساحه تابع رشد طبیعی نفوس و
مهاجرت ها و بعضی از شرایط دیگر اقتصادی و اجتماعی بوده که
رشد طبیعی نفوس بالنوبه تابع عوامل دیگر از قبیل توالد و وفیات
می باشد.
از پدیده های مهم اجتماعی و اقتصادی درخور اهمیت نفوس مهاجر
یا جا به جایی مکانی نفوس است که غالباً به خاطرگریز از
ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی ویا سیاسی محیط و در قالب
دالیل وانگیزه های مادی همچون بقاء امرار معاش ،دستیابی به رفاه
بیشتر ،ارتقا ،اجتماعی یا نیل به ساخت سیاسی و اجتماعی مطلوب تر
صورت میگیرد و بر پایه هدف و سائقه آن ابعاد و وسعت گونا
گونی می یابد و نتایج اقتصادی و اجتماعی متفاوتی به ارمغان
می آورد :81[.ص]071
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اگر سطح بیکاری پنهان در بخش روستایی افزایش نیابد ،این
رقم حجم بالقوه مهاجرت کننده گان را تشکیل میدهد .اگر نیروی
کار شهری فقط یک چهارم اندازه نیروی کار روستایی باشد0.5 ،
فیصد مهاجرت نیروی کار روستایی  2فیصد افزایش در نیروی کار
شهری ناشی از مهاجرت را نشان میدهد :01[.ص]017
اقتصاد عادی بخش شهری توده عظیمی از این نیروی کار را
در حال انتقال از بخش روستایی برای اشتغال در صنعت پناه میدهد.
هنگامی که بهره وری زراعتی باال است نیروی کار تمایل به
مهاجرت از روستا به مشاغل غیر زراعتی دارد .و این بعضی از مردم
از شهر به روستا به مناطقی که دست آوردن غذا ارزانتر تمام می
شود ،برمیگردند .بنا برآورد ها  8.5میلیارد ساکن در روستا ،در
بخش زراعت مشغول اند 0.5 .میلیارد از انان ،در خانوار های خرده
مالکی زنده گی و  311میلیون از انان در خانوار های خرده مالکی
کار میکنند .پیش بینی می شود اندازه نفوس روستایی ،تا سال 8181
به رشد خود ادامه دهد و پس از آن ،در نتیجه رشد کند تر نفوس و
شهر نشینی سریع در بیشتر کشور ها ،کاهش یابد .آسیای جنوبی
کاهش را تنها از  8185و در افریقا ،در نزدیکترین زمان پس از
 8181آغاز خواهد کرد .ولی مناطق روستایی امریکای التین و
آسیای شرقی ،از سال  0225نفوس خود را از دست داده اند .هر
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چند ،فیصدی نفوسی که در نواحی روستایی زنده گی می کنند ،در
همه قاره ها و از جمله افریقا در حال کاهش است .مهمترین دلیل
کاهش سهم بخش زراعتی در استفاده از عوامل تولید به ویژه نیروی
کار در گسترش مهاجرت این عوامل به بخش های دیگر اقتصادی
نهفته است .روند های دیگری که تحقق آن ها به کاهش سهم بخش
زراعتی در استفاده از عوامل تولید کمک کرده مانند شهر نشینی و
گسترش مناطق شهری پرنفوس ،تمرکز بخش مهمی از نیروی کار
موجود در اقتصاد در بخش خدمات وصعنت وغیره .بهتر است
هنگام به بررسی دیگر عوامل این کاهش اقدام شود :88[.ص]18
علل حرکات نفوس را میتوان قرار ذیل بیان کرد:
 .0علل اقتصادی :شامل تحوالتی از قبیل تغییر وضع بازار و
قیمت ،اختصاص در تولید ،تفاوت نسبی در سطح مزد،
تغییرات در روش تولید و تشکیالت مزرعه از علل حرکات
نفوس می باشد.
 .8علل اجتماعی :این عامل بر اساس انکشاف مؤسسات،
تحوالت ناشی از سیاست های تولیدی ،سیاست های زراعتی،
انکشاف ترانسپورت و مواصالت ،ازدیاد نفوس ومصارف
می باشد.
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 .8عوامل طبیعی :علل طبیعی عبارت اند از اقلیم ،پیداوار حیوانی
و نباتی ،امراض زراعتی ،حادثات ناگوار ،سیالب ،زلزله ،برف
کوچ و یا از دست دادن حاصلخیزی زمین محسوب می شود.
 .7علل شخصی :عوامل شخصی فوق العاده زیاد بوده مانند
خرابی صحت ،توسعۀ فعالیت های ذهنی ،نزدیکی مناسبات
با همسایگان وغیره.
 .5علل متفرقه :اختالل در روابط کار ،کشف منابع جدید و یا
تهی شدن منابع موجوده ( چشمۀ آب وغیره ) می باشد.
دالیل اصلی مهاجرت روستاییان تمرکز واحد های صنعتی در
اطراف شهرهای بزرگ ،توسعه سریع فعالیت های ساختمانی در
مناطق شهری و افزایش روز افزون تفاوت درآمد روستاییان و شهر
نشینان است .عالوه بر این ،باید از عواملی مانند رکود نسبی تولید
زراعتی اثر های ناشی از انجام اصالحات اراضی ناقص و عدم وجود
امکانات رفاهی در روستاها نام برد .تقریباً تمامی کشور ها از حجم
رشد نفوس شهریشان ناراحت هستند و قبول می کنند که مهاجرت
داخلی از روستا ها به شهر ها مهمترین عامل رشد مراکز شهری بوده
است ،آمار نشان می دهد که  85تا  21فیصد رشد نفوس شهر ها
ناشی از مهاجرت روستائیان است :02[ .ص]18
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مهاجرت در داخل و خارج افغانستان در سه دهه اخیر به علت
جنگ ها ،خشکسالی ،ونبود درآمد در روستا ها ،فقدان امکانات
صحی و آموزشی از روستا ها و خانه های شان آواره و به اطراف
شهر های بزرگ و خارج کشور اسکان پیدا کرده اند.
دو عامل در پروسه مهاجرت ها نقش عمده دارد .نخست بی
ثباتی اوضاع سیاسی در کشور و عدم موجودیت شرایط مطمئن ادامۀ
زنده گی بی خطر .دوم ،فشار روز افزون شرایط دشوار اقتصادی و
ارتقای گراف بیکاری.
بر اسـاس تخمین سازمان و نهاد های بین المللی نفوس
افغانستان  87تا  85میـلیون نفر است .هم اکنون پنج میلیون نفر از
نفوس این کشـور در  12کشـور عمدتاً در ایران و پاکسـتان به سـر
می برند و افغان ها بزرگتـرین نفـوس مهاجرین را در جهان تشـکیل
می دهند :8[ .ص]812
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روش های عملی و تخنیکی برای رفع کمبود مواد غذایی

با توجه به نیاز روز افزون بشر و افزایش نفوس در سطح جهان
نیاز به غذا و تغذیه مناسب یکی از اهداف بشریت در جهان می باشد
که برای رفع مشکل تغذیه و افزایش سطح کیفیت زنده گی در
جهان زراعت یکی از اهداف مهم انسان می باشد اگر سطح زراعت
در جهان متناسب با رشد نفوس نباشد کیفیت زنده گی پائین می آید
و زنده گی برای انسان سخت تر می شود.
افزایش محصوالت زراعتی با ترکیبی از پژوهش ،آموزش،
سرمایه گذاری ،تکنولوژی و کار تأمین می گردد .گرسنگی از زمین
ریشه کن نمی شود مگر آنکه در کشور های رو به رشد جهان به
خصوص در آفریقا ،آسیا و آمریکای التین این عوامل به حد کافی
ترقی کند :88[ .ص]7
با افزایش روز افزون نفوس و سطح درآمد ،تقاضا برای خرید
مواد غذایی روز به روز افزایش می یابد ،از اینرو ضروری است که
تولیدات مواد غذایی چندین برابر شود .قسمتی از راه حل این
افزایش تولید مواد غذایی می باشد که یکی از بهترین شیوه های
تولید مواد غذایی ایجاد فارم های بزرگ تولیدی محصوالت
زراعتی می باشد بخصوص فارم های پرورش طیوراست زیرا که
گوشت یکی از بهترین و لذیز ترین غذا ها برای افراد یک جامعه
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می باشد و نیز فیصدی پروتین مورد نیاز افراد جامعه در آن زیاد تر
می باشد .محصوالت و فرآورده های زراعتی چه نباتی باشد و یا
حیوانی ،اهمیت به سزای در زنده گی انسانها دارد .این محصوالت
به خاطر تأمین حیاتی ترین امتعه مورد نیاز بشر یعنی مواد غذایی
حایز اهمیت است.
نقش غذا و تغذیه یک عامل عمده در بلند بردن سطح
تولیدات مالداری به شمار میرود .مالداری و زنده گی مردم منحیث
ستون فقرات یا شاه رگ اساسی را تشکیل می دهند .بنا بر احصائیه
 FAO 8118در کشور ما در حدود 88، 38میلیون حیوان وطیور
وجود داشت ،ولی با آن هم مایحتیاج مردم کشور ما را از نگاه تولید
مواد غذایی از قبیل گوشت ،تخم مرغ ،شیر و دیگر محصوالت آن
( لبنیات ) به خصوص (پروتین حیوانی) مرفوع نمی سازد .اما قسمت
مهم تولیدات از قبیل پشم ،پوست قره قل ،پوست خام و روده،
قالین ،پوستین ،پوستینجه وغیره اقالم عمده صادراتی کشور را
تشکیل می دهد.که اضافه از  04-04فیصد عاید ملی را محصول
حیوانی تشکیل می دهد :۳۱[ .ص]۲
بیشتر مردم جهان در شرایطی زیست میکنند که زنده گی شان
با مشکالت زیادی روبرو است .برای بیشتر این مردم گرسنگی دور
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از انتظار نبوده و کمبود غذایی محتمل و فراوانی یک رویا است .هر
روز هزاران نفر از مردم از سؤ تغذی تلف میشوند.
آبیاری یکی از عوامل مهم توسعه زراعت است 51 .در صد
افزایش در تولید جهانی مواد غذایی مرهون توسعۀ آبیاری طی سال
های اواسط دهه  0221تا  0231بوده است .در بعضی از کشور ها
مانند هندوستان تأثیر توسعه آبیاری در افزایش تولید مواد غذایی تا
حدود  % 011نیز می رسد .بدون امکانات دسترسی به آب ،استفاده
از بذر اصالح شده و پر محصول و کود کیمیاوی نمی توان تولیدات
زراعتی را توسعه داد .توسعه زراعت نیازمند همکاری نزدیک بین
کارشناسان و متخصصین آبیاری ،زهکشی و محیط زیست است تا
پاسخگویی به نیاز جهانی به مواد غذایی و دیگر محصوالت زراعتی
به گونه ای پایدار فراهم شود :85[ .ص]78
با در نظر گرفتن زمین موجود و طرز استفاده از آن در کشور
های جهان سوم معلوم می شود که افزایش تولید محصول باید در
نتیجۀ افزایش استفاده از تکنولوژی باشد و نه توسعۀ سطح زیر
کشت .بنابراین ،بهبود تکنولوژی در اغلـب طرح های زراعتی یک
عامل اصلی است .استـفادۀ تکنولوژی جدید در عرصۀ آبیاری،
احـداث باغ ،توسعۀ روسـتائی وغیره ساحات ضروری پنـداشته
می شود :80[.ص]85
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تکنولوژی های جدید شامل یک سلسله نوآوریها می باشد ،در مورد
طرح آبیاری یک تعداد از عوامل هستند که آب در رأس آن ها
است و هم بذر اصالح شده و کود کیمیاوی وغیره عوامل و روش
های زراعتی را شامل می شوند .در طرح های احداث باغ ها
نوآوری ها شامل عملیات و وسایل بهتر زراعتی ،درختان دورگۀ
زودرس و پربار می باشند ،طرح های توسعۀ روستائی شامل استفاده
از تعدادی عوامل زراعتی می باشد ،در عرصۀ صیادی روش صید
ماهی و تهیۀ قایق و لوازم مناسب مدنظر گرفته شود در حصۀ
انبارداری که شامل ایجاد سیلو های مدرن غالت ،دفع آفات انباری
وتهیۀ وسایل حمل ونقل میباشد .
متداولترین روش تعیین مصرف غذا در یک کشور برای زمانی
معین ،استفاده از فورمول یا معادلۀ غذاست .در این معادله کل عرضۀ
مواد غذایی در یک کشور برابر است با مجموع ضایعات و مصارف
گوناگون محصوالت غذایی ،کل عرضۀ مواد غذایی شامل تولید
داخلی ،واردات خالص و تغییر موجودی غذا در پایان سال است .به
همین ترتیب مصرف محصوالت غذایی شامل بذر مصرفی ،مصارف
صنعتی (تهیۀ نوشابه های مختلف وغیره)  ،غذای حیوانات ،ضایعات
غذا در مزرعه و در توزیع محصوالت ،ضایعات تبدیل مواد خام ،و
مقدار غذای موجود در سطح خرده فروشی برای مصرف انسان
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است .اگر مقـدار مـوجود هـر محصـول در سطح خـرده فروشـی بـر
نفـوس تقسیم شـود مصرف سـرانـه به دسـت می آید .سپس این
مصـرف سرانـه به کالـوری و گـرم پروتیـن در روز تبـدیـل
می شود :07[ .ص]022
سازمان خوار بار زراعت ملل  FAOدر رُم بر آورد کرده است
که یک میلیارد نفر در جهان از انواع گوناگون سؤتغذی شامل افزون
بر نیمی از  0.5میلیارد کودک در جهان رنج میبرند ،یک میلیارد از
کمبود پروتین – انرژی سؤتغذیه ها  0.8میلیارد از کم خونی
( کمبود آهن ) در زحمت هستند ،یک میلیاردکمبود آیودین دارند
و سی میلیون کودک دچار کمبود ویتامین  Aهستند که موجب
کوری و مرگ می شود :2[ .ص]088
سؤتغذیه یک علت عمده مرگ و میر کودکان است و فیصدی
آن در کشورهای رو به انکشاف نسبت به کشور پیشرفته بیشتر است.
علمایی که بحران مواد غذایی را مورد مطالعه قرار میدهند به این
عقیده اند که زمین تا فعالً زیادتر از ضرورت بشر غذا تهیه نموده
میتواند ،ولی مقدار آن در اکثر کشورهای جهان به نسبت خشک
سالی های متواتر و سیالب ها ،انکشاف احداث شهرک ها ،سرکها،
دهات ،از اینکه علوم زراعتی ظرفیت آنرا دارد که برای تمام مردم
دنیا عمالً فراوانی را به ارمغان بیآورد ،لیکن نبرد بر علیه گرسنگی
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باید سالیان دراز و حتی نسل ها ادامه یابد .تاسیسات تعلیمی ،نظامی،
فابریکات وغیره کاهش یافته میرود :03[ .ص ]283برای غلبه بر این
مشکل الزم است که توجه بیشتر به سکتور زراعت گردد .چنانچه
در اکثر مناطق جهان در سالهای کم محصولی دچار مرض،
گرسنگی و مرگ میگردند صرف در همین مواقع است که مردم
دنیا به مزایای زراعت پی میبرند و به محصوالت زراعتی ارزش
میدهند.
اثر افزایش نفوس بر زراعت جهان متعدد است .شرایط موجود
نشان میدهد که کشور های رو به انکشاف جهان به تدریج قابلیت
تأمین غذایی خود را از دست میدهند .مگر آنکه روش کار عوض
شود وگرنه قسمت عمده غذای الزم برای رفع نیازمندی نفوس
جهان باید از کشورهای دیگریکه محصوالت غذایی فراوان دارند
تهیه شود.
زراعت تا حد زیاد ،در پاسخگویی به تقاضای مؤثر جهانی
برای غذا موفق بوده است ،ولی هنوز بیش از  311میلیون نفر ،به عدم
امنیت غذایی دچار اند.
تغییرات اقلیمی ،تخریب محیط زیست ،افزایش رقابت
برای زمین و آب ،قیمت های بیشتر انرژی و تردید ها در مورد نرخ
پذیرش (  ) ITتکنالوژی نوین در آینده ،همگی بیانگر چالش ها و
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مخاطرات بزرگی هستند .که پیش بینی ها و برآورد ها را دشوار
می سازند .به منظور تأمین تقاضای محاسبه شده می باید در دوره
زمانی  8111تا  8181تولید غالت نزدیک به  51در صد و تولید
گوشت  35در صد افزایش یابد .برای رسیدن به حداقل استاندارد
های غذایی باید تولید مواد غذایی طی  81سال آینده دو برابر شود؛
اگر در جهت معکوس کردن روند فعلی تالش نشود ،منابع طبیعی با
خطر جدی مواجه خواهد بود .تخمین زده می شود که میزان تقاضا
برای گوشت و شیر تا سال  8181به ترتیب  811و  055در صد
افزایش یابد :01[.ص]31
افزایش تولید مواد غذایی تا حدود زیادی ارتباط به رشد
حاصالت ناشی از تکنولوژی های جدید وپیشرفته داشته که خود
ناشی از تحقیقات زراعتی است .کار برد علم جدید از طریق توسعه
تحقیقات و بهبود و روش های به یک نژادی به منظوری بهبود
ظرفیت بیولوژیکی نباتات در رابطه با آب و مواد غذایی ،روش های
اصالح نژاد حیوانات در جهت مقاومت به بیماری ها ،به کارگیری
ادویه و کود های کیمیاوی وغیره باعث تغییر تولید مواد شده است.
به منظور حفظ سطح فعلی حاصالت نیاز به سرمایه گذاری کافی در
عرصۀ تحقیقات است.
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هر چند تعداد نفوس در یک جامعه بیشتر باشد ،عرضه نیروی کار
نیز بیشتر خواهد بود ،با این نگرش ،نفوس بیشتر ،عاملی برای توسعه
اقتصادی است .از آنجا که جمعیت در سن فعال نامیده می شود ،باید
به ترکیب سنی و نیز جنسیت آن توجه کرد؛ زیرا هر قدر جمعیت
بین  05تا  21سال بیشتر باشد بدیهی است که آن جامعه نیروی کار
بیشتر خواهد داشت و همچنین تعداد نفوس زیر  05سال که از
عوامل مهم برای اظهار نظر در باره عرضه نیروی کار فعال جامعه در
آینده است.

خالصۀ فصل
رشد سریع نفوس عالوه بر تأثیر در اقتصاد کشور های رو به
انکشاف در اقتصاد جهان نیز قرار ذیل اثر می گذارد:
 .0رشد سریع نفوس سبب افزایش نا برابری میان درآمد های
کشور های رو به انکشاف با نرخی نسبتاً کمتر از نرخ رشد
درآمد های سرانه در کشور های پیشرفته افزایش می یابد.
 .8رشد سریع نفوس پدیده مهاجرت های بین المللی را تشویق
می کند.
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 .8مهاجرت نیروی کار سبب افزایش سطح دستمزد های
کارگران در کشور متبوع خود شان می شود.
 .7مهاجرت به کشور های دیگر در جستجوی کار بهتر با درآمد
بیشتر دارای نکات مثبت تر است .اوالً ،کارگران مهاجر همه
ساله مقادیر معتنابهی ارز خارجی به کشور متبوع خود می
آورند .و این درآمد های ارزی باعث افزایش درآمد ها و
ارتقای سطح زنده گی خانواده های این کارگران در داخل
کشور متبوع شان می شود
 .5همراه با رشد نفوس ،مصرف داخلی صادراتی نیز کاهش می
یابد و به دنبال آن از مازاد کاال های صادراتی کاسته می شود.
رشد نفوس فشار هایی را به منابع فیزیکی و انسانی ما وارد می کند.
عکس العمل های متفاوت کشور ها در زمینه دارند.
آگاهی و اطالعات راجع به تعداد و کثرت نفوس از این جهت خیلی
مهم است که به اساس آن میتوان تصمیم گرفت که تولیدات به کجا
عرضه گردد ،برای چه تعداد نفر عرضه گردد.دانستن افزایش نفوس
در آینده برای پیشبینی مصرف تولیدات و فعالیت های بازاریابی مهم
تلقی می گردد.
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پرسشهای آموزشی
 .0نظریاتی که پیرامون نفوس و توسعه مطرح شده است به
چند دسته تقسیم میگردد هر یک را شرح دهید؟
 .8رابطه بین رشد نفوس و تولید محصوالت زراعتی را تشریح
کنید؟
 .8عوامل مهاجرت مردم روستا ها به شهر کدام است؟
 .7نظریات دانشمندان را به ارتباط نفوس وزراعت بیان دارید؟
 .5رشد نفوس در کشور های رو به انکشاف و کشور های
انکشاف یافته چند فیصد در سال است؟
 .2رشد نفوس و پرابلم زمین را شرح دهید؟
 .1علل حرکات نفوس را شرح دهید؟
 .3کدام روش ها جهت رفع کمبود مواد غذایی باید عملی
گردد؟
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فهرست مأ خذ
 .7اکبری ،نعمت اله .شریف ،مصطفی . ]0832[.اقتصاد
کشاورزی  .چاپ پنجم .ایران :دانشگاه عالمه طباطبائی .
ص .00
 .7انصاری ،سلطان محمد . ]0821[.دانستنی ها پیرامون
جغرافیای عمومی افغانستان .افغانستان :نشر سرور سعادت .
صص . 812 ،832
 .8باقرزاده ،علی . ]0832[.مفاهم نوین اقتصاد کشاورزی.
ایران :جهاد دانشگاهی واحد ارومیه .ص.8
 .7بخشوده ،محمد .اکبری  ،احمدی . ]0832[.
اقتصادکشاورزی  .ایران :دانشگاه شهید با هنر (کرمان) .
ص . 823
 .5پاپلی یردی ،محمد حسین .ابراهیمی  ،محمد امیر. ]0831[.
نظریه های توسعه روستایی .تهران :سمت .ص . 078
 .2تفضلی ،فریدون . ]0818[.عقاید اقتصادی ( از افالطون تا
دورۀ معاصر) .چاپ اول .تهران :نشر نی .ص . 88
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 .1توانایان ،حسن  . ]0832[.فرهنگ تشریحی اقتصاد .چاپ
دوم .تهران :نشر الکترونیکی و اطالع رسانی جهان رایانه.
ص .138
 .3تقوی ،مهدی  .0838 .مبانی علم اقتصاد .تهران :انتشارت
باز تاب  .ص. 87
 .2تیرل وال .ا .پ . ]0813[ .رشد و توسعه .مترجم  :منوچهر،
فرهنگ  .فرشید مجاور ،حسینی .ایران :وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی  .صص . 088 ،22
 .01جی .ام .لنه -دی .وود .]0837[.تنوع زیستی کشاورزی.
مترجم :علیرضا  ،کوچکی .عبدالحمید  ،مهدوی دامغانی .
دانشگاه فردوسی مشهد .ص . 31
 .00رستگار ،محمد علی . ]0838[.زراعت عمومی  .ایران:
انتشارات برهمند .ص . 5
 .08زرین کفش ،منوچهر[ . ]0823حاصلخیزی خاک و تولید .
تهران دانشگاه تهران .صص . 8 - 0
 .08ساجد ،گل محمد  . ]0831[.فاکتور های عمده بلند بردن
سطح تولید محصول حیوانات و طیور .افغانستان :وزرات
زراعت  ،آبیاری و مالداری .ص . 8
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عوامل تولید
مبحث اول -مفهوم عوامل تولید
به عواملیکه انسان به کمک آنها میتواند محصول و خدمات را
تولید نمایند عوامل تولید گفته میشود .به عباره دیگر هر عاملی که
در پروسه تولید بکار گرفته می شود عامل تولید نامیده می شود .به
مفهوم وسیع تولید عبارت از ترکیب عوامل تولید غرض بوجود
آوردن امتعه یا خدمات است .عوامل تولید را میتوان بصورت عموم
به چهار عامل زمین ،کار ،سرمایه و مدیریت مرتبط دانست.
بکار بردن عوامل تولید در عملیه تولید بنام عامل (  ) Inputو حاصل
آن به نام (  ) Outputیاد می گردد :6[.ص ] 66کمیت و کیفیت
تولید بیشتر مربوط به کمیت و کیفیت عوامل تولید ،به انتخاب روش
تولید و کاربرد تکنالوژی تولید بستگی دارد .و وظیفه علم اقتصاد نیز
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پیدا نمودن شرایط بهتر تخنیک تولیدی غرض بلند بردن مؤلدیت
عوامل تولید است .عوامل تولید به دو دسته ذیل تقسیم می شود:
الف .عوامل ثابت و متغیر؛
ب .عوامل قابل ذخیره و غیرقابل ذخیره.
عوامل ثابت تولید
آن دسته از منابع تولید اند که مقدار به کار گرفته شده از آنها
بستگی به حجم تولید ندارد .عوامل ثابت در پروسه تولید ارزش
خویش را به تدریج به محصول تولید شده انتقال میدهد .مانند زمین
زراعتی ،ساختمانها :6[ .ص ] 26بعضی از عوامل مانند زمین به طور
طبیعی ثابت و غیرمنقول اند برخی دیگر به دلیل آنکه در جریان
تولید یک محصول خاص بدون تغییر باقی میماند به عنوان عوامل
ثابت در نظر گرفته میشوند .مثالً زارعی دارای قطعه زمین به وسعت
یک هکتار است زمین او در سطح یک هکتار ثابت است.
عوامل متغیر تولید
عوامل تولیدی که در دوره زمانی کوتاه قابل تغییراند و تغییر
سطح تولید در این دوره از طریق تغییر آنها امکان پذیر است،آنرا
عوامل تولید متغیر گویند .این عوامل در جریان تولید مرتباً تغییر
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می نماید و برخالف عوامل ثابت دسته از عواملی وجود دارند که با
سطح تولید رابطۀ مستقیم دارند .مثالٌ در طول یک فصل کشت
همراه با افزایش تولید محصول ،مقدار بیشتری از عوامل مانند کود،
بذر و نیروی به کار گرفته می شود ،و در بلند مدت کلیه تولید به
صورت متغیر در می آیند .در تولید محصوالت تجارتی  ،مهم است
تا اینکه زارعان در مورد نسبت بین مصرف و سود استعمال کود
کیمیاوی آگاهی داشته باشند ،هر چند که مؤثریت استفاده از کود
کیمیاوی به عوامل مانند اقلیم ،خاک وغیره ارتباط دارد .اما با ثابت
نگهداشتن تمام عوامل تولید ،عالوه نمودن کود کیمیاوی مطلوب
باالی خاک توسط یک زارع باعث رشد محصول می گردد.
مؤثریت استفاده از مواد کیمیاوی و بدین گونه سود بخشی آن
تحت تأثیر روش های مختلف استعمال کود کیمیاوی قرار می گیرد
که زارعان جهت رشد محصوالت شان اتخاذ می کنند  .به طور
عموم زارعان تخم پاشی گسترده را نسبت به جایگزینی ترجیح می
دهند چون که این تخم پاشی سریع ،ارزان وآسانتر می باشد .هر چند
که مواد غذایی در دست آمده بسیار ضعیف و کم قوت است .بر
عکس در روش جایگزینی مقدار استفادۀ کود کیمیاوی کم بوده
ولی نتایج خوب به دست می آید؛ یعنی مواد غذایی به درجۀ عالی
می باشد :66 [.صص ]166-161
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عوامل قابل ذخیره
برخی از عوامل تولید این خصوصیت را دارند که میتوان تمام
یا قسمتی از آن را برای فصل های بعدی ذخیره و انبار کرد .مانند
کود کیمیاوی و ادویه ها.
عوامل غیرقابل ذخیره
عوامل غیرقابل ذخیره عواملی اند که اگر به موقع و در زمان
حال از آنها استفاده نگردد ،خدمات حاصل از آنها قابل ذخیره شدن
را برای دوره های بعدی نخواهد داشت .مثالً منابع آب برای آبیاری
از قبیل چاه ها ،کاریز ها و بند ها.
مشخصات عوامل تولید در زراعت
عوامل تولید عبارت است از هر آن چیز که مردم بتواند برای
به دست آوردن ضروریات و خواسته های خویش استعمال کند .به
ارتباط عملیه تولید مشخصات عوامل تولید از سه نگاه حایز اهمیت
است:
 .1مدت زمان مصرف  /استهالک عوامل تولید

عوامل تولید که در جریان پروسه تولید جسماً به مصرف رسیده
و جز تولید می شود عوامل مذکور تا یک زمان معین قابلیت ذخیره
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شدن را دارد بعضی از عوامل تولید در یک زمان کوتاه ( فصل
نمویی نبات ) به محصول تولید شده تغییر شکل می نماید .مثالٌ :
آب ،تخم بذری ،ادویه های زراعتی ،کود کیمیاوی ،خوراکه های
حیوانی زمان کمتر ضرورت دارند تا ارزش شان طور مکمل به
محصول تولید شده انتقال نماید .بعضی از عوامل تولید به زمان بیشتر
نیاز دارد تا ارزش شان به محصول تولید شده انتقال نماید .مثالً :
درخت سیب عمر طوالنی تر بهره برداری دارد و ارزش کار تراکتور
در مدت الاقل ده سال به محصول تولید شده انتقال می نماید.
 .2درجه انقسام پذیری

عواملی وجود دارند که تخصیص آن در پروسه تولید به هر
اندازه صورت گرفته میتواند .بعضی از این عوامل تولید طور کامل
انقسام پذیر هستند .مثالً  :تخم های بذری ،کود کیمیاوی ،ادویه های
زراعتی تا حد یک گرام قابل تقسیم اند .برعکس بعضی عوامل
تولید انقسام پذیر نیستند ،مانند تراکتور ،واتر پمپ ،حیوانات وغیره.
 .3قابلیت تعویض

بعضی عوامل تولید قابلیت تعویض را دارا می باشد ،مثالً
تراکتور با گاو قلبه و نیروی بشری قابل تعویض است .برعکس
زمین ،آب ،تخم بذری منحیث عوامل تولید غیرقابل تعویض اند.
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مبحث دوم -طبقه بندی عوامل تولید
عوامل تولید به صورت عموم به چهار دسته ذیل تقسیم می
گردد:
 .1زمین؛
 .6کار؛
 .2سرمایه؛
 .4مدیریت.
 -1زمین
از نظر اقتصادی زمین اهمیت زیادی دارد و یکی از عمده ترین
عوامل تولید به شمار میرود .امتیاز قابل توجۀ زمین نسبت به سرمایه
از آنجا ناشی می شود که زمین در مفهوم خاص خود ،غیر قابل
استهالک است و مجموعه ای از منابع طبیعی به آن تعلق دارد.
یکی از عوامل تولید که معموالً مرکب است از اموال مادی اقتصادی
که بدون کمک انسان توسط طبیعت عرضه می گردد ،زمین است.
اصطالح زمین یا طبیعت نه تنها شامل سطح زمین (خشکه و آب)
می باشد بلکه هر چیزی را که با سطح زمین پیوسته بوده و جز آن
شمرده می شود در بر دارد .باین ترتیب تمام منابع طبیعی در حالت
بدوی آن از قبیل معادن ،حیوانات وحشی ،جنگل ها و ماهی به این
011

عوامل تولید

فصل سوم

اصطالح اقتصادی زمین گفته می شود و همچنان منابع قوه خارج
انسان مانند آب ،زغال سنگ ،حاصلخیزی طبیعی اراضی در جمله
زمین می آید.
نخستین سرمایه یک کشور زمین و خاک حاصلخیز است  .هر
منطقهای که از این جهت غنی باشد از نظر اقتصادی توسعه مییابد.
زمین عبارت از تمام منابع زیر زمینی و روی زمین که طبیعت به
اختیار بشر گذاشته و کار انسانی باالی آن تطبیق میشود ،می باشد.
نقش زمین در تولید ،به خصوص در تولید زراعتی به شرط داشتن
قابلیت کشت و بهره برداری ،بر کسی پوشیده نیست ،البته قابلیت
بهره برداری از زمین خود تابع شرایط مانند مرغوبیت خاک،
دسترسی به آب و حتی آب و هوا ( اقلیم ) است.
به طور کلی محدودیت منابع اراضی برای زارعان در سطح جهان
عبارت است از :خشکی  ، % 62مشکالت غذایی  % 11 ، % 62و
یخبندان دایمی  % 6می باشد :11[ .ص]656
زمین از شرایط اولی عملیه تولید بحساب میآید و بدون آن
دوام و هستی جامعه به روی زمین دشوار است .زمین وقتی منحیث
موضوع کار عمل میکند که انسان با وسایل کار قسمت فوقانی آن
را به منظور پیشبرد و تولیدات زراعتی مورد استفاده قرار میدهد.
مثالً از طریق قلبه کردن خاک انسان خصوصیات میخانیکی ،فزیکی
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و کیمیاوی خاک را مورد استفادۀ نباتات قرار میدهد که به این
مفهوم زمین منحیث موضوع کار عمل میکند.
ویژه گیهای زمین منحیث وسیله تولید
زمین از عوامل مهم تولید در زراعت است .با وجود پیشرفت
های علوم و افزایش بهره وری زمین ،به دلیل رشد جمعیت ،اهمیت
آن رو به فزونی است .زمین یک منبع دایمی است که اگر
حاصلخیزی خاک حفظ شده و روش های مناسب حفاظت مورد
استفاده قرار گیرد استهالک نشده و تمام نمی شود .مدیریت صحیح
نه فقط بهره وری ذاتی زمین را حفظ خواهد کرد بلکه می تواند آن
را اصالح نیز بکند.
از نظر زارعان زمین دارای مهمترین نقش در تولید است و
مهمترین ویژه گیهای آن قرار ذیل اند:
 .1استفاده از نیروی کار و سرمایه در زراعت بدون زمین ممکن
نیست.
 .6زمین با داشتن ارزش دایمی خود در اثر استفادۀ غیر علمی و
مداخلۀ عوامل طبیعی قابل تخریب بوده اما غیرقابل حمل
میباشد.
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 .2زمین وسیله پس انداز و بیمه کردن دارایی بویژه در مواردی
است که نسبت انفالسیون در کشور باالباشد.
 .4زارعان برای بلند بردن عاید خویش عالقمند هستندکه زمین
اضافی به دست آورند ،چون استفاده از کار بیشتر در یک
قطعه زمین محدود سبب کاهش بازدهی نیروی کار میشود.
 .5در صورت استفاده درست و مناسب کیفیت زمین بهتر شده
میرود.
نظر به اینکه مجموع وسعت زمینهای قابل استفاده محدود میباشد
با توجه به رشد تقاضا برای محصوالت زراعتی به دالیل افزایش
نفوس و تغییر شیوه زنده گی به نظر میرسد که زمین باید اهمیت
خود را حفظ نماید.
حاصلخیزی خاک
خاک یک جسم طبیعی بوده که به سطح زمین قرار داشته و
شامل مخلوط از مواد سنگی تجزیه شده ،مواد معدنی و مواد عضوی
پوسیده شده بوده که مقدار مناسب آب ،هوا و مواد معدنی را به
نباتات تهیه می نماید.
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خاک مواد غذایی را برای نبات به یک نسبت مناسب تهیه
کرده بر عالوۀ رطوبت و اکسیجن را که برای نموی نبات ضرورت
است در خود میداشته باشد.
حاصلخیزی خاک توصیف کننده توانایی و قابلیت خاک برای
تأمین رشد مطلوب گیاه است ،توانایی خاک جهت تأمین ضروریات
نبات به آب ،مواد معدنی (مواد غذایی) در طول مدت رشد و نموی
آن میباشد .به عنوان بستر پرورش نباتات مهمترین عاملی است که
باید قبل از هر چیز به آن توجه شود .حیات انسان به پیمانه وسیع
مربوط به خاک میباشد .اهمیت خاک نیز در آن است که انسان
چطور از آن استفاده مینماید.
در ارزیابی حاصلخیزی خاک مجموعه عوامل و اختصاصات
خاک و اثرات متقابل آنها بطور همزمان بروی رشد و عکس العمل
محصول مشارکت میکند .اگر در پهلوی حاصلخیزی خاک سایر
عوامل محیطی مؤثر در رشد و عکس العمل محصول از قبیل آب،
هوا ،خواص نبات مربوطه و عوامل حاصلخیزی ناشی از عملیات
انسان و کود دهی مطرح گردد قدرت بازدهی محیط تولید مدنظر
قرار میگیرد.
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حاصلخیزی یک قطعه زراعتی به وسیله استعداد آن مورد
توجه قرار می گیرد تا بطور مؤثر ظرفیت های گیاهان کشت شده را
که نتیجه دو عامل زیر است نشان دهد :
 .1حاصلخیزی طبیعی که کیفیت های طبیعی خاک و اقلیم یک
قطعه را آشکار می کند ،مثال خصوصیات طبیعی یک خاک
از نظر عناصر معدنی و یک اقلیم مرطوب.
 .6حاصلخیزی اکتسابی ،نتیجه بهبود در شرایط کشت به وسیله
انسان است .یکی از روش های حفاظت خاک کشت متراکم
است .در کشت متراکم مقدار بوته در هکتار از حد معمول
بیشتر در نظر گرفته می شود .این امر باعث زیاد تر شدن سطح
پوشش شده ،تلفات خاک را کاهش می دهد.
هادسون در زیمبابوه مشاهده کرد هنگام که تراکم بوته
های ذرت از  5،6عدد در متر به  6،2رسید تلفات خاک از 62،1
به  16،1کیلو گرام در متر مربع تقلیل یافت .به تجربه ثابت شده
است که اگر فاصله ردیف های سویا از  1متر به  1، 5متر
کاهش یابد میزان نفوذ آب در داخل خاک  64در صد افزایش
و تلفات خاک  25در صد کاهش می یابد :5[.ص]662

019

عوامل تولید

فصل سوم

حاصلخیزی امری نسبی است ،یک محصول ممکن است در یک
قطعه زمین بهتر نسبت به قطعه زمین دیگر رشد کند ،حتی اگر دارای
حاصلخیزی یکسانی باشند.
دو شرط برای بیان حاصلخیزی مورد نیاز است:
 .1سازگاری یک گیاه کشت شده به محیط کشت؛
 .6سازگاری یک محیط کشت به گیاه کشت شده :2[.ص]112

خاک حاصلخیز خاکی است که قدرت تامین مواد غذایی را برای
رشد مطلوب نباتات فراهم سازد.
فکتورهای حاصلخیزی بطور اعم در عوامل مرکبی مانند :اقلیم،
خاک ،آب ،ارگانیزم ،کود و نبات خالصه میشود .از عوامل مؤثر
در حاصلخیزی خاک بجز موارد مطرح شده بافت ،هیومس و
فعالیت  PHو ساخت خاک ،حرارت و تهویه ،تبادل کتایونی،
بیولوژیکی ،عمق خاک زراعتی در رابطه با نوع خاک و عملیات
زراعتی و عناصر غذایی نیز اثرگذار میباشد .ضخامت خاک
زراعتی کم بوده به علت موجودیت میکروب های فراوان محیط
زندهای را تشکیل میدهد که از لحاظ زراعت برای کشت و کار
نباتات بی اندازه مهم است.
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چگونگی خاک و ساختمان آن و عوامل که در تحوالت آن دخالت
دارند بسیار مهم و با ارزش است .زراعت با خاک رابطه مستقیم دارد
و تمام عملیات زراعتی باالی خاک صورت میگیرد :4[ .ص]116
از اینکه نباتات مختلف از نظر ساختمان ریشه و فرو رفتن ریشه های
شان به عمقهای مختلف خاک ،در همه فرق دارند لهذا نباتاتی که
در طبقه فوقانی خاک ریشه میگیرند مانند گندم ،جو ،شبدر ،کچالو
و امثال آن قسمت بیشتر ریشه های شان طور سطحی انکشاف نموده
است .آب و مواد غذایی را از طبقه فوقانی خاک میگیرند .تنها یک
قسمت خیلی قلیل ریشه های شان به منظور گرفتن آب به عمق
پایینتر فرو میروند .ریشه های بعضی نباتات دیگر مانند باقال،
رشقه ،شرشم و امثال آن از یک الی دو متر در خاک فرو میرود و
به نحوی توسط ریشه خویش آب و مواد غذایی را جذب میکند.
در کشور هایی که کود کیمیاوی نسبتاً قیمت باشد کشت نباتات گل
پروانهیی یا لیگیوم مانند رشقه ،شبدر و نباتات پلیدار در تناوب
زراعتی ضروری پنداشته میشود .حاصلخیزی خاک به مقدار
حاصلی که از یک هکتار زمین به دست میآید گفته میشود و
نشان دهنده قدرت حاصلخیزی خاک و یا کیفیت زمین میباشد.
در گذشته حاصلخیزی خاک ،صرفاً تأمین نیاز عنصری  NPKبوده
است .پس از آن اهمیت ماده عضوی مورد توجه قرارگرفت .استفاده
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از کودهای معدنی ظاهراً سریعترین و مطمئنترین راه برای تأمین
حاصلخیزی خاک به شمار میرود ،لیکن مصارف زیاد کود ،آلوده
گی و تخریب محیط زیست و خاک ،نگران کننده است .بنابراین،
استفاده کامل از منابع گیاهی غذایی قابل تجدید موجود (عضوی و
بیولوژیکی) به همراه کاربرد بهینهای از مواد معدنی ،نقش مهمی در
جهت حفظ حاصلخیزی ،ساختمان و فعالیت حیاتی خاک ایفا
میکند .هیومس به خاطر خواص کلوئیدی یکی از ارکان
حاصلخیزی خاک است .در صورتی که از نباتات فامیل لیگیوم در
تناوب زراعتی شامل باشد این نبات توسط ریشه که  Noduleحاوی
است نایتروجن هوا را توسط بکتریای که در ساختمان نادیول
موقعیت دارد نصب نموده و مورد استفاده نبات قرار میگیرد .با
کشت نباتات لیگیومی در زمین کود ارزانتر نایتروجنی به دسترس ما
قرار میگیرد .فعالیت بیولوژیکی و عملیات اصالحی انسان در
حاصلخیزی خاک رول مهم دارد .قابلیت تشکل هیومس و تهیه
کمپوست یک طریقه ارزان و اقتصادی است که بیشتر از طریق
عملیه بیولوژیکی و بیوکیمیاوی مایکرو ارگانیزم ها صورت
میگیرد.
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تشخیص حاصلخیزی یک قطعه زمین
تا زمانیکه سروی مناسب خاک صورت نگیرد ،انکشاف
مناسب و تولیدات بلند مزرعه نمی تواند

به دست آید .سروی

مناسب خاک تصویر واضح از خاک های مختلف ،خواص آن ها و
مساعد بودن شان را برای کشت نباتات مختلف وغیره مهیا و روشن
می سازد :12[.ص]61
با مدیریت صحیح خاک و اعمال روش های ساده ای میتوان
حاصلخیزی و قدرت تولید محصول زمین را حفظ کرد .این کار ها
عبارت اند از :
الف .عملیات زراعتی مناسب؛
ب .اصالح تیزابیت خاک در نواحی مرطوب؛
ج .جایگزین کردن ذخیره کافی برای گیاه که با برداشت
محصول ،فرسایش و آبشویی از دست می رود؛
د.

استفاده از روش هایی مانند روش کشت نواری،

تراس بندی و استفاده از گیاهان برگ باریک برای کنترول
فرسایش :14[ .ص]142
تشخیص حاصلخیزی یک قطعه به معنی برآورد تغییرات در
ظرفیت تولید محیط آن قطعه می باشد .این برآورد عمدتاً بر اساس
خاک و نبات است .اما مشاهده شرایط اقلیمی از یک سال به سال
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دیگر نیز مهم است .تشخیص تنها بعد از انجام کامل موارد ذیل
انجام صورت می گیرد:
 .1آزمایش مزرعه ای خاک و نباتات؛
 .6آزمایش خاک – پروفیل کشت.
برای باروری خاک که منجر به افزایش محصول میگردد باید
خاک را همیشه تحت مراقبت وکنترول قرار داد .کنترول
حاصلخیزی مسأله ای پیچیده میباشد .بهترین روش استفاده از
خاک های زمین ،خاک هایی میباشد که نبات در آن توافق داشته
باشد .رشد و نمو نباتات تحت تأثیر عوامل متعدد خاک ،اقلیم و
همچنین عواملی موروثی نباتات می باشد .برخی از این عوامل قابل
کنترول لکن بسیاری از آن ها از کنترول بشر خارج است .بشر نمی
تواند هوا ،نور و درجه حرارت را کنترول نماید لکن می تواند مقدار
عناصر غذایی نباتات را در خاک تغییر دهد .مقدار عناصر قابل
استفادۀ نباتات از طریق تغییر وضعیت خاک و مدیریت صحیح و
استفاده از کود های کیمیاوی امکان پذیر می باشد .استفاده از گرین
هاوس ها تا اندازۀ این امکان را میسر می سازد.
جهت آماده سازی نورم های توصیه برای استفاده از مواد
کیمیاوی برای هر نوع خاک به درجات مختلف ( پائین ،متوسط و
عالی ) ،منحنی های عکس العمل محصوالت باید آماده گردد .این
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منحنی ها ممکن مبنی بر یک حالت خاص آماده گردند یا ممکن
نظر به اوسط گیری آزمایشات که به خاطر تغییر هوا ،خاک و عامل
صورت می گیرد ،آماده گردد.
توضیح آزمایش خاک با علم اقتصاد سر و کار دارد زیرا که
این توضیح به منظور اهداف اقتصادی مانند اعظمی ساختن مفاد در
فی هکتار زمین مورد استفاده قرار می گیرد و همچنان این توضیح
مصارف کود کیمیاوی و قیمت محصول را نیز در بر دارد .از طریق
منحنی عکس العمل ،مقدار واقعی کود کیمیاوی که برای اعظمی
ساختن فی هکتار زمین داده می شود نیز میتوان محاسبه کرد .در
صورت عدم موجودیت منحنی عکس العمل محصوالت ،مواد
کیمیاوی مورد نظر جهت اعظمی سازی محصول توسط آزمایشات
متعدد زمین می تواند مورد سنجش قرار گیرد.
خاک های آزمایش شده که نتیجۀ خوب از آن پس از استفاده
کود کیمیاوی به دست می آید و نیز خاک که استفادۀ کود
کیمیاوی در آن هیچ نتیجۀ مطلوب نداشته باشد باید درج منحنی
گردد .مواد کیمیاوی الزمه به خاطر اعظمی ساختن محصول در
شاخص های مختلف حاصلخیزی تعیین و تثبیت می گردد که این
رابطۀ خطی را نشان می دهد .منحنی فوق الذکر به منظور توصیه
برای استفاده از مواد کیمیاوی برای خاک های مختلف آزمایش
001

عوامل تولید

فصل سوم

یافته یا شاخص های مختلف حاصلخیزی مورد استفاده قرار
می گیرد.قرار یک آمار گیری ،استفاده  6/2حصۀ کود کیمیاوی در
زمین های زراعتی به منظور به حداکثر رسانی محصول به عنوان
اقتصادی ترین میزان قابل مالحظه است : 61[ .ص]452
بر طبق نظریه  S. Heninپروفیل کشت عبارتست از  :پروفیل
کامل تشکیل شده از الیه های سطحی زمینکه به وسیله کشت و
واکنش متعاقب ریشه های نباتات و عوامل طبیعی دیگر مشخص
شده باشد : 2[ .ص]116
[[

عوامل مؤثر بر حاصلخیزی خاک
حاصلخیزترین حالت برای خاک هنگامی است که خواص آن
در حد بهینه باشد .خواص فیزیکی عموماً ارتباط به موارد زیر دارد:
بافت خوب -:به عبارت دیگر تناسب خوب بین ذرات تشکل
دهنده خاک ( شن ،رس ،سیلت و هوموس ) .اغلب گیاهان یک
خاک متناسب را ترجیح می دهند .مثال از یک خاک متناسب ،بر
طبق دمولون  51-61در صد شن 11 - 15 ،در صد سیلت5 – 11 ،
در صد رس 1-15 ،فیصدآهک 2 – 5 ،در صد مواد عضوی
ساختار خوب و پایدار آن به جریان آب و هوا در خاک کمک می
نماید.
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اقلیم -:حاصلخیزی اقلیمی مستقیماً به نیاز های اقلیمی گیاه
کاشته شده وابسته است .یک عنصر اقلیمی میتواند عامل محدود
کننده برای نمو خوب یک گیاه باشد .بدین منظور موارد زیر باید
مدنظر قرار داد:
 .1نزوالت -:میزان بارنده گی ،توزیع آن در زمان ،شدت باران.
 .6درجه حرارت -:درجه حرارت متوسط روزانه ،درجه حرارت
حداکثر ،درجه حرارت حداقل ،تعییرات فصلی و روزانه.
 .2نور  -:شدت ،مدت ،کیفیت ،تغییرات فصلی.
 .4باد -:شدت باد و جهت باد : 2[ .ص]114
موارد ذیل در حفظ حاصلخیزی خاک نقش اساسی دارد:
 .1از اینکه هر نبات به انواع خاک توافق ندارد .باید هر نبات نظر به
نوع خاکی که توافق داشته باشد ،کشت گردد.
 .6خاک بستر برای نشو و نموی نباتات بوده باید دارای خال ها و
منافذباشد و خاک بصورت اساسی نرم ساخته شود و بعداً بذر
گردد.
 .2در خاک های که مقدار مواد عضوی یا  Humusکم باشد با
عالوه نمودن کود آن را باید تقویه کرد.
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 .4از آنجایی که موجودات خاکزی در خاک از اهمیت بسزایی
برخوردار هستند ،باید سعی شود تا موجودات زنده آن به اثر
عوامل گوناگون از بین نرود.
 .5عواملی که باعث تخریب خاک میشود باید جلوگیری بعمل
آید .زیرا نوع بهره برداری از زمین و فرسایش رابطۀ نزدیکی
با یکدیگر دارند .در صورتی که از زمین استفادۀ نامعقول به
عمل آید میزان فرسایش به شدت افزایش می یابد.
برنامه ریزی برای استفاده صحیح از زمین عالوه بر استعداد زمین به
عوامل اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،امکانات سرمایه گذاری
مالک ،وسایل موجود ،وجود کارگر و حتی ترجیح و تمایل
زارعان نیز بستگی دارد : 5[.ص]664
عواملی که بر میزان فرسایش خاک اثر دارد عبارتند از :بارنده
گی ،آب ،باد ،خاک ،توپوگرافی ،زرع نباتات وغیره که به سه
دسته ذیل تقسیم میگردند:
 .1عوامل گروه حفاظت ارتباط بیشتر با زرع یا غرس نباتات داشته
و کشت نباتات باعث تقلیل حرکت آب و باد میگردد.
موجودیت نباتات در زمین از سرعت مستقیم برخورد قطرات
باران و باریدن آن بروی زمین میکاهد .و ساختمان طبیعی
خاک از بین نمیرود و مواد غذایی حفظ میگردد.
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 .6عوامل گروه انرژی که باعث فرسایش میشوند مقدار بارنده
گی جریان آب و باد میباشد .باید نباتاتی زرع گردد که مقابل
آب و باد مقاوم باشد و آب باران توسط اجزای نباتات به زمین
جذب گردد و از سرازیر شدن سیالب جلوگیری نماید.
 .2عامل دیگر فرسایش پذیری خاک مربوط به خصوصیات
فزیکی و کیمیاوی خاک میباشد .مسألهای که باعث متضرر
شدن نشو و نموی نباتات میگردد ،تبخیر آب است .برای
مولدین الزم است که در فصل گرما نباید در ساعت 16 -11
روز زمین را آبیاری نمایند اگر چنین عمل را بکنند آب تبخیر
نموده تمام مواد نمکی و تیزابی را بروی زمین بیرون آورده
زمین شوره زار می گردد .عواملی که در تجزیۀ خاک های
زراعتی و تجزیۀ سنگ ها جهت تشکیل شدن این خاک ها
دخالت دارند به گروۀ عوامل فیزیکی و میخانیکی ،عوامل
بیولوژیکی دسته بندی می شود.
عوامل فیزیکی حاصلخیزی خاک
رشد و نموی نباتات به عوامل متعددی بستگی دارد .در بین این
عوامل صفات یکی از آن ها محسوب می گردد.جنبه های فزیکی
این قسمت به جنبه های اصلی جغرافیایی و توپوگرافی منطقه
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مربوط می شود و پیوند ناحیه را با کل کشور از لحاظ جنبه های
مهم روشن می کند .هدف اصلی نشان دادن مناسب بودن اقلیم و
خاک منطقه برای تولید محصوالت زراعتی ومالداری پیشنهادی
است :12[ .ص]561
رنگ خاک -:معموالً رنگ تیره خاک نشان دهندۀ میزان ماده
عضوی مناسب است.
ساختمان خاک -:آرایش ذرات خاک در تشکیل خاکدانه ها،
اندازه و پایداری خاکدانه ها ،بر روی تخلخل ،نفوذ پذیری و
مقاومت آنها بسیار مؤثر است.
تخلخل خاک و نفوذپذیری آن -:تخلخل خاک بین حجم
منافذ و روزنه های خاکی است و معیاری برای جریان آب و هوا
محسوب میشود.
ظرفیت نگهداری آب خاک -:میزان ظرفیت نگهداری آب
خاک که متأثر از نوع بافت و میزان ماده عضوی میباشد در
حاصلخیزی خاک نقش اساسی دارد و فاکتور مهم در جهت
بهرهوری میباشد .مقدار ترکیب جو خاک تا حد زیادی به رابط
بین آب و خاک بستگی دارد .منافذ خالی از آب و هوا اشغال
میشوند .پس از آبیاری یا بارندهگی ابتدا منافذ درشت ،آب خود
را تحت کشش قوه ثقل زمین از دست میدهند و به تدریج آب
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منافذ متوسط به وسیله جذب گیاهی و تبخیر از خاک خارج می
گردد .بنابراین هوا معموالً منافذ درشتتر را پر کرده و ضمن
خشک شدن خاک وارد منافذ متوسط نیز میشود .به همین دلیل
در خاک هایی که تعداد منافذ کوچک زیاد است .شرایط تهویه
مناسب نبوده ،گیاهان و سایر موجودات خاک از این حیث صدمه
میبینند :15[ .ص]125
عمق خاک -:عمق خاک شامل ضخامتی از مواد سست باالی
الیه محدود کننده است که عبور آب و ریشه نباتات در آن امکان
پذیر است.
زمین دارای سه مقطع میباشد که بنام مقطع یا قشر اصلی
( B ،Aو )Cیاد میگردد و سطح خارجی خاک دارای رنگ تیره
است که از تخریب نباتات و حیوانات وغیره مواد بوجود آمده
است و تقریباً  21تا  41سانتی متر ارتفاع آن می باشد .قشر دومی
همان قشریست که از  41سانتی متر پایینتر از قشر اول قرار دارد.
نباتاتی که دارای ریشه های طویل اند در این قشر نمو میکند.
قشر سومی در تحت قشر دومی قرار دارد در این قشر هوا
موجود نبوده و زمینه نموی نباتات نیز مهیا نیست.
رایج ترین الیه های محدود کننده در مناطق خشک عبارتند از:
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 .1یک الیه سنگریزه یا سنگی نا پیوسته با حداقل  % 65ذرات
درشت؛
 .6یک الیه گچی پیوسته با بیش از  % 65گچ و ضخامت
حداقل  21سانتی متر؛ یک الیه آهگی با بیش از % 61
آهگ و حداقل ضخامت  21سانتی متر؛
 .2سخت الیه های پیوسته با ضخامت بیش از  11سانتی
متر :1[ .ص]161
نقش زمین در اقتصاد زراعتی را باید از دو جنبه یعنی اقتصادی
و حقوقی مورد مطالعه قرار داد:
جنبه های اقتصادی زمین
زمین عامل مهم تولید در بسیاری از فعالیت های اقتصادی
می باشد .عواملی که در تعیین قیمت زمین زراعتی نقش دارند
عبارتند از :فاصله قطعه زمین تا شهر ( که تنها به نزدیکی زمین به
بازار مصرف تولیدات زراعتی مربوط نیست ،بلکه به چشم انداز
استفاده مسکونی مورد نظر خریدار و فروشنده نیز ارتباط دارد) ،
حاصلخیزی و درجه مرغوبیـت خاک مزرعه ،فاصله تا جاده اصلی،
مساحت زمین زراعتی (بر حسب هکتـار) و میزان استـفاده از زمین
زراعتی :2[.ص]42
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ارزش اقتصادی هر هکتار زمین زراعتی به چند عامل ذیل نیز
بستگی دارد:
 .1کیفیت فزیکی و بیولوژیکی خاک؛
 .6فاصله زمین تا بازار (مرکز مصرف)؛
 .2رقابت سایر بخش ها با زراعت در استفاده از زمین؛
 .4ارزش حیثیتی زمین.
 .1کیفیت فزیکی و بیولوژیکی خاک :در مطالعه جنبههای
فزیکی و بیولوژیکی زمین نکات الزم ذیل را مدنظر گرفت:
آب و هوا -:آب از مهمترین مواد مورد نیاز نباتات است .آب در
فوتوسنتز و ساختن مواد نباتی نقش اساسی دارد و همچنین در ایجاد
فشار الزم برای رشد و تقسیم سلول های نباتی از اهمیت خاصی
برخوردار است .آب برای انتقال مواد غذایی به داخل نبات و جریان
یافتن آن در داخل نبات ضرورت کامل دارد.
نباتات از همان آغاز جوانه زدن به آب نیازمند است .آب یکی از
مهمترین مواد مورد نیاز نباتات می باشد که در تمام فعالیت حیاتی
نبات ضروری است .برای اینکه آب در مزرعه تنظیم شده بتواند تا
اندازه ومقدار آب را دانسته و بعد از آن مطابق نوع خاک و نوع
نبات مورد استفاده قرارگیرد :16[.ص]1
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در عین حال آب فراوانترین ماده روی زمین می باشد وکمبود آن
مهمترین عامل محدودیت تولید محصوالت زراعتی در جهان است.
این ویژه گی شامل میزان بارنده گی ( وتوزیع آن در طول سال)
سرعت تبخیر آب ،میزان حرارت ،طول مدت رویش گیاهان ،مدت
و شدت تابش نورآفتاب ،شدت و جهت وزش بادها و سایر عوامل
را شامل است .نوع آب و هوا حتی در دو منطقه با فاصله کم از
همدیگر ممکن است به علت اختالف در ارتفاع زمین ،وجود کوه
ها و جهت وزش باد غالباً متفاوت باشد.
نوع خاک -:خاک عبارت از یک جسم طبیعی بوده که به
سطح زمین قرار داشته و شامل مخلوطه مختلفی از مواد سنگی تجزیه
شده ،مواد معدنی و مواد عضوی پوسیده شده بوده که مقدار مناسب
آب ،هوا و مواد معدنی را به نبات تهیه مینماید .و هم مواد غذایی
نبات را به یک نسبت مناسب تهیه کرده بر عالوه رطوبت ،آکسیجن
را که برای نموی نبات ضرورت است در خود میداشته باشد.
نوع خاک کامالً به نوع آب و هوا بستگی دارد .ولی میزان تغییرات
نوع خاک معموالً بیشتر از تغییرات آب و هوا است .از مهمترین
ویژه گیهای خاک بر قدرت تولید آن اثر میگذارد .بافت اندازه
ذرات ،خواص کیمیاوی و میزان مواد کیمیاوی آن است .کانسار به
بخشی از پوستۀ زمین اطالق می شود که تحت شرایط خاص زمین
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شنـاسی ماده معینی در آن متمرکز شده که از نظر اقتصادی ارزش
داشته باشد نظیر مقدار ،کیفیت ،محل جغرافیایی و بازار
مصـرف :12[.ص ]1
هر یک از این ویژه گیها بر روی محصوالت مختلف اثر متفاوتی
دارد .مثالً در زمین های ماسه ای تربوزخوب حاصل میدهد و
معموالً زمین اسیدی برای تولید کچالو مناسبتر از رشقه است .در
زمین های تپهای کشت گندم بهتر نتیجه میدهد.
 .6فاصله زمین تا بازار (مرکز مصرف) :یکی از عوامل تعیین
کننده ارزش زمین موقعیت جغرافیایی آن است .هر قدر محل تولید
از مرکز مصرف دورتر باشد قیمت هایی که زارعان دریافت خواهد
کرد کمتر خواهد بود.
 .2رقابت سایر بخش ها با زراعت در استفاده از زمین :رقابت
سایر بخش ها بر منابع زمین ارزش اقتصادی آنرا باال میبرد .تقاضا
برای زمین عمدتاً تقاضای مشتق است؛ یعنی زمین به این دلیل مورد
درخواست افراد یا واحد ها قرار

می گیرد که به وسیله آن بتوان

کاال یا خدمتی را بوجود آورد .مقدار تقاضای زمین را به طور
خالصه تابع عوامل قیمتی،درآمد ،افزایش نفوس ،کارایی زمین
(فناوری)  ،نوع مصرف و تغذیه (سلیقه ها) دانست : 2[ .ص]42
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زمین زراعتی با گذشت زمان در نتیجه رقابت سایر سکتور اقتصاد
ملی مانند صنعت ،تجارت و سایر فعالیت ها مانند جاده سازی ،ایجاد
تفریحگاه ها وغیره محدود شده میرود این رقابت باعث افزایش
تقاضا و قیمت زمین می شود.
 .4ارزش حیثیتی زمین :از آنجا که زمین یکی از منابع مهم در
اقتصاد زراعتی است ،بنابراین بازار های کارای زمین ( شامل فروش
و اجاره ) و در نتیجه تعیین ارزش واقعی آن می تواند برای مدیریت
زمین و توسعه زراعتی بسیار مهم باشد .اولین گام در تصمیم خرید
زمین باید تعیین ارزش آن باشد .در حالی که استعداد تأمین درآمد
عامل مهم تعیین کننده ارزش زمین است ،بسیاری عوامل دیگر به
ارزش زمین مساعدت می کنند .موارد زیر مثال های از بعضی از این
عوامل هستند :خاک ،توپوگرافی و اقلیم ،همسایگی ،مکان،
ساختمان و اصالحات ،اندازه ،بازار ها و تأمین مالی : 6[.ص]116
زمین دارای ارزش حیثیتی و احساسی می باشد .برای زراعت
باید مناطقی را انتخاب کرد که قبالً در آن خاک و توپوگرافی
بررسی و رده بندی زمین انجام و اخیراً سرشماری شده باشد .بسیاری
از ممالک دریافته اندکه قبل از بررسی پیشۀ زراعتی بررسی کلی
اقتصادی و اجتماعی منطقه بسیار سود مند است .بررسی کلی منطقه
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شامل آب و هوا ،توپوگرافی زمین و شیوۀ استفاده از آن  ،نفوس
زراعتی و غیر زراعتی ،وسعت مزرعه و امالک ،تعداد اجاره داران،
تعداد مالکین و زمینداران ،مصرف محصوالت زراعتی ،تعداد
کارگران زراعتی ،تأمین آب برای مصرف منزل و مزرعه ،بازاریابی،
حمل و نفل وغیره می باشد .در مطالعه حاضر ارزش زمین های
زراعتی با استفاده از روش هدانیک تعیین شده است .بدین منظور
اطالعات مختلفی در مورد زمین های زراعتی در منطقه مورد مطالعه
از قبیل فاصله آن تا شهر و جاده اصلی ،میزان حاصلخیزی خاک ،در
بهار  1226جمع آوری گردیده است نتایج نشان داد که فاصله زمین
زراعتی تا جاده اصلی و شهر تأثیر منفی در قیمت زمین و فاصله آن
تا بازار مصرف رابطه معکوس وجود دارد :2[ .ص]46
به صورت عموم ،سه نوع خاک که حیثیت اقتصادی دارد قرار
ذیل اند:
 .1زمین های آتشفشانی که عبارت از زمین های است که قشر
بیرون آن از مواد الوا تشکیل واز حاصلخیز ترین زمین ها به
شمار میرود.
 .6زمین های چونه که معموالً از تخریب صدف ها و مواد بحری
بوجود می آید و در نزدیک بحر ها وجود دارد.
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 .2زمین های ترسبی که در پهلوی دریا ها قرار داشته که از اثر
سیالب مواد های خوب در آن ترسب نموده و برای زراعت
زمین حاصلخیز محسوب می شود.
در کشـور نایجریا زون جنگلی  25فیصد مساحـت آن کشـور را
تشـکیل می دهد که سـاالنه ریزش باران  1611الی  6111ملی متری
میرسـد .آب زون ها از طریق دریا ها ،دریاچه تأمیـن گردیده و
رسوبات ،منبع اساسـی از آب های زمین می باشد .حاصلخیـزی
زمین مربوط به خصوصیات بیـن مادۀ کیمیاوی و طبیعی زمین
می شـود که هر دو به منابـع منرال معـدنی و زمیـن های طبیعی
ارتبـاط دارد :62 [.ص]66
جنبههای حقوقی زمین
ج

جنبههای حقوقی زمین عبارت است از مطالعه و بحث در مبانی
مالکیت ها ،مسایل مربوط به آن ،اشکال بهرهبرداری ها و قوانین
حاکم بر آنهـا ،نحوۀ تولید و کار و شـکل نهاد ها میباشد .نظام
های بهرهبرداری در هر جامعـه مطابـق به شرایط اجتماعی و
اقتصادی و بر مبنای قانون اساسی و قوانین مدنی و حقوقی شکل
میگیرد :16 [.ص]626
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مالکیت
حق استفاده دایمی و انحصاری از زمین و سایر عوامل تولیدی
را مالکیت گویند .انواع ازمالکیت ( زمینداری ) در کشور های
مختلف ممکن است وجود داشته باشد .و دو نوع مهم آن قرار ذیل
اند:
 .1زمین شخصی :یعنی مالکیت زمین به صورت فردی است و مالک و
صاحب زمین ،خودش فعالیت زراعتی را انجام میدهد .در این نوع
مالکیت هر فرد حق دارد که مالک عوامل تولید بوده باشد و جامعه
حق وی را محترم می شمارد و در پرتو این حق از همه امکانات
استفاده می کند.
 .6زمین اجاره ای :اجاره آن بخشی از تولید که به صورت سهم
مالک و یا اجاره زمین می گیرد که مازاد دستمزد و مفاد یعنی مازاد
سهم کارگر و کارفرما باشد .یعنی مالک کسی دیگر است و فعالیت
زراعتی را مستاجر انجام میدهد .مستاجر معموالً اجاره ساالنه به
صاحب زمین می پردازد و زمین را برای استفادۀ زراعت به کار
میبرد.
تأمین زمین باید به عنوان کنترول زمین در نظر گرفته شود و نه فقط
مالکیت آن .دسترسی به کنترول می تواند هم از طریق اجاره حاصل
شود .بسیاری از زارعان ترکیبی از مالکیت و اجاره را مطلوب
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می یابند ،به ویژه موقعی که سرمایه محدود باشد .برای تأمین اندازه
مطلوب واحد زراعتی مقداری زمین را در همسایگی اجاره می کنند.
مالکیت زمین دارای مزایای مانند امنیـت تصرف ،وثیقه وام ،استقالل و
آزادی مدیریت ،حفاظت در مقابل تورم اسـت : 6[.ص ]112
سیستم ملکیت اراضی تمام مقررات و تعامالتی را در یک جامعه
چون حق تصرف ،فروش و طرز استفاده از زمین را تعیین میکند.
مشکالت مالکیت اراضی حقیقتاً بسیار پیچیده است و به رشته
های زراعتی ،اقتصاد ،جامعه شناسی ،علوم سیاسی ،روانشناسی نفوذ
کرده است .مشکالت مالکیت اراضی که در کارایی تولید مؤثر اند،
عبارت اند از :اثر اجاره داری در تولید مزرعه ،تعیین اجاره بهای
عادالنه به منظور تحقق توزیع عادالنۀ درآمد مزرعه بین مالکان و
مستأجران و افزایش حسن نیت وغیره می باشد.
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طبقه بندی زمین از نگاه ساحه استفاده
 .1زمین از نگاه ساحه استفاده به چند دسته ذیل تقسیم
میگردد:
 .6زمین های زراعتی؛
 .2زمین های ساحه استقامت؛
 .4زمین های تحت استفاده سکتور صنعت؛
 .5زمین های جنگلی؛
 .6زمین های تحت آب؛
 .6زمین های ذخیره دولتی.
طبقهبندی زمین از نگاه ساحه استفاده در زراعت عبارتند از:
 .1زمین های مزروعی؛
 .6زمین های تحت غرس درختان چندین ساله؛
 .2زمین های علفچر؛
 .4زمین های جنگل؛
طبفه بندی  2گانۀ زمین های هندوستان از طرف تمام ایاالت آن
در سال  1251-1251قرار ذیل تعدیل و تصویب شد:
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 .1جنگالت؛
 .6زمین های که برای احتیاجات غیر زراعتی به کار برده می
شود؛
 .2زمین غیر قابل کشت و بایر؛
 .4چمن های دایمی و دیگر زمین های علف زار؛
 .5درختان و نباتات متفرقه که شامل ساحات بذر افشان نمی
گردند؛
 .6زمین قابل کشت؛
 .6زمین شخم شده ،به جز از زمین شخم شده آب گشت؛
 .2زمین شخم شده آب گشت؛
 .2زمین بذر افشان شده خالص.
طبقه بندی استفاده از زمین اساساً مبنی بر کشت ،تهیه چراگاه و یا
جنگلداری در یک ساحه معین قرار داده شده است .هدف اساسی
طبقه بندی زمین ها با جزئیات آن ،موجودیت زمین های زراعتی نظر
به استفاده واقعی آن ها می باشد نظر به اینکه چطور یک حصه زمین
مشخص بالقوه مورد استفاده قرار می گیرد :61 [.صص]616 -616
در اکثر ساحات افغانستان ،مردم مشکل خشک سالی را سپری
کرده اند .اندازۀ بارنده گی بین  111و  211میلی متر بوده ،بعضی
اوقات باالتر از آن هم نیز می باشد .عدم موجودیت آب کافی
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و مناسب برای مصارف انسان ها و حیوانات و همچنان برای غله
جات ونباتات مشکلی است که دامنگیر خانواده ها می گردد.
اراضی افغانستان از نظر زراعت به شش دستۀ ذیل تقسیم شده
است:
 .1زمین های مزرعی؛
 .6زمین های تحت غرس نهالها که هر دو قسمت 6، 2
میلیون هکتار  11،26فیصد ساحه خاک را در بر دارد.
 .2علفچر ها  21میلیون که حدود  % 42؛
 .4جنگل ها  1،2میلیون هکتار  % 2؛
 .5زمین های تحت آب؛
 .6زمین های غیر مزروعی.
طبق گزارش سازمان غذایی جهان مساحت خاک افغانستان
 656665کیلو متر مربع باشد 1.بر  6حصه خاک را دشت تشکیل
داده است که به مساحت  112614کیلو متر مربع یا  11، 261میلیون
هکتار می شود .باال تر از  21فیصد منبع آبی افغانستان را کوه های
هندوکش تشکیل می دهد.
در مجموع  6،2میلیون هکتار ساحه قابل کشت می باشد .از
جمله  2،2میلیون هکتار ( 121،5میلیون جریب) آبی  4،5میلیون
هکتار ( 66،5میلیون جریب) للمی وجود دارد.از جمله  4میلیون
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هکتار تحت کشت می باشد .در سال  6111حدود  2،1میلیون هکتار
تحت زرع علوفه جات و از جمله  6میلیون هکتار تحت زرع گندم
قرار داشت .از لحاظ کلتوری زمین های افغانستان به  2دسته تقسیم
شده اند سیر آب ،کم آب و للمی .زمین های سیر آب حدود 1،2
میلیون هکتار را در بر دارد .در افغانستان 41فیصد زمین های آن
آماده و قابل زراعت می باشد و 61فیصد زمین های آنرا کوه ها و
تپه های بزرگ سنگی تشکیل داده و باقی  41فیصد آن زمین های
خشک و بیکاره می باشد.
شاخص های مؤثریت استفاده بری زمین
مؤثریت اقتصادی استفاده بری زمین سطح بهرهبرداری از زمین
را نشان میدهد .سطح بهرهبرداری از زمین به وسیلۀ شاخصهایی
مانند حاصل فی هکتار؛ قیمت تمام شد فی واحد محصول و یا عاید
خالص فی هکتار زمین وغیره معلوم شده میتواند.
وظیفه اساسی زمین داران است که حد اعظمی حاصل را از فی
واحد زمین در مقابل کمترین مصارف ممکنه به دست بیاورند .
شاخصهای مؤثریت استفاده بری زمین قرار ذیل اند :
 .1حاصلدهی زمین :مقدار حاصلی که از فی جریب زمین یا فی
هکتار زمین به دست میآید و یا مقدار تولید مجموعی و یا عاید
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حاصلی که در مقابل فی واحد مصرف از یک هکتار زمین به دست
میآید نشان دهندۀ قدرت حاصلخیزی خاک و یا کیفیت زمین
منحیث عامل تولید زراعتی را مشخص میسازد.
 .6حاصل دهی نباتات عمده زراعتی و قیمت تمام شد فی واحد
تولید :محصول مجموعی به دست آمده ،درآمد ناخالص ،درآمد
خالص یا مفاد خالص از فی هکتار زمین.
مؤثریت اقتصادی استفاده بری زمین رابط بین محصول مجموعی و
ساحه زمینداری به اساس فورمول ذیل میباشد:
مؤثریت استفاده از

حاصل مجموعی

زمین=

ساحه زمینداری

مؤثریت استفاده از زمین =

مؤثریت استفاده از زمین =
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تدابیر اقتصادی جهت افزایش بخشیدن مؤثریت استفاده از زمین

جهت افزایش بخشیدن مؤثریت زمین تدابیر ذیل در نظر گرفته
شود:
 .1سرمایه گذاری در جهت حاصلخیزی و استفاده زمین؛
 .6بهبود بخشیدن فعالیت های زراعتی؛
 .2مبارزه با تخریبات و فرسایش خاک و کشت نباتات
معقول آن؛
 .4مبارزه با آفات و امراض زراعتی؛
 .5سایر تدابیر اقتصادی و اجتماعی؛
.6

غرس درختان در جنگل به پیمانه وسیع بر خالف سمت
وزش باد؛

 .6اعمار چقوریهای جمع کننده آب و مجرای عبور دهنده
آب؛
 .2ایجاد بندهای آب گردان ،دیوارهای استنادی؛
 .2جلوگیری از قطع بی مورد چوب جنگالت؛
 .11استعمال کود کیمیاوی و مواد عضوی در خاک؛
 .11رعایت تناوب زراعتی و کشت نباتات لیگیوم.
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 -2کار
کار عبارت از فعالیت فزیکی و دماغی انسان ها است که هدف
آن تولید اشیأ و خدمات به منظور رفع کردن یکی از احتیاجات
انسان ها باشد .و یا به عباره دیگر کار عبارت از پروسه فعالیت
هدفمند انسان ها است که به وسیله ان انسان شکل طبیعت را تغییر
داده و جهت رفع احتیاجات خویش آنرا مساعد میسازد.
تعریف چند واژه مربوط به کار:
کار اقتصادی -:فعالیتی است که باعث می شود ارزش کاال یا
خدمتی افزایش یابد.
کار غیر اقتصادی -:فعالیتی است که باعث می شود ارزش
کاال یا خدمتی کاهش یابد.
کار افتاده -:کسی است که در اثر پیری یا سانحه یی ،توان
ونیروی الزم برای انجام کار مورد نظر را ندارد.
کار مزد -:پولی که کار کننده (کارگر) در برابر کاری که
داده ،از صاحب کار ( کار فرما) می گیرد .کار خود :کار خود
شخصی است که برای خودش کار می کند مثل صاحب مغازه،
زارع،که با انجام فعالیتی طبق نظر خودش کار می کند ودرآمدش
هم برای خودش می باشد.
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بیکاری -:میسر نشدن کار در حالیکه انسان توان و خواهش
کار را داشته باشد .بیکاری به معنای اخص کلمه شامل کسانی است
که در زمان آمارگیری شاغل نیستند و فعاالنه در جستجوی کار
هستند .به عباره دیگر بیکار به افرادی اطالق می شود که در سن
فعالیت و اشتغال قرار دارند و جویای کار هستند ولی کار برای آن
ها پیدا نمی شود ،لذا اگر کسی در سن اشتغال قرار داشته باشد ،ولی
تمایل به کار کردن نداشته باشد نمی توان به او بیکار اطالق نمود.
بیکاری یا عدم اشتغال اساساً به راکد ماندن بخشی از نیروی کار
جامعه اطالق می شود واقعاً بیکاری به مثابه یک بیماری اقتصادی و
اجتماعی یک بخشی از مباحث علم اقتصاد را به خود اختصاص داده
و متفکرین اقتصاد نظریات متعددی به منظور کنترول و جلوگیری از
آن ارائه نموده است .
این مشکل دامن گیر حداکثر جوامع به خصوص ممالک رو به
انکشاف است که هم زمان با ازدیاد نفوس و به کار گیری ماشین
آالت انکشاف می یابد .اما حل این مشکل مستلزم مداخله دولت ها
دراموری اقتصادی می باشد  .یعنی دولت ها مسؤل اند تا سیاست
های معقول اقتصادی را روی دست گرفته،که بتواند در این پدیده
فایق آمده و زمینه کار برای اتباع کشور خویش مهیا سازد.

011

عوامل تولید

فصل سوم

در یک نظام اقتصادی انکشاف یافته همیشه یک اندازه بیکاری در
نتیجۀ تغییر دادن مشاغل ( وقتی که ترک نمودن یک شغل تا آغاز
شغل دیگر در بر می گیرد) و دیگر حادثات مشابه به وجود می آید.
بیکاری به حیث یک پرابلم اقتصادی و اجتماعی وقتی عرض اندام
می کند که عده زیاد مردم رسیده به سن کار کار پیدا نتوانند.
نقش سکتور زراعت در استخدام نیروی کار بستگی به مرحله
انکشاف آن و زمینه های استخدام بیرون از این سکتور دارد .و با
انکشاف اقتصاد ملی کشور ها صنایع پروسس محصوالت زراعتی
انکشاف می یابد که در نتیجه رشد سکتور صنعت و خدمات فرصت
برای استخدام نیروی کار بیرون از زراعت نیز انکشاف می یابد و به
تدریج نقش سکتور زراعت در استخدام نیروی کار کاهش می یابد.
ولی در افغانستان به نسبت محدود بودن سکتور صنعت و خدمات
اهمیت سکتور زراعت در استخدام قوای بشری بیشتر محسوس
میگردد و تا یک زمان امکان کاهش اهمیت این سکتور در این
زمینه دیده نمی شود .با آنهم دید می شود که اکثریت نفوس کشور
بخصوص دردهات از انواع مختلف بیکاری بخصوص بیکاری
مخفی و مو سومی رنج می برند.
نقش عمده زراعت در انکشاف اقتصادی مهیا ساختن زمینه های
کاری بخصوص در دهات است .استخدام و بیکاری از مباحث
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عمده ی اقتصادی در هر کشور بوده که یکی از شاخص های
مقایسه رشد اقتصادی و رفاهیت اجتماعی میان کشور ها به شمار
می رود .در افغانستان که یک کشور زراعتی است و بیشتر از
نفوس این کشور در این سکتور مصروفیت دارند  ،نقش این
سکتور در استخدام قوای بشری بیشتر محسوس می گردد.
قسمت اعظم نیروی کار در این بخش کار می کنند .طبیق ارقام
ارایه شده افغانستان  2میلیون نفر نیروی کار دارد که  % 61از آن
ها در بخش زراعت %11 ،در بخش صنعت و  %61در بخش
خدمات شاغل اند .با توجه به مصروفیت فیصدی اکثری افغان ها
در این سکتور بروز خشک سالی ها منجر به از دست دادن کار
برای این طبقه گردیده که حدوداً نرخ بیکاری افغانستان %15
برآورد شده است .میزان بیکاری عبارتست از تعداد بیکاران
تقسیم بر کل نیروی کار .بیکاری در روستا های افغانستان از نظر
دکتور فضل الدین فضل استاد پوهنحی زراعت کابل به سه
توع ذیل دیده می شود:
 .1بیکاری مطلق؛
 .6بیکاری موسمی ( فصلی)؛
 .2بیکاری پنهانی.
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 .1بیکاری مطلق :دراین نوع بیکاری افراد واجد شرایط کار
در جستجوی دریافت کار به هر سکتور و منبع کار مراجعه کنند
ولی زمینه کار برای شان مساعد نگردد.
 .6بیکاری موسمی :نوعی بیکاری که معموالً در مناطق
زراعتی و بعضی مناطق معدنی ایجاد می شود و در بعضی از مناطق
در حداقل یک فصل از سال امکان فعالیت تولیدی نخواهد داشت
( در برخی فصول سال برای برخی مشاغل خاص) مانند فعالیت
های زراعتی ،ماهیگیری ،کار های خدماتی ،کار در معدن که
ارتباط مستقیم با افزایش یا کاهش تقاضا در فصل مربوطه دارد[.
 :16ص]144
خصوصاً موسم سرمای شدید و یا گرمای شدید ،زمینۀ کار
کردن در بعضی ساحات مساعد نمی باشد و همه ساله در این فصل
معین سال بیکاری موجود می باشد .بیکاری موسمی در کشور های
رو به انکشاف اکثراً به مشاهده میرسد.
 .2بیکاری پنهانی :اکثر اقصاددانان برآورد کرده بودند که تعداد
بیکاران پنهان معادل  65الی % 21نفوس شاغلین در مناطق روستایی
است ،در حالی که این رقم ،امروز  % 5بیشتر شده
است :11[ .ص ]46این نوع بیکاری در مؤسسات دولتی و سکتور
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زراعت معمول است .افراد واجد شرایط کار عمالً مصروف کار
هستند اما مؤلدیت اضافی کار شان قریب به صفر است.
به عبارت دیگر ،بازدهی نهایی مازاد نیروی کار یا معادل صفر
و یا بسیار ناچیز است.به طور مثال در یک مزرعه اجباراً تمام
اعضای فامیل که مشتمل به شش نفر اند کار می کنند ممکن
است چهار نفر اضافی اصالً در بلند بردن تولیدات زراعتی این
مزرعه نقشی نداشته باشند .این نوع بیکاری در ممالک رو به
انکشاف به مشاهده میرسد .
بیکاران پنهان را که مولد نیستند میتوان در پروژه های
اقتصادی مانند جاده سازی ،حفر کانال های آبرسانی ،ساختمان
سازی وغیره استفاده کرد و در نتیجه ،آن ها را از حالت غیر
مولد خارج نمود و به صورت منابع مفید و مؤثر جهت تمرکز
سرمایه درآورد :11[.ص]522
عوامل بیکاری در اجتماع موضوعات ذیل را به جا می گذارد:
 .1رکود اقتصادی؛
 .6مهاجرت ها؛
 .2عدم توجه به رشد سطح تولیدات داخلی؛
 .4عدم سرمایه گذاری در بخش های تولیدی.
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تدابیر جهت رفع و جلوگیری از معضلۀ بیکاری مربوطه به سکتور
زراعت  :جهت رشد و انکشاف سکتور زراعت که بزرگترین منبع
استخدام وتولید است الزم است تدابیر ذیل اتخاذ گردد:
الف .به مقصد استفادۀ بهتر از اراضی زراعتی به روی دست
گرفتن اصالحات ارضی که باعث ایجاد اشتغال بیشتر قوای
بشری می گردد.
ب .فراهم ساختن تسهیالت کریدتی برای زارعان غرض
خریداری دارایی ثابت وسیار شان.
ج .تقویه تقاضا برای محصوالت زراعتی که در سکتور صنایع
پروسس و اعمال می گردد از قبیل گوشت ،لبنیات ،پوست،
پشم ،حبوبات ،میوه ها وغیره.
د .اتخاذ تدابیر معقول جهت بازاریابی و تنظیم امور ترانسپورتی
محصوالت تولید شده و خریداری مازاد زراعتی و ذخیره آن در
ذخایر استراتیژیک.
ه .حمایت از تولیدات داخلی در مقابل محصوالت وارداتی  ،با
اتخاذ سیاست های الزم گمرکی.
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کار و مؤثریت استفاده ازآن
یکی از مهمترین منابع تولید برای هر جامعه کمیت و کیفیت
نیروی کار آن است کار فعالیت آگاهانه انسان است که در نتیجه
مواد کار آمد طبیعت را بکار گرفته و به شکل قابل استفاده درآورده
و توسط آن نیاز مندیهای فرد و جمعی را مرفوع میسازد .عوامل مؤثر
بر میزان نیروی کار قرار ذیل اند:
 .1اندازه و ترکیب نفوس؛
 .6نرخ مشارکت نیروی کار؛
 .2ساعت کار در هفته؛
 .4بهره وری نیروی کار؛
 .5آموزش نیروی کار،
 .6شرایط کار،
 .6ملکیت عوامل تولید.
هر کدام از این عوامل که به انتخاب میلیون ها انسان در سن
فعالیت که خود تحت تأثیر مزد ،توانایی ،سلیقه و رسوم جامعه
تصمیم می گیرند بستگی دارند به گونه ای که در تولید امتعه و
خدمات تأثیر می گذارند .در ایجاد نیروی کار مطلوب باید به چهار
نکته توجه شود:
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الف  -تأمین نیروی کار  -:منظور از تأمین نیروی کار عبارت
از انتخاب ،استخدام و انتخاب نیروی کار با طریقه های مورد
نظر است.
ب  -ایجاد حس مسؤلیت در نیروی کار -:برای ایجاد حس
مسؤلیت در نیروی کار باید شرایط را فراهم آورد که نیروی
کار خدمات در تصدی با سایر واحد های اقتصادی را به عنوان
یک کار مؤقتی تلقی نکند بلکه آنرا به عنوان یک طریق زنده
گی برای همیش بپذیرند ،بعضی از پژوهشگران در این مورد نیز
اظهار کرده اند که در سایری از کشور های در حال توسعه به
علت نبودن شرایط الزم قادر به ایجاد چنین احساس در نیروی
کار نشده اند.
ج  -پیشرفت نیروی کار -:منظور از پیشرفت نیروی کار ،فراهم
آوردن شرایطی است که نیروی کار در طول سال های خدمت
خود بتواند پیشرفت کند ،این امر مهم می تواند از طریق ایجاد
زمینه برای افزایش مهارت و ایجاد انگیزه های الزم برای تشویق
به کار به وجود آید.
د -کار و مراقبت از نیروی کار -:هدف از مراقبت نیروی کار
اقدامات است که در زمان اشتغال و بیکاری ،نیروی کار ،باید
انجام گیرد ،یعنی چه در زمان مصروف بودن در کار مراقبت
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الزم باید انجام گیرد و هم در حالت فارغ بودن از کار ،این کار
را میتوان از راه های مانند ایجاد بیمه های اجتماعی شامل موارد
مثل کمک های صحی وغیره باید صورت گیرد ،عدم مراقبت
از نیروی کار موجود که سرمایه انسانی هر کشور است ،موجب
زیان های زیادی در آینده خواهد شد.
ایجاد شرایط مساعد کار
شرایط کار یکی از مهمترین و گسترده ترین مباحث حقوق
کار است که زمینۀ مساعد و غیر مساعد کار را در بر داشته و تناسب
پرداخت پاداش در خنثی ساختن شرایط مساعد و غیر مساعد رول
عمده بازی می نماید .تعیین شرایط مساعد کار یک عملیه تخنیکی،
اقتصادی و اجتماعی بوده و تحقیق همه جانبه را ایجاب می نماید.
ایجاد شرایط مساعد کار مانند وضع مساعد اطاق و محل کار،
جلوگیری از تأثیرات ناگوار گاز ،بخار ،دود ،رطوبت ،گرد و
خاک ،جلوگیری از سؤ عملیه های کیمیاوی و تیزابی ،فراهم ساختن
روشنی در محل کار ،جلوگیری از صدای ماشین ها ،درجه مطلوب
حرارت وغیره نه تنها عملیه تولید را سرعت میبخشد بلکه در پهلوی
آن از مصارف عاطل یا خالی تولید نیز جلوگیری می نماید.
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تدابیریکه غرض ایجاد شرایط مساعد کار اتخاذ می شود به دو
دسته تقسیم می شود:
 .1تدابیر اداری به ارتباط موضوع کار که مربوط پروسه تولید می باشد و
توسط آن نیروی کار ،وسایل کار و مواد کار طوری تنظیم می گردد،
تا از عوامل مخرب جلوگیری گردد.
 .6تدابیر اداری به ارتباط شخص کارگر :6[ ،ص]46
به کار بردن وسایل تخنیکی غرض از بین بردن خطرات تخنیکی و
تولیدی تدابیر مؤثر دیگر شرایط مساعد کار بشمار میرود .مثال ً
استفاده از لباس ،بوت و دستکش و کاله مخصوص ،پوشاندن قسمت
های خطرناک ماشین توسط جالی یا پنجره وغیره.
تقسیم محل کار به اساس هدف تولید ( نبودن پراگنده گی در
تقسیم محل کار ) و هم موجودیت خدمات اجتماعی در مؤسسه
مانند بیمه ،طعام ظهر ،ترانسپورت نیز از جمله عوامل مؤثر در ایجاد
شرایط مساعد کار به شمار میرود.
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مؤلدیت کار
تحت مفهوم مؤلدیت بصورت عموم خصوصیت یک شخص
یا یک شی شناخته می شود که یک محصولی را به وجود آرد یا
تولید نماید مفهوم مؤلدیت یک مؤسسه از نگاه تخنیکی عبارت از
تناسب بین مقدار تولید (فعالیت ) و مقدار فعالیتیکه در این راه
صرف شده می باشد .این شاخص مؤثریت استفاده بری از قوای
بشری را نشان میدهد این رابطه بین وقت کار و حاصل به دست
آمده در نتیجه همین وقت کار را نشان میدهد .به هر اندازه که
حاصل به دست آمده در نتیجه مصرف یک وقت معین کار بیشتر
باشد به همان اندازه مؤلدیت کار بیشتر است.
مؤلدیت عبارت از بکار انداختن و اختالط عوامل طوری می
باشد که حاصل یا مفاد زیاد را بار آرد .مؤلدیت کار بستگی به
عوامل مختلف دارد .که از آن جمله میتوان کیفیت قوای بشری
(درجه تحصیل ،تجارب ،مهارت های مسلکی وکاری ،شرایط کار،
کیفیت وسایل کار ،سازماندهی کار ،تقسیم کار ،شرایط زنده گی و
عالقه به کار) را میتوان نام برد .برای بلند بردن مؤلدیت کار نوسازی
تخنیکی ،کارخانه های تولیدی تا درجه اوتوماتیک شدن و پیشرفته
نیاز است .ایجاد شرایط مساعد کار و پرداخت مزد عادالنه ثمرۀ کار
را بیشتر میسازد.
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شاخص های مؤلدیت کار
رابطه بین محصول نا خالص و وقت مصرف شده برای تولید
همین محصول می باشد .که در فورمول ذیل نشان داده می شود.
مؤلدیت کار =
مؤلدیت کار =

وقت کار
محصول ناخالص
ناخالص
تولید شده
محصول
وقت کار مصرف شده

به طور مثال اگر در مقابل  111ساعت وقت کار در یک مزرعه به
ارزش  5111افغانی محصول تولید شود مؤلدیت کار مساوی می

شود  01 = 0111به این معنی که مؤلدیت کار  51افغانی فی
1111
011
.111
ساعت است

واحد وقت کار معموال یک روز کار ی می باشد .همچنان برای
سنجش مؤلدیت کار به عوض محصول ناخالص ملی ،محصول
خالص و مفاد نیز در نظر گرفته شده میتواند.
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طریقه های افزایش مؤلدیت کار
برای افزایش بخشیدن مؤلدیت کار شرایط ذیل در نظر گرفته
می شود:
 .1استفاده از دست آوردهای علمی و تخنیکی در ساحه تولید؛
 .6افزایش سطح تولید؛
 .2سرعت بخشیدن پروسه تولید از طریق میکانیزه ساختن و
ماشینی ساختن تولید؛
 .4رعایت دسپلین کاری؛
 .5سازماندهی علمی کار؛
 .6فعال ساختن عوامل انسانی؛
 .6افزایش عالیق مادی کار گر ها به کار از طریق پرداخت
مزد بلند و بیمه های صحی و اجتماعی.
 .2بهبود بخشیدن شرایط کار؛
 .2ارتقای سطح دانش و مهارت کارگران.
 -3سرمایه
سرمایه و سرمایه گذاری ها در توسعه اقتصادی یک کشور
رول مهمی را داشته و دارد بدون نبود سرمایه و سرمایه گذاریها
چرخ اقتصاد کشور بصورت درست و عادی پیش رفته نمیتواند.
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از طریق سرمایه گذاری در بخش زراعت چه در طویل المدت و چه
در قصرالمدت باشد باعث رشد و انکشاف اقتصادی یک کشور
می گردد.
سرمایه گذاری عبارت است از به کار انداختن سرمایه برای به
دست آوردن اشیأ و خدمات تولیدی می باشد .هر سرمایه گذاری
که در اقتصاد صورت میگیرد در قدم اول مؤلدیت سرمایه بکار
انداخته شده را مدنظر داشته و سرمایه گذار کوشش می کند سرمایه
دست داشته خود را در بخش بکار اندازد که مؤلدیت بیشتر داشته و
مفاد نسبتاً زیادتری را ببار آورد.
سرمایه گذاری به معنی خریداری یک تولید مالی یا جنس با
ارزش که توقع عاید مطلوبش در آینده میرود .در بخش زراعت در
عرصه های ذیل سرمایه گذاری صورت می گیرد:
الف  -محصوالت زراعتی  :میوه ها ،نباتات مزروعی ،علوفه ها
وغیره.
ب  -مالداری :حیوانات کاری ،حیوانات که برای مصرف
هستند و حیوانات که برای نسل گیری هستند .و همچنان سرمایه
گذاری برای تهیه زمین ،تعمیرات ،ماشین آالت وتجهیزات نیز
صورت می گیرد.

017

عوامل تولید

فصل سوم

سرمایه عبارت از محصوالت تولید شده است که بصورت
مستقیم یا غیرمستقیم برای تولید کاال های دیگر بکار میرود .نا گفته
نماند کاال خود بخود به سرمایه تبدیل نمی شود .بلکه باید قسمتی از
کاال های تولید شده مصرف شود که سرمایه تشکیل شود .یا به عباره
دیگرسرمایه یا وسایل کار تمام وسایل و موادیکه از کار انسانی و
مواد طبیعت اشتقاق یافته بواسطه آن موضوع کار به کار انداخته
می شود نیز بنام سرمایه یاد می شود .
سرمایه گذاری عبارت از ملبس شدن پول به متاع جنسی است.
هولدینگ  Holdingسرمایه گذاری را قرار ذیل تعریف نموده
است .سرمایه گذاری عبارت از تاریخ تثبیت تمام دادوستد در یک
حساب می باشد .در این تعریف سه مشخصۀ ذیل در نظر گرفته شده
است:
 .1تاریخ :بر عکس تیوری تولید که صرف یک دوره را در
بر دارد تیوری سرمایه گذاری چندین دوره را در نظر
میگیرد.
 .6داد وستد :داد وستد عبارت از خروج وسایل سیال از
مؤسسه به منظور تهیه سرمایه گذاری ها ویا پرداخت برای
مخارج جاری مؤسسه از قبیل تهیه مواد خام ،مواد کمکی
تادیه مزد ها وغیره میباشد.
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ستد پول عبارت از دخول وسایل سیال به مؤسسه است که از طریق
فروش تولیدات و یا فروش وسایل سرمایه گذاری شده به مؤسسه
جریان می نماید.
 .2حساب :حساب محتوای هر یک از اقالم سمت اکتیف بیالنس
می باشد .در سمت اکتیف بیالنس امتعه وحقوق که بصورت
مستقل ارزیابی درج گردیده است ،تمام این اقالم سمت اکتیف
سرمایه گذاری را اجرا می نماید.
در اصل معنی ومفهوم علمی و عملی سرمایه عبارت از آن قسمت
کاال است که به وسیله نیروی بشری تولید به مصرف نرسیده است.
سرمایه را باید ثروت دانست که بشر مولد آن است .سرمایه به دو
بخش تقسیم می شود:
 .1هر گاه سرمایه مرکب از محصوالت باشد که مصرف کننده
آن را مصرف نماید بنام سرمایه مصرفی یاد می گردد.
 .6اگر سرمایه را محصولی تشکیل دهند که برای تولید محصول
دیگر از آن استفاده شود بنام سرمایه تولیدی یاد می گردد.
سرمایه گذاری در عرصه زراعت میتواند عاملی خوبی باشد ،برای
توسعه اقتصادی و جلوگیری از فقر گسترده در وطن از جانب دیگر
سرمایه گذاری میتواند ،نتیجه خوبی را برای جامعه و روند سرمایه
گذاری به بار آورد ،زیرا اقلیم زراعتی مناسب و آشنایی مردم؛
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زراعت با توجه باتجارب سالهای گذشته از مواردی است که میتواند
برای امر سرمایه گذاری به خاطر توسعه اقتصادی کشور مؤثر باشد.
سکتور زراعت در امر انکشاف اقتصاد کشور سهم قابل مالحظه ای
خواهد داشت .به همین ترتیب سکتور زراعت در تشکیل سرمایه
میتواند به چهار طریق ذیل سهم بگیرد :
 .1دولت به وسیله اخذ مالیات از دارایی های سکتور زارعت و
عواید آن (زمین ،مواشی ،حاصالت و عواید) یک فیصدی
درآمد دهات را جمع آوری نموده و آنرا دوباره در توسعه
زراعت و سایر سکتور های اقتصاد ملی و تسهیالت حمایتی
ساحات زراعتی به مصرف می رساند.
 .6افزایش زراعتی ممکن نرخ محصوالت زراعتی را پائین
بیاورد .چون در کشور های روبه انکشاف بیشتر عاید مردم
صرف مواد خوراکه می شود ،بنا پایین آمدن نرخ محصوالت
زراعتی ممکن باعث کاهش مصارف و افزایش پس انداز
خانواده ها گردد .افزایش پس انداز ها باعث تشویق سرمایه
گذاری ها در سکتور های تولیدی گردیده و زمینه رشد
اقتصادی را مساعد میسازد.
 .2پس انداز های سکتور زراعت را میتوان در داخل خود سکتور
زراعت و یا خارج از این سکتور در خود دهات سرمایه گذاری
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کرد و از طریق آن وابستگی دهات را به سرمایه گذاری خارج
از سکتور زراعت کاهش داد.
 .4از عواید سکتور زراعت میتوان در سایر سکتور ها سرمایه
گذاری نمود .مثالً بانکهای روستایی و زراعتی که یک بخشی
از پس انداز جامعه دهقانی را جمع آوری می نماید .میتواند آنرا
در سایر سکتور های اقتصادی مجدداً سرمایه گذاری نماید.
همچنان مازاد نیروی کار مشغول در سکتور زراعت از دهات
به شهر ها رفته به سکتور صنعت و خدمات مصروف کار
میشوند .انکشاف سکتور زراعت سبب می گردد تا تولید
محصوالت زراعتی افزایش یابد که این مسأله از چند جهت در
روند صنعتی شدن مؤثر واقع می گردد.
سرمایه ثابت
سرمایه که بصورت وسایل تولید ،ابزار کار و مواد خام می باشد
سرمایه ثابت است .سرمایه ثابت دارایی های غیرمنقول را در برداشته
مانند زمین،تعمیر ،فابریکه وغیره.
سرمایه ثابت به دوقسمت سرمایه سیار و سرمایه مستقر تقسیم
می شود:
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 .1سرمایه سیار :بخش دیگر سرمایه ثابت را سرمایه سیار
مینامند که در جریان تولید به مثابه موضوع کار وارد
می شوند .مواد اولیه و واسطه ای و نیز مواد سوختی که
یک بار در جریان تولید وارد و پس از تبلور یافتن در
محصول تولید شده از آن خارج میشوند ،در شمار انواع
سرمایه سیار هستند .سرمایه سیارعبارتنداز :انواع ماشین
آالت ،تراکتور ،ماشین های چوچه کشی ،وسایل مراقبت
از حیوانات ،محل نگهداری حیوانات وتحویل خانه های
اسباب زراعتی که معموالً برای یک فصل یا بیشتر مدنظر
باشد.
 .2سرمایه مستقر :وسایل سرمایه ای که به نسبت دارای عمر
طوالنی باشند و در فرآیند تولید نقش معین و پایداری بازی
کنند سرمایه مستقر می نامند .ساختمان ،ماشین آالت و
تاسیسات از انواع بارز این سرمایه اند.
شاخص های اقتصادی برای سرمایه گذاری
مؤثریت سرمایه گذاری رابطه بین افزایش عاید ملی درطول
یکسال دررابطه به ارزش مجموعی سرمایه گذاری دراقتصاد در
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طول همان سال که باعث افزایش همین عاید شده می باشد .فورمول
مؤثریت سرمایه گذاری در چوکات اقتصاد ملی عبارت اند از:
= NI = E

سرمایه  ،Cسمبول تغییر ∆  ،مؤثریت سرمایه گذاری  Eاگردر
نتیجه یک ملیارد سرمایه گذاری ساالنه در بخشهای مختلف اقتصاد
ملی معادل  511میلیون بلند میرود در این صورت مؤثریت سرمایه
گذاری مساوی می شود به:

1.5

511111111
11111111111

مؤثریت سرمایه گذاری

رقم  1.5چنین معنی میدهد که درنتیجه یک افغانی سرمایه گذاری
در بخش های مختلف اقتصاد ملی معادل 51پول بلند میرود .یعنی
که مؤثریت سرمایه گذاری  51فیصد یا معادل آن می باشد.
مؤثریت سرمایه گذاری در زراعت عبارت انداز رابطه بین حجم
سرمایه گذاری در زراعت و عواید که درنتیجه این سرمایه گذاری
که از زراعت به دست می آید می باشد .اگردر نتیجه  511میلیون
سرمایه گذاری در سکتور زراعت در یک سال عواید زراعت برابر
به هزار میلیون افغانی افزایش می یابد در این صورت
011
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این رقم افاده می نماید که درصورت یک افغانی سرمایه گذاری
در سکتور زراعت معادل  6افغانی عاید اضافی به دست می آید.
 -4مدیریت
مدیریت علمی است که با ترکیب و بهره برداری مناسب
عوامل تولید ،یعنی زمین ،کار و سرمایه سروکار دارد؛ همچنین در
باره انتخاب رشته های تولیدی زراعت و مالداری بحث می کند.
مدیریت در زراعت علمی است نظری و عملی؛ نظری است
چون تعیین و حل مشکالت زراعت در حوزه آن قرار میگیرد.
اختراعات و ابتکارات ناشی از علوم فنی دیگر ،اگر عمالً در مزرعه
مورد استفاده قرار نمی گرفت ،ارزش قابل توجهی نداشت.
اداره کلیه استعداد های کیفی انسانهاست که در مورد تصمیم گیری،
پالنگذاری ،انتخاب ،تخصیص و ترکیب عوامل تولید و تعیین
اهداف بکار میرود.

اصطالحات مهم مدیریت:
مدیریت چیست ؟

مدیریت در لغت به معنی اداره و نظارت کردن،کار گردانی،
راه اندازی و هدایت وامثال آن می باشد .و در اصطالح مدیریت
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عبارت از هماهنگ ساختن نیروی مادی وانسانی جهت رسیدن به
هدف با حداقل مصرف در کوتاه ترین زمان است .به عبارۀ دیگر
مدیریت عبارت از سازماندهی ارکان اداره از قبیل هدف ،پالن،
وظایف و منابع می باشد.
هدف چیست؟

عبارت از نتیجه مطلوب است که تمام فعالیت های اداره در
برآوردن آن آن سوق داده می شود .بر اساس این نگرش باید ابتدا
مهمترین مسایل اداره را مشخص کرد .سپس با مشارکت کارکنان
برای تمام واحد ها و بخش های مربوطۀ آن ها ،و متعاقباً برای همۀ
افراد در اداره ،به صورت منظم ،هدف گذاری نمود .در مدیریت
بر مبنای هدف ،برای ترکیب اهداف فردی و اداری تالش می شود.
زیرا پذیرش همگانی اهداف اداره بر اساس یک توافق متقابل ،افراد
را برای تحقق و دستیابی به اهداف متعهدتر و مصمم تر می سازد.
اهداف نتایج مطلوب آینده را تشریح می نماید که کوشش حاضر
جهت رسیدن به آن صورت می گیرد .هدف باید واضح و مشخص،
قابل سنجش ،قابل حصول ،واقع بینانه و دارای محدودۀ زمانی باشد.
اهداف باید انعطاف پذیر باشد تا نظر به حالت های اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی تغییر یافته بتواند .هدف از نگاه مدت به سه نوع
است.
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هدف قصیرالمدت :هدف که برای یک ماه تثبیت می شود.
هدف متوسط المدت :هدفی است که از یک الی شش ماه
تعیین می شود.
هدف طویل المدت :عبارت از هدف است که برای شش یا
اضافه از شش ماه باشد.
مؤثریت در اداره چیست؟

مؤثریت عبارت از اجرای فعالیت های درست در جهت
دستیابی به هدف اداره ،با کمترین مصارف اقتصادی و اجتماعی
می باشد.
منابع چیست؟

عبارت از سرمایه مادی و معنوی مؤسسه می باشد که به انواع
ذیل تقسیم میگرد :منابع فزیکی ،منابع مالی ،منابع انسانی و منابع غیر
محسوس.
سیستم چیست ؟

عبارت از یک تعداد روش های وابسته به یکدیگر بوده که با
اجرای روش های مذکور بخشی از اهداف یک مؤسسه برآورده
می شود .سیستم به عنوان مجموعه ای از عوامل با روابطی میان آنها
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و بین خصوصیات آنها ست که به هم مرتبطند و با محیط خویش نیز
ارتباط دارند و یک کل را تشکل می دهند : 2[ .ص]12
استراتیژی چیست؟

استراتیژی عبارت از برنامه جامع ،واحد وکاملی است که
برمبنای آن نیل به اهداف اساسی مؤسسه تعیین

می گردد .اولین

وظیفۀ مدیر منابع انسانی آن است که پیوند بین افراد و شغل ها را
بهبود بخشند .تصمیمات استراتیژیک بر خالف بیشتر تصمیمات با
آینده بلندمدت همه مؤسسات سروکار دارد .یک وسیلۀ ساخته شده
برای به دست آوردن هدف است.
تشکیل چیست ؟

عبارت از تقسیم بندی وظایف ،تعیین حدود صالحیت
ومسؤلیت ،تعیین روابط منطقی واحد ها و سلسله مراتب در یک
اداره می باشد.
پالن چیست؟

پالن عبارت از تعیین هدف کوتاه مدت و پیش بینی راه رسیدن
به آن است .پالن طرح قبلی است برای رسیدن به هدف به شکل
منظم و سیستماتیک در وقت معین و با امکانات مشخص می باشد.
اگر بخواهیم اولویت وظایف مدیران را در نظر بگیریم ،بهتر است
پالنگذاری را در راس همه کار ها قرار دهیم.
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وظایف مدیریت
یکی از وظایف عمدۀ مدیریت تصمیم گیری است که باید
تصامیم درست در وقت الزم اتخاذ گردد .وقتیکه کار تقسیم می
گردد .به اشخاصیکه کار سپرده می شود و مسؤلیت ها را به عهده
می گیرند ،باید به ایشان صالحیت تفویض شود تا مطابق به پالن
وظایف خویش را انجام دهند :
طرح پالن (  : ) Planningپالن با پیشبینی همراه است،

.1

وسیله برای اطمینان از حصول و اهداف می باشد .پالن گذاری
روند تعیین و تعریف اهداف و پیش بینی و تدارک منابع مورد
نیاز است .شامل پیشبینی های اساسی و تعیین طرق اجرای آن به
منظور تأمین هدف و یا اهداف یک مؤسسه زراعتی

می

باشد .برای این منظور الزم است که هدف های اداره مشخص
گردد .و مسؤلیت های هر فرد و شعبه معلوم و مشخص گردد.
طرح پالن باید طبق معلومات و احصائیه های مؤثق و جدید
صورت گیرد و با تغییر شرایط انجام فعالیتها نیز خاصیت تعدیلی و
انعطافی داشته باشند .پالن گذاری به تصمیم گیری خوب نیاز
دارد.
 .6طرح و ساختن تشکیل (  : ) Organizationتقسیم وظایف،
تفویض صالحیت ها ،تثبیت مسؤلیت ها و ایجاد روابط منطقی
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بین واحد های یک اداره را تشکیل می گویند .تشکیل
پرسونل عبارت است از استخدام ،انتخاب و تربیۀ پرسونل
می باشد .در تشکیل حدود اختیارات تعیین شده و وظایف هر
واحد اداری کوچک از هم تفکیک می گردد و بین وظایف
که برای اهداف معین مشخص می شود باید ارتباط و
هماهنگی باشد.
 .2امور استخدامی و آموزشی (  :) Staffingشامل وظایف
استخدام و امور آموزشی بوده و همچنان در این وظایف تأمین
شرایط کار برای منسوبین شامل می باشد با پروگرامهای
استخدامی و تعلیم و تربیت عملی می گردد.
 .4فرماندهی (  :) Directingاتخاذ تصامیم خاص یا عام و طرز
دادن هدایات و احکام جهت انجام بهتر وظایف در اداره می
باشد ،صورت میگیرد .تقسیم و تخصیص مطلوب منابع به
منظور تحقق اهداف است.
 .5هماهنگ کردن ( :)Coordinationتمام فعالیت های که
جهت تطبیق وظایف برای رسیدن به اهداف ضرور پنداشته
می شود تعیین و مشخص می گردد و ایجاد موازنه برای تطبیق
و به سر رساندن وظایف معین بر قرار می گردد .ایجاد وحدت
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و یک پارچه گی میان واحد های مختلف یک اداره
می باشد.
 .6ارتباطات ( :) Reporting or Communicationانتقال
اهداف و مقاصد میان افراد است .جهت انجام بهتر وظایف
محوله هر واحد باید در شناخت مشکالت و نارسایی ها در
وظایف محوله خود اطالع کامل داشته باشد.
 .6ساختن بودجه (  :) Budgetingدر این کتگوری طرح و
تنظیم بودجه و مسایل مالی یعنی عواید و مصارف برای انجام
وظایف شامل می باشد.
پروسۀ تصمیم گیری
پروسۀ تصمیم گیری یک رکن مهم رهبری و اداره را تشکیل
می دهد .تمام مراحل عملیه یک مؤسسه مانند تهیه با پالنگذاری،
تولید با پالنگذاری ،فروش با سیاست های فروش ،امور مالی،
سیالیت وغیره را در بر دارد .بخش مهمی از وقت مدیران را حل
مشکل و تصمیم گیری تشکیل میدهد .و هر کاری را که انجام می
دهند ،مستلزم تصمیم گیری است .تعیین اهداف مؤسسه ،وظایف
اساسی برنامه ریزی ،سازماندهی ،رهبری وکنترول به تصمیم گیری
نیاز مند است .به همین ترتیب فعالیت های گوناگون مانند انتخاب
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تکنولوژی ،انتخاب و استخدام کارکنان ،تهیه عوامل تولید و به کار
برد آن ،تشویق کارکنان به تصمیم گیری نیاز دارد .تصمیم گیری
عملیه ما قبلی عملیه تولید است .در این مرحله متصدی زراعتی
بایک سلسله سواالت روبرو می گردد و به یک تصمیم معقول نیاز
دارد که طی مراحل ذیل صورت میگیرد:
 .1تعیین اهداف مشخص مانند اعظمی ساختن مفاد خالص و یا
اضغری ساختن مصارف تولید؛
 .6ارزیابی منابع دست داشته؛
 .2درک پرابلم ها و جستجو راه های حل آن؛
 .4جمع آوری ارقام و احصائیه ها راجع به حل پرابلم ها؛
 .5انتخاب روش یا میتود مناسب تطبیق تصمیم؛
 .6قبول کردن نتایج و عواقب تطبیق تصمیم؛
 .6ارزیابی نتایج حاصله.
درک یک معضله مرحله اول تصمیم است .مرحله دوم تصمیم
که به نام تالش یاد می شود ،جستجوی امکانات مختلف حل
پرابلم ها یا خواسته را احتوا می کند .در مرحله سوم از یک
طرف معلومات جمع آوری شده و از جانب دیگر وسایل برای
حل پرابلم ها کنترول می گردد.
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تمام مراحل تصمیم باید به اساس جمع آوری مواد ،تحلیل و
تجزیه آن ،انتقال و ارزیابی معلومات طور شاید و باید تحقق
یابد.
عوامل تعیین کننده تصامیم زیاد بوده ولی هاینین )(Heinen

تمام آنها را در سه سیستم گنجانیده است که عبارت اند از:
سیستم اهداف ،سیستم معلومات و سیستم اجتماعی می باشد .هر
مؤسسه دارای اهداف اصلی و فرعی می باشد مثالً بلند بردن
سطح تولید و یا اعظمی ساختن مفاد این همه اهداف ،سیستم
اهداف را تشکیل می دهد .برای اینکه اهداف مؤسسه برآورده
گردد به معلومات چندین جانبه از منابع داخلی و خارجی از
مؤسسه ضروری است و مجموع معلومات یک سیستم معلومات
را به وجود می آورد.
یک اداره و ارگان رهبری به جز یک سیستم اجتماعی چیزی
دیگری نبوده و تصامیم مختلف را در مورد اهداف ،سیاست
های مؤسسه ،تنظیم ساحه های مختلف مؤسسه وغیره را در بر
دارد.
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خالصۀ فصل
عوامل تولید یکی از مسایل مهم بحث در اقتصاد بوده ،که
ارتباط مستقیم با تولید دارند .کمیت و کیفیت تولید بیشتر مربوط به
کمیت و کیفیت عوامل تولید ،به انتخاب روش تولید و استفاده از
تکنالوژیکی تولید ارتباط دارد .عوامل تولید عبارت از کاالیی است
که به کمک آن تولید به داخل سیستم در یک دورۀ معین صورت
می گیرد .تنظیم و تطبیق عملیات زراعتی به شکل علمی و فنی در
صورت استفادۀ بهتر از عوامل تولید جهت بلند بردن محصوالت
زراعتی از لحاظ کیفیت و کمیت و دریافت مفاد اعظمی امکان پذیر
است.
خاک با زراعت و نباتات رابطۀ محکم داشته چرا که تمام
عملیات زراعتی در خاک انجام می شود ،بدون موجودیت این
پدیده طبیعی زنده گی نباتات ناممکن بوده و در نتیجه زنده گی
انسان ها در آستانۀ تباهی خواهد گرفت .مواد عضوی که در خاک
وجود دارد از نگاۀ زراعت دارای اهمیت فوق العاده ای می باشد.
تمام بقایای نباتات و حیوانات در اثر عملیه تخمر توسط
مایکروارگانیزم ها تجزیه می شوند و مواد عضوی را به وجود می
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آورد که در زراعت از اهمیت بسزای برخوردار است .باید هر نبات
که در هر نوع خاک توافق داشته باشد ،همان خاک برای بذر
انتخاب گردد .خاک های که مقدار مواد عضوی نداشته و یا مقدار
آن کم باشد ،باید یک مقدار مواد عضوی (کود) جهت بلند بردن
سطح حاصل عالوه نمود .از عوامل که باعث تخریب خاک میشود
باید تا اندازۀ جلوگیری به عمل آوریم .وجود آب برای زندگی تمام
موجودات زنده ضروری است .جذب آب از طریق ریشه نباتات
صورت می گیرد .آب برای انجام واکنش ها و انتقال مواد غذایی در
داخل نبات الزم است .اهداف عمده آبیاری عبارت اند از:
تهیه رطوبت برای رشد و نموی نبات ،تضمین حیات نبات ،سرد
ساختن خاک  ،شستن و یا رقیق ساختن نمک در خاک و نرم
ساختن قشر سخت خاک جهت نموی ریشه های نباتات می باشد.
یکی از مهمترین منابع تولید برای هر کشور کمیت و کیفیت نیروی
کار است .مؤلدیت کار عبارت از به کار انداختن و اختالط عوامل
تولید طوری می باشد که حاصل یا مفاد زیاد را بار آرد .جهت
سرمایه گذاری بهتر در قدم اول مؤلدیت سرمایه به کار انداخته شده
را مدنظر داشته باشیم که مفاد بیشتر را به بار آورد.
یکی از وظایف مدیران در زراعت تهیه عوامل تولید به مقدار معین،
در وقت معین و به قیمت مناسب و در محل مناسب می باشد و هم
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کیفیت عوامل تولید را نیز مدنظر داشته باشند و دریافت ترکیب
مساعد عوامل تولید در تولید یک محصول از وظایف متصدیان در
زراعت می باشد.
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پرسشهای آموزشی
 .1مفاهیم تولید را واضح سازید؟
 .6مهم ترین عوامل تولید را در بخش زراعت ذکر کنید؟
 .2مشخصات عوامل تولید را توضیح دهید؟
 .4عوامل ثابت و متغیر تولید را توضیح نمائید؟
 .5عوامل قابل ذخیره و غیر قابل ذخیره را شرح دهید؟
 .6مشخصات عوامل تولید را بیان دارید؟
 .6مهمترین ویژه گیهای زمین را شرح دهید؟
 .2حاصلخیزی زمین چند قسم است هر یک را توضیح
دهید؟
 .2عوامل مؤثر بر حاصلخیزی خاک را شرح دهید؟
 .11عوامل فزیکی حاصلخیزی خاک را شرح دهید؟
 .11ارزش اقتصادی هر هکتار زمین زراعتی به چند عامل
بستگی دارد بیان دارید؟
 .16زمین از نگاۀ ساحۀ استفاده به چند دسته تقسیم می شود
هر یک را نام ببرید؟
 .12شاخص های مؤثریت استفاده از زمین را توضیح دهید؟
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 .14سیستم تدابیر جهت افزایش بخشیدن مؤثریت استفاده از
زمین را شرح دهید؟
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توليد زراعتي
امروز با افزایش سریع نفوس و بلند رفتن تقاضا برای
محصوالت زراعتی امکانات تولید هم متناسباً افزایش یافته است و
در آینده نیز افزایش خواهد یافت .بنا بران سکتور زراعت با کار برد
آخرین دست آورد های علوم زراعتی و تکنالوژی کوشش
می نماید پرابلم رشد نفوس و افزایش تقاضا برای محصوالت
زراعتی را حل نماید .جهت افزایش تولید مواد غذایی و حاصلدهی
با کیفیت میتوان با افزایش سطح زیر کشت و هم چنان استفاده از
تکنالوژی و روش های جدید مشکل کمبود غذا را تا حدودی
برآورده ساخت.
مطالعات در مورد تولید سابقه بسیار طوالنی دارد که اساس آن را
قانون بهره نزولی در زراعت تشکیل می دهد .ترکیب اختالط عوامل
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تولید و تابعیت هر عامل تولید به یکدیگر موضوع مشکل بوده و پیدا
نمودن یک ترکیب مساعد ( نسبت مساعد) آن ها به ساحه تولید و
مصرف تعلق می گیرد.
مجموع فعالیت های اقتصادی در هر جامعه برای حل سه مسأله
اساسی اقتصاد ( نوع و مقدار امتعه که باید تولید گردد ،چگونگی
تولید امتعه وچگونگی توزیع امتعه یا در اختیار مصرف کننده قرار
دادن امتعه ) می باشد.
مبحث اول -مفهوم و ماهيت توليد
تولید از اصطالحات علم اقتصاد ،به معنی تهیه کاال و خدمات
مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است و فعالیت
تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کاال های مورد
نیاز صورت می گیرد .اقتصاد تولید نشان می دهد که تصدی چگونه
منابع کمیاب خود را بین مصارف مختلف تخصیص می دهد تا به
هدف حداکثر نمودن مفاد خود برسد : 02[.ص]631
بهره ،محصول ،تولید اصطالحات مترادف اقتصادی اند که به
مفهوم شکلی و فزیکی معنی مقداری داشته اندازه حاصل از یک
واحد زمین ،یک راس حیوان ،یک اصله درخت ،یک پایه ماشین
یک مقدار معین تخم ویا کود وغیره را افاده می نماید.
471

تولید زراعتی

فصل چهارم

واژه تولید معادلی برای کلمه التین  Manufactureدر نظر
گرفته شده که خود این کلمه از دو واژه  Manuبه معنای دستی و
 Factureبه معنی ساخت تشکیل شده است .بنابراین معنی
تولید،تغییر شکل مواد اولیه به محصول ساخته شده است.
 .6به مفهوم جامع تولید عبارت از ترکیب عوامل تولید غرض
بوجود آمدن امتعه یا خدمات است؛
 .0به مفهوم ساده تولید عبارت از ایجاد اشیأ و خدمات غرض
رفع احتیاجات است؛
 .3تولید عبارت از توحید و انضمام امور اقتصادی و تخنیکی
برای ایجاد اشیأ و خدمات غرض رفع احتیاجات بشری و
رسیدن به هدف نهایی مؤسسه (مفاد) می باشد؛
برخی تولید را ایجاد ارزش و مطلوبیت برای رفع خواسته های
انسان میدانند و برخی دیگر تولید را انجام رشته ای از فعالیت های
می پندارند که به وسیله آنها عوامل و منابع تولیدی تغییر شکل می
یابند و به امتعه و خدمات تبدیل میکردند .بطور کلی میتوان گفت
که تولید عبارت است از روند ترکیب عوامل تولید برای تهیه کاال
ها و خدمات مورد نیاز بشر .ترکیب عوامل تولید غرض تولید امتعه
و خدمات با در نظر داشت پرنسیپ های اقتصادی نه تنها از نگاه
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خود تولید بلکه همچنان از نگاه مصارف دارای اهمیت خاص
میباشد.
ترکیب عوامل تولید و تابعیت هر عامل تولید با یک دیگر
موضوع مشکل بوده و پیدا نمودن یک ترکیب مساعد آنها به ساحه
تولید و مصرف تعلق میگیرد .مؤسسات مختلف برای تولیدات خود
روش های مختلف تولیدی را بکار می برند ،چون انتخاب یک
روش معین تولیدی و ترجیح دادن آن نظر به روش های دیگر تا
اندازه زیاد مربوط به مصارف تولیدی میباشد ،از این سبب پیدا
نمودن روش مساعد تولید بدون در نظر داشت مصارف آن ناممکن
میباشد .جریان تولید که تهیه عوامل تولید ،توزیع عوامل تولید باالی
محالت کار و تولید و انجام آنها را به حیث یک واحد تخنیکی و
اقتصادی در بر دارد به پالنگذاری وسیع محتاج است که بازهم
موضوع مصارف در پهلوی تولید قرار دارد .تولید و مصرف دو روی
یک سکه بوده و در تحلیل اقتصادی الزم و ملزوم یکدیگر شمرده
میشوند.
یک متصدی زراعتی در عرصۀ تولید با مسایل اقتصادی روبرو
است که باید هر یک تصامیم مناسب اتخاذ کند .موفقیت و کارآیی
اقتصادی فعالیت زراعتی تاحد زیادی بستگی به نحوه تصمیم گیری
برای حل این مسایل دارد و مهمترین این مسایل عبارت اند از:
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 .6چه محصول یا محصوالتی باید تولید کرد؟
 .0تولیدشود؟ چه روشی برای تولید انتخاب شود ؟ چه ترکیبی
از عوامل تولید بکار رود؟
 .3عوامل تولید چگونه تأمین شود ؟ آیا بهتر است زمین خریداری
شود یا اجاره ؟ از ماشین آالت نو استفاده شود یا ماشین آالت
مستعمل یا اجاره ای ؟
 .4محصوالت تولید شده چگونه به بازار عرضه شود؟
مسایل فوق تا حدود زیادی با هم مربوط اند و تصمیم گیری
در مورد هر یک به عوامل زیادی بستگی دارد .بطور مثال تعیین نوع
کشت و فعالیت زراعتی به عوامل فزیکی و زیست شناسی مانند
اقلیم ،آفات و بیماریها ،دوری و نزدیکی به بازار و همچنین به عوامل
اقتصادی از قبیل قیمت و مصرف نسبی محصوالت زراعتی ،درآمد
و قدرت مقدار عوامل تولید بستگی دارد .مثالً برای استفاده از قوه
ماشین به جای نیروی انسان در تولید زراعتی حجم تولید نباید از حد
معینی کمتر باشد و هم انتخاب روش تولید تابع فراوانی با کمیابی
عوامل تولید و همچنین بازده نسبی آنهاست .چگونگی تهیه عوامل
تولید و عرضه محصوالت زراعتی بستگی به امکانات تولیدکننده،
سیستم حمل و نقل ،راه ها ،سیستم آبیاری ،نوع محصول و عوامل
دیگر دارد :62[ .ص]33
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نظام توليد
یک نظام تولید عبارت است از یک گروه ساختاری از عوامل
تولید که با همدیگرترکیب شده اند تا تولید نباتات یا حیوانات را
جهت رسیدن به اهداف تولید مطمئن سازند.
مساعدترین ترکیب عوامل تولید عبارت از ترکیبی است که طبق
آن یک هدف معین با کمترین مصرف عوامل تولید به دست آید یا
با داشتن عوامل تولید دست داشته زیادترین ثمر بار آید .یا با
کمترین مصرف زیادترین نتیجه حاصل شود.
تنظيم توليد
تصمیم گیری برای برنامه ریزی تولیدی قبل از تولید صورت
می گیرد .در برنامه ریزی تولیدی هدف استفادۀ مؤثر از منابع
تولیدی است .با توجه به نیاز های تولیدی و استفادۀ مؤثر از ظرفیت
باالقوۀ بازار مصرف ،فعالیتی که ما را جهت رسیدن به این هدف
یاری داده برنامه ریزی می نمایم معموالً برنامه ریزی تولیدی برای
دورۀ مشخص در آینده صورت می گیرد .این دوره را دوره برنامه
ریزی می نامند .معموالً در برنامۀ تولیدی بیشتر منابع ،روش ها و
محصوالت تولیدی مطرح بوده ومجموع تقاضا در طول دوره مدنظر
گرفته شود.
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جهت افزایش بخشیدن تولید زراعتی اخذ تدابیر برای تأمین
آب الزم ،بهبود بخشیدن راه های مواصالتی گسترش ترویج
آموزش زراعت در دهات ،تهیه امکانات برای سهولت زارعین از
قبیل ( ابزار و وسایل میکانیزه زراعتی ،اصالح اراضی ،بذر اصالح
شده ،کود وغیره ) می باشد .باید توجه به منابع زمین وآب ،نیروی
انسانی ،منابع مالی وسیاست های پالنگذاری منظم در راستای تنظیم
تولید محصوالت اساسی ،صورت گیرد و هم در زمینه کاهش
ضایعات محصوالت در هنگام حمل و نقل و نگهداری توجه بیشتر
مبذول گردد.
پروفیسور نارایان عناصر اصلی وعمده برنامه های توسعه تولید
زراعتی را در سطح روستا ها چنین طبقه بندی می کند:
 .6استفاده کامل از تسهیالت و شبکه آبرسانی ،از آن جمله تعمیر و
نگهداری کانال آب رسانی؛
 .0افزایش زمین های زیر کشت؛
 .3افزایش تولید از طریق استفاده از بذر اصالح شده؛
 .4عرضۀ کود کیمیاوی؛
 .5استفاده از روش های جدید به منظور افزایش تولید و اقداماتی در
جهت کاهش کشت دیم ،مقابله با خشکسالی ،آفات زمین؛
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 .1اعمال برنامه های آبرسانی در ابعاد کوچک با شرکت مردم
محلی؛
 .7اعمال برنامه جدید برای بهبود شرایط زراعتی؛
 .8اعمال برنامه های برای بهبود تولید سبزی ها و میوه ها؛
 .9طرح هایی به منظور توسعه مرغداری ،پرورش ماهی ،تولید
لبنی؛
 .62گسترش خدمات مالداری ،از آن جمله ایجاد مراکز القاح
مصنوعی ،اصالح نژاد حیوانات وغیره؛
 .66طرح هایی برای توسعۀ چراگاه ها :65 [ .ص] 763
در واقع تولید پاسخ به مصرف و یا نیازهای جامعه می باشد،
یک مولد همیشه عاید خالص را مدنظر گرفته سطح تولید را تعیین
می نماید  .عاید خالص از آن قسمت ارزش مجموعی تولید است
که بعد از پرداخت مصارف مجموعی تولید باقی می ماند.
عاید خالص = عاید مجموعی -مصارف مجموعی
مدیران تولید به عنوان هدایت کننده یک حوزه تخصصی در
مؤسسه  ،در تمام سطوح توسعه محصول ،مشارکت دارند .ایشان سه
نقش اصلی را در مؤسسه ایفا می کنند:
 .6نقش هدایت کننده تولید :رهبری فعالیت های تولیدی در
مؤسسه و مدیریت فعالیت های روزانه واحد تولید.
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 .0نقش هدایت کننده محصول :برنامه ریزی چرخه حیات
محصول و مدیریت تنوع محصوالت مؤسسه و برنامه های
توزیع محصول مطابق به تقاضا.
 .3نقش هدایت کننده استراتیژی تولید :هدایت سرمایه تولیدی
مؤسسه در راستای استراتیژی های بزرگ.
ارزش توليد
عبارت است از ارزش کاال های تولید شده به قیمت تولید
کننده .قیمت تولید کننده شامل قیمت کاالی تولیدی کارگاه به
اضافه مالیات غیرمستقیم و عوارض محصول ،منفی کمک های
دولت است : 1[ .ص]802
عمليه توليد
تولید امتعه به کار انداختن عوامل تولید را ایجاب می نماید.
این موضوع در چوکات تکنولوژی موجود به ترتیب ترکیب می
گردد تا از ضایع نمودن عوامل تولید جلوگیری به عمل آید.
امکانات که مقدار تولید را به کمک به کار انداختن مقدار عوامل
تولید به صورت مؤثر تولید می نماید توسط تابع تولید توضیح
میگردد .یک عملیه تولید زراعتی زمانی پایدار خواهد بود که :
411

تولید زراعتی

فصل چهارم

 .6از نظر فنی امکان پذیر باشد؛
 .0از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد؛
 .3از نظر مدیریتی قابل اجرا باشد؛
 .4از نظر اجتماعی پذیرفتنی باشد؛
 .5از نظر محیطی سازگار باشد.
در اداره یک نظام کشت باید سه مرحله مدنظر گرفته شود:
الف  -طرح یا نقشه کشت :نقشه کشت عبارت است از
مشخص کردن محل کشت نباتات مختلف می باشد .در نقشه
سطحی برای هر محصول در نظر گرفته می شود مثالً یک
مزرعه که  52هکتار ی که گندم ،جو ،گل آفتاب پرست تولید
می کند .طرح کشت بطور ذیل خواهد بود .گندم  02هکتار؛
جو  62هکتار؛ گل آفتاب پرست  02هکتار؛
ب  -تناوب :تناوب مراعات نوبت کشت نباتات در یک قطعه
زمین است.
ج  -روش های فناوری :دریافت ترکیب منطقی و منـظم از
فنون سازگار با شرایط کشت از دیدگاه افزایش حاصالت می
باشد: 3 [ .ص] 32
عوامل عمده که باعث ارتقای سطح تولید محصول حیوانات
می گردد:
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 .6غذا و تغذیهFeed and Feeding؛
 .2اصالح نسل یا  Breedingارزش های ژنیتکی و انتخاب؛
 .3اداره و سازماندهی Managment؛
 .4حفظ الصحه Hygienic؛
 .5وقایه مواشی به وقت و زمانش Prophylactics؛

 .1بازاریابی Market؛
 .7رقابت سالم تولیدی  : 8 [.Compotation Productص]6
انتخاب نوع کشت
طریق تولید محصوالت زراعتی و بهره برداری از زمین
وضعیت کشت و کار نباتات زراعتی و باالخره نوع نباتی که همه
ساله کشت می شود ،در مناطق مختلف یکسان نبوده به عوامل
اقلیمی ،شرایط محیطی ،وضعیت حاصلخیزی زمین ،کفایت آب
برای آبیاری ،اندازه سرمایه دست داشته مولد ،فاصله مزارع به
شهرها ،بازاریابی ( عرضه وتقاضا ) موجودیت نیروی انسانی در
ساحه تولید و مهارت کاری آنها و تراکم نفوس در منطقه بستگی
دارد ،و یا نباتی که باید تولید گردد می باشد .تصمیم گیری و برنامه
ریزی تولیدی ممکن است با ترکیبی از مصارفات زیر را تحت تأثیر
قرار دهد .این مصارف عبارت اند از:
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 .6مصارف تولید؛
 .0مصارف تغییر از ظرفیت تولید؛
 .3مصارف نگهداری موجودی؛
 .4مصارف سرویس دادن به مشتریان و مصرف از دست دادن
مشتریان یا زیان های مربوط به کاال .مولد با در نظر داشت
موضوعات فوق و نوع نبات ،شرایط طبیعی ،اقلیمی ،اقتصادی
و اجتماعی ،طرز کشت و کار مزرعه خود ،بهره برداری از
زمین را تنظیم و اداره نماید .اراضی زراعتی باید نظر به نوع
نبات تحت عملیات زراعتی از قبیل قلبه کردن ،نرم کردن،
دیسک کردن وغیره قرار گیرد .و هم به قطعات مختلف
تقسیم گردیده و در هر بخش آن بذر نبات مشخص قرار
گیرد .و همچنان تناوب کشت در ساحه مراعات گردد .تولید
اقتصادی صورت میگیرد.
عوامل و سيستم های مدیریتي برای کشت پيوسته یا همآهنگ

کشت پیوسته یا همآهنگ شده در چهار روش ذیل صورت
گرفته می تواند:
 .6کاشت قطار منظم :عبارت از کشت همزمان دو یا چندین نوع
از محصول زراعتی به طور منظم در قطار های منظم می باشد.
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 .0کاشت نواری (کشت گیاهان ژرف ریشه و گیاهان کوتاه
ریشه در ردیف های متناوب)  :عبارت از کشت همزمان دو یا
چندین نوع از محصول زراعتی در قطعه زمین باریک و دراز
به خاطر کشت و زرع آزاد می باشد.
 .3کاشت تقویتی (کمکی) :عبارت از کشت یک یا چندین نوع
از محصول زراعتی با یک محصول بومی شدۀ دیگر ،به طریقۀ
که اولین مرحله از اولین محصول با اولین پیدایش یا آغاز
نموی محصول یا محصوالت دیگر توافق کند می باشد.
تقسيم عواید مزرعه بين فکتور های اشترک کننده در توليد

عوایدیکه از مزرعه به دست می آید بین فکتور های اشتراک
کننده در تولید طوری تقسیم می گردد که به عامل زمین ،اجاره
بهای زمین ،به نیروی بشری مزد ،به سرمایه ربح و به عامل مدیریت
مفاد پرداخته می شود .اگر زمین و نیروی کار از خود زارع باشد
برای آن ها مصارف فرصتی در نظر گرفته می شود.
شرایط اعظمي ساختن مفاد
مفاد حاکی از وجود مازاد دریافتی نسبت به مصارف می باشد.
مفاد وقتی ایجاد می شود که کلیه مصارف عمیلیاتی (مخارج مستقیم
نیروی کار استخدام شده ،اجاره ای و عوامل خریداری شده)
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و مصارف دیگر مانند(مالیاتها ،بیمه ،استهالک وغیره) کمتر از
درآمد ها باشد .اگر کلیه مصارف تولید از درآمدکل کسرگردد
مفاد مزرعه حاصل می شود .اصوأل در کلیه بحث های اقتصاد تولید
زراعتی هدف اصلی مولد به حداکثر رساندن مفاد و یا به حداقل
رساندن زیان است.
آشکار است که برای رسیدن به هدف حداکثر درآمد ،باید آن
رشتۀ تولیدی را که حداکثر درآمد خالص را در هر هکتار دارد ،تا
حد ممکن توسعه داد .بنابراین ،پس از بررسی مصارف تمام منابع
محدود ،نخستین گام در طرح تولید ،یافتن درآمد خالص هر هکتار
زراعت است .رشتۀ تولیدی با حداکثر درآمد خالص مثبت در هر
هکتار ،سودمندترین زراعت است و باید تا حد امکان آن را کشت
کرد.
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مبحث دوم -تابع توليد
یکی از مفاهیم اساسی در اقتصاد زراعتی تابع تولید محصوالت
زراعتی است .مفهوم تولید به جریان فراهم کردن یک کاال یا
خدمات اقتصادی از دو یا چند کاال یا خدمات دیگر اطالق می شود
و تابع تولید ،بیانگر حداکثر مقادیر یک محصول است که از ترکیب
یک یا چند عامل ثابت به دست می آید.
تابع تولید در زراعت برای بار اول از طرف ژاک تارگو J. Turgo

در سال  6718به میان آمده و بعداً توسط یوهن هاینریش فون تونین
 Johann Heinrich Von Thuenenاز نگاۀ احصاییوی تحت
مطالعه قرار گرفته که به نام قانون افزایش نزولی بهره در زراعت
مسمی گردیده است.
مفهوم تابع تولید عبارت است از ارتباط میان منابع تولید،
خدمات تولید وتولید محصول در واحد زمان .تابع تولید بیانگر این
مطلب است که تولید یک محصول مشخص به چه عواملی نیاز دارد.
تابع تولید نشان میدهد که چگونه با ترکیب حداقل عوامل تولید
میتوان حداکثر محصول را به دست آورد .مثالً برای تولید یک
محصول به عوامل و منابع تولیدی مانند زمین ،نیروی کار و سرمایه
ضرورت است .مثالً در کشت یک محصول در زمین به نیروی انسان
و کارگر نیاز است ،با توجه به جدول زیر در ابتدا به استخدام یک
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کارگر میزان  65کیلو برنج به دست می آید و با افزایش تعداد
کارگران سطح محصول بیشتری به دست خواهد آمد .جدول ذیل
روند این تغییرات را نشان میدهد.
جدول :6تابع تولید
محصول

تعداد کارگران

65

6

32

0

55

3

85

4

602

5

با توجه به جدول فوق منحنی تابع تولید این محصول به شکل ذیل
می باشد:
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مقدار محصول

تعداد کارگر
شکل : 0منحنی تابع تولید
تابع تولید عبارت از بررسی رابطه بین عامل و حاصل در
زراعت بوده که یکی از اهداف مولدین زراعتی کسب حداکثر
درآمد یا بازده از منابع تولید است ،می باشد یکی از وظیفه مهم
مؤسسات تولید زراعتی تعیین مناسب مصرف عوامل تولید است و
این موضوع به عوامل ذیل بستگی دارد:
 .6قیمت محصول تولید شده؛
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 .0مصارف عوامل؛
 .3تابع تولید که چگونگی رابطه بین مقدار و نوع عوامل تولید
و محصول به دست آمده را مشخص می کند.
این عوامل دایماً در حال تغییر اند .بنابراین اقتصادی ترین مقدار
عامل و حاصل در شرایط و مناطق مختلف همیشه یکسان نیست.
هدف از تجزیه تحلیل عامل و حاصل در زراعت این است که اوالً
چگونگی تأثیر مقادیر مختلف عامل بر عملکرد یک محصول
شناخته شود و ثانیاً با استفاده از این رابطه اقتصادی ترین مقدار
مصرف عامل با تغییر قیمت و مصرف در یک واحد تولید زراعتی
تعیین شود.
تابع تولید رابطۀ ریاضی است که چگونگی ارتباط بین مقدار
عملکرد یک محصول در یک فصل رشد و مقدار و نوع عوامل
تولید نظیر زمین ،سرمایه ،کود و بذر ،آب وغیره ،کار و مدیریت را
مشخص می کند .از روی توابع تولید میتوان پاسخ از مسایل
اقتصادی یک واحد زراعتی یا منطقه را به دست آورد .زیرا تابع
تولید یک رابطه تخنیکی بین عوامل اشتراک کننده در تولید و
محصول تولید شده است.
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اگر مقدار محصول را با  Qو مقادیر عوامل تولید را
 Vn.............,V3 ,V2 ,V1نشان دهیم تابع تولید را میتوان
بصورت معادله ذیل نوشت:
(Q = f )V1, V2, V3,..........,Vn

اغلب به این تابع ،تابع محصول نیز میگویند ،منظور از این تابع این
است که در یک واحد تولیدی برای تولید یک محصول خاص در
طول یکسال ،چه مقدار عوامل تولید الزم است.
در ترکیب عوامل تولید میتوان عوامل که قابلیت جانیشنی داشته
باشد در پروسه تولید آنرا بکار برد.
 .1عوامل توليد قابل جانشين
وقتی عوامل تولید قابل جانشین هستند که بین عوامل تولید و
مقدار تولید رابطه معین وجود نداشته باشد عوامل تولید قابل جانشین
میتوانند در چهار چوب معین با یکدیگر تعویض شوند ،بدون اینکه
مقدار تولید تغییر کند .یعنی میتوان کاهش یک عامل تولید را با
افزایش یکی دیگر از عوامل تولید جبران کرد ،بدون اینکه مقدار
محصول تغییر کند .و وظیفه متصدی است که ترکیب مساعد عوامل
تولید را با مصارف کمتر پیدا کند.
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 .2عوامل توليد غيرقابل جانشين
عوامل تولیـد وقتی غیرقابل جانشین هستند که رابطه معینی بین
مقدار محصول و مقادیر استفـاده شده از عوامل تولیـد وجود داشته
باشد .این عوامل رابطه فنی معین با مقدار تولیـد (محصول) دارند.
مثالً  5واحد  V6را با  3واحد  V0ترکیـب کنیم اگر یک از این
دو عامل تولیـد به تنها کاهش یا افزایش دهیم برای کاهش یا
افزایش محصول کافی نخواهد بود بلکه باید هر دو را با نسبـت معین
که بین آنها وجـود دارد افزایـش یا کاهش داد .در حقیقت برای هر
ترکیبی از عوامل تولیـد فقط مقـدار معینی محصول تولیـد
می شـود :64[ .ص]624
مفاهيم تابع توليد
در رابطه با تابع تولید سه مفهوم اساسی وجود دارد که از طریق
آن ها اصول و قوانین فیزیکی موجود بین عوامل تولید و محصول
قابل بررسی است .این مفاهیم عبارت اند از:
 .1توليد فيزیکي مجموعي Total Physical Production

) (TPPمقدار محصول تولید شده مورد نظر است که در
نتیجه ترکیب عوامل تولید به دست می آید .ارزش مجموعی
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همه انواع محصوالتی که از تصدیهای تولیدی به دست
می آید بنام عاید (درآمد) مجموعی یاد می شود.
 .2توليد فيزیکي وسطي Average Physical Production

) (APPعبارت از تولید مجموعی که ناشی از ترکیب عامل
ثابت ومتحول بر مقدار عامل متحول که در ایجاد تولید
مجموعی بکار گرفته شود یعنی

=  APPیا

= APP

در تعریف تولید وسطی توجه به نکات زیر اهمیت دارد:

 تولید وسطی در هر سطحی از محصول تعریف می شود؛

 تولید وسطی مربوط به یک عامل متغیر در تولید یک
محصول خاص است تولید وسطی ضریب است که
مؤلدیت فی واحد عامل متحول() xرا در هر سطح تولید
نشان میدهد ؛
 سایر عوامل تولید ثابت فرض می شوند.
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 .3توليد فيزیکي نهایي Marginal Physical Production

) (MPPعبارت از اندازه افزایش (تغییر) در تولید مجموعی است
که در نتیجه افزایش یک واحد عامل متحول (  ) xبمیان می آید
یعنی:

=  MPPیا

= MPP

تابع توليد با یک عامل متغير
توضیحات در مودر تابع و مشخصات تولید وقتی مطرح شده
میتواند که از نگاه روابط موجود بین عوامل وتولید در زمان کوتاه
یکی از عوامل متحول و متباقی عوامل ثابت قیاس شوند .در چنین
حالت مقدار تولید نه تنها تابع مقدار عامل متحول می شود بلکه تابع
نسبت های می شود که عوامل به اساس آن ترکیب می شوند بنابر
موجودیت چنین روابط بین عوامل ( نسبت های متحول عوامل )
هدف مولد نه تنها تعیین معیار مطلوب تولید بلکه تعیین نسبت
مطلوب عوامل تولید می باشد .نسبتهایی متحول عوامل اگر چه به
اساس زمان کوتاه زمانیکه یک عامل به حالت متحول متباقی بحالت
ثابت قراردارند مدنظر می باشد اما در زمان طویل که تعداد بیشتر از
عوامل به حالت متحول باشد نیز مطابقت دارد زمان طویل نسبت
های عوامل ترکیب های مختلف عوامل را به ارتباط معیار های
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مشخص تولید وانمود میسازد که هر تر کیب ( نسبت ) یک پروسس
یا عملیه خاص تولیدی بشمار میرود.
 .6در تابع تولید با یک عامل متغیر ،اگر عامل متغیر کار باشد
به صورت (  Q = f ( Nنشان داده می شود.
 .0در تولید با یک عامل متغیر ،تولید نهایی (  ) MPبرابر است
با تغییرات تولید کل به تغییر عامل متغیر یعنی:

 .3در تولید با یک عامل متغیر ،تولید نهایی برابر میالن منحنی
تولید کل است .به عبارت دیگر از تابع تولید نسبت به عامل
متغیر مشتق گرفته شود ،تولید نهایی به دست می آید.
 .4در تولید با یک عامل متغیر وقتی تولید نهایی صفر می شود،
تولید کل به حداکثر خود میرسد و تا زمانی که تولید نهایی
مثبت است ،تولید کل در حال افزایش است.
 .5حداکثر تولید نهایی جایی است که خط مماس بر منحنی
تولید کل از داخل منحنی عبور کند ،یعنی نقطه عطف.
 .1در تولید با یک عامل متغیر ،تولید متوسط ( )APاز تقسیم
تولید کل به عامل متغیر حاصل می شود ؛
یعنی:
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 .7تا وقتیکه تولید نهایی بیشتر از تولید متوسط است ،با افزایش
عامل متغیر تولید متوسط افزایش می یابد .وقتی تولید متوسط
حداکثر می رسد با تولید نهایی برابر می شود.
 .8در نقط حداکثر تولید متوسط ،خط مماس بر منحنی تولید کل
از مبدا مختصات عبور می کند :60[ .ص]028
توابع توليد با دو عامل متغير
هنگام استفاده از دو یا چند نهاده متغیر چه اتفاقی می افتد؟
به صورت توسعه دو نوع کامالً متمایز از توابع مختلف یعنی :تابع با
دو نهاده متغیر ،بدون هیچ نهادۀ ثابت با شکل کلی )  y =ƒ( x1 , x2؛
و تابع با دو یا چند نهاده متغیر و یک یا چند نهاده ثابت با شکل کلی
)  y = ƒ( x1, x2 | x3, x4می باشد.در این دو مورد کلی ،با انتخاب
عامل تولیدی -عامل تولیدی از میان نسبت های مورد استفاده عوامل
متغیر مواجه می باشیم .روابط فزیکی و عوامل اقتصادی موجب
می شوند تا تولید کننده گان ،مجموعه خاصی از منابع را از میان
ترکیبات ممکن دیگر جهت تولید محصوالت شان انتخاب کنند.
اساس این انتخاب ،کنش متقابل میان نهاده ها و اثر آن ها بر روی
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بهره وری منابع مورد استفاده به هنگام تغییر در ترکیب نهاده ها
است :61 [.ص]621
اعداد متن جدول( )0عبارت است از مقادیر محصول کاهو که از
ترکیب دو نوع کود به دست می آید .در هر ستون اثر افزایش
سولفات پتاشیم ،همراه با مقدار معینی سوپر فسفات و در هر ردیف
جدول اثر افزایش  Pهمراه با مقدار معینی از  Kبرروی محصول
کاهو نشان داده شده است .با استفاده از این جدول میتوان ترکیبات
مختلف  K ،Pرا که محصول برابر تولید می کنند ،نشان داد.
مثالً  1،06تن کاهو را می شود با مصرف  65واحد Pیا 5
واحد  Pو  0واحد  Kیا  6مقدار  0126تن کاهو را می توان با
ترکیبات  2و  32یا  0و  62یا  4و  5تولید نمود .اگر این نقاط را به
هم وصل نماییم برای هر مقدار محصول یک منحنی به دست
خواهدآمد که آن را منحنی محصول برابر می نامند :66[.ص]674
در شکل ( )3منحنی های محصول برابر مربوطه نشان داده شده
است .با استفاده از این منحنی ها می توان کم مصرف ترین و پر
منفعت ترین دو نوع کود را تعیین نمود .برای این منظور الزم است
نسبت جانشینی و نسبت قیمت دو نوع کود و قیمت محصول کاهو را
بدانیم .نسبت جانشینی مقدار کاهش یک عامل ( کود) را در مقابل
افزایش مقدار معینی از عامل دیگر تعیین می کنند .قابل یاد آوریست
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که میزان جانشین کردن عامل ( کود) در چنین حالتی بستگی به
قیمت نسبی آن ها دارد و هم خاصیت جانشینی باید وجود داشته
باشد .در تعیین مطلوب دو عامل باید ترکیب حد اقل مصارف در
نظر گرفته شود.
جدول  :0اثر کود های  P, Kدر تولید کاهو [  :66ص ]675
سوپر فسفات (وزن مکعب در ایکر -کیلو گرام )
سولفات
پوتاشیم
( وزن

5

2

32

05

02

65

62

67

8،63

2

9،01

8،62 1،06 9،03 1،05 1،01 6،07

0

5،07

6،06 7،03 1،05 6،07 8،07 9،07

4

4،05

7،02

1

8،67 8،69 6،60

8

مکعب
در ایکر-
کیلو
گرام)

5،69 1،06 8،00 1،03 3223

7،02

7،04 9،07 3،01 6،01
6،00 7،06

00
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مقدارK

05

03

06

8

07

1
4
0

مقدار P

05

02

65

62

5

شکل : 3منحنی های محصول برابر کود های  Pو ]674 :66[ K
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منحني امکانات توليد
چون منابع تولید کمیاب است و خواسته های افراد بشر
نامحدود ،لذا باید طوری تصمیم گیری شود که از منابع تولید
چگونه در تولید و خدمات استفاده شود تا بیشترین نیاز ها رفع شود.
مثالً چه مقدار عوامل تولید در تولید یک محصول و در تولید
محصولی دیگری چه مقدار عوامل تولید به کار برده شود.
منحنی امکانات تولید ،نمایشگر هندسی امکانات تولید اقتصاد
جامعه دو محصولی مورد نظر ما است .رابطه میان نتایجی را که
ممکن است در اثر هر یک از دو فعالیت به وجود آید نشان
می دهد ،و این نتایج بستگی به آن دارد که شما چقدر از وقت خود
را صرف هر یک از این دو فعالیت می کنید .اقتصاددانان این نوع
نمودار را منحنی امکانات تولید می نامند :68 [.ص]9
فرض کنید که یک عامل ،یعنی  ، xبرای تولید دو محصول،
یعنی  y1و  ، y0می تواند به کار رود و سایر عوامل که برای تولید
 y1و y0به کار می رود ثابت است یا عوامل تخصصی هستند که
مورد استعمال آن ها نمی تواند تغییر یابد .بنابراین ،مدیر مزرعه باید
تعیین کند که چه مقدار از  xبرای هر یک محصوالت باید به کار
رود ،سوال مطرح می شود که « چه مقدار عوامل موجود است؟ »
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در جواب به این سوال باید گفت دو حالت ممکن است وجود داشته
باشد که حالت های نامحدود و محدود نامیده می شوند.
جدول : 3ترکیب های مختلف دو محصول که از مقدار
معینی عوامل به دست می آید [ :0ص]02
امکانات

محصول

محصول2

تولید

Y6

الف

2

Y
082

dY1

dY0

ب

05

057

05

-30

ج

52

005

05

-30

د

75

682

05

-45

ه

622

665

05

-15

و

605

2

05

-665

برای تولید مقدار بیشتری از یک محصول مثالً(  ) Y 6با
استفاده از مقدار معینی زمین و یک سطح مشخص تکنولوژی باید
همواره مقدار بیشتری از محصول دیگر مثالً (  ) Y2از دست برود.
با حرکت از امکان تولیدی ( الف ) به سوی امکان تولیدی ( و) باید
از تولید مقدار بیشتری از  Y2صرف نظر نمود تا مقدار معینی 05
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واحد از  Y 6در هر بار به دست آید .دو ستون آخر جدول بیانگر
این مطلب است.
اگر روی محور عمودی مقادیر مختلف محصول  Y6و روی
محور افقی مقادیر مختلف محصول  Y2نمایش داده شود 2در
حالتی دو محصول فوق بر سر استفاده از عامل مورد نظر با یکدیگر
رقابت کنند شکل منحنی تولید به صورت زیر خواهد بود.
Y2
a
605

b

622

c
75

d

52

e

05

f Y2
21
0

25
7

22
5

11
0

11
5

0

شکل  :4منحنی امکانات بین دو محصول رقیب [ :0ص]06
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با حرکت از  aبه ترکیب  fهر بار مقدار معینی از محصول اول

Y6

کاسته می شود اما هر چند به  fنزدیک می شویم مقدار کمتری از
محصول دوم  Y0را می توان تولید کرد.
منحني توليد یکسان
منحنی های محصول یکسان را میتوان با مقدار معینی محصول
را با ترکیبات مختلفی از عوامل تولید به دست آورد.
منحنی محصول یکسان  ،مکان هندسی ترکیبات مختلفی از دو عامل
متغیر است که در شرایط ثابت مقدار مشخصی محصول را تولید
می نمایند .برای مثال ترکیبات مختلف ذیل همواره سطح معینی
محصول را تولید می کند :0 [.ص]600

منحنی تولید یکسان منحنی است که در ساحه عوامل تولید
رابطه دو عامل متحول را طوری نشان میدهیم که هر نقطه باالی
منحنی مذکور یک ترکیب مشخص هر دو عامل بوده در حالیکه
مقدار تولید در سراسر منحنی یکسان و ثابت است.
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در منحنی تولید یکسان خطی ،اگر بین دو عامل تولید  X1و X2

خاصیت « جانشینی کامل » وجود داشته باشد منحنی به صورت یک
خط خواهد بود .برای مثال دو عامل کار و سرمایه را می توان نام
برد .میزان جانشین کردن دو عامل تولید در چنین حالتی بستگی به
قیمت های نسبی آن ها دارد.
قانون تعویض عوامل توليد با یکدیگر
قانون تعویض و روش تعیین ارزان ترین ترکیب مطلوب عوامل
تولید با در نظر داشت روابط ذاتی و طبیعی که بین آنها در عملیه
تولید به مشاهده میرسد به سه شکل ذیل است:
الف  -ترکیب دو عامل تولید به تناسب ثابت؛
ب  -ترکیب تعویض دو عامل تولید بدرجه ثابت؛
ج -ترکیب تعویض دو عامل تولید بدرجه نزولی.
قانون تعویض به ارتباط محصوالت زراعتي
هر گاه مقدار عامل (عوامل) تولید ثابت باشد ،معاوضۀ یک
محصول با محصول دیگر تا آنجا اقتصادی می باشد که عاید اضافی
از فی واحد محصول تولید شده بزرگتر از عاید اضافی محصول
تعویض شده باشد .مطابق این قانون محصول که مؤلدیت منبع
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تولیدی در آن بلند تر بوده و یا اینکه قیمت فی واحد آن بلند تر
باشد در عملیه تولید شامل می گردد .در حالیکه محصول ارزان
قیمت و کمتر مولد در برابر عامل تولید از عملیه کشیده می شود.
محصوالت زراعتی از نگاه روابط نظر به مصرف منابع تولیدی به
چهار گروپ ذیل تقسیم می شود:
الف  -محصوالت مشترک :اگر تولید یک محصول لزوماً همراه
با تولیدمحصول دیگرباشد آن دو محصول را محصوالت مشترک
گویند .به طور مثال تولید گوشت و پشم ،پنبه و پنبه دانه ،گندم و
کاه سفید و گوشت و شیر همه نمونه های این نوع محصوالت
می باشد .در زمان کوتاه هر گاه قیمت یکی از این نوع محصوالت
تغییر می خورد ،تعویض در بین شان امکان پذیر نمی باشد .به این
اساس در اتخاذ تصمیم برای تولید تنها آن محصول مدنظر مولد
می باشد که مفاد بلند تر از آن متصور باشد .و تولید محصول دومی
تحت عین عملیۀ تولید به صورت ضمنی انجام می شود .اما در زمان
طویل وقتی که تغییر در قیم این نوع محصوالت به میان می آید
مولد روش های تولیدی را به کار می برد که در آن بر توسعه و
تولید محصول بلند قیمت بیشتر تأکید به عمل آمده در حالیکه تولید
محصول ارزان قیمت محدود می شود .مثالً اگر قیمت پشم گوسفند
نسبت به گوشت آن بلند میرود امکان دارد مولد نسل گوسفندانی را
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که تولید پشم شان کمتر است به نسل گوسفندانی تعویض نماید که
دارای تولید پشم بیشتر باشد.
ب  -محصوالت مکمل :آن نوع محصوالت زراعتی اند اگر
انتقال یک عامل تولید به تولید یک محصول (مثل ،)y1به
افزایش تولید محصول دیگر (مثل )y0توأم گردد آن دو
محصول را مکمل گویند .یکی از نمونه های این نوع
محصوالت ،کاشت رشقه و گندم در تناوب زراعتی می باشد.
به این مفهوم که اگر یک ساحۀ مشخص زمین به صورت
مساویانه رشقه و گندم کاشته شود در طول چندین دورۀ تولیدی
بر عالوۀ افزایش تولید رشقه بنا بر قدرت افزودن نایتروجن و
مواد عضوی خاک توسط رشقه در تولید گندم نیز افزایش به
عمل می آید .اگر ساحه تحت کاشت رشقه بیشتر و بیشتر
توسعه داده شود هر دو محصول نظر به ساحه زمین حالت رقابتی
را به خود گرفته به این اساس تولید گندم بیشتر وبیشتر تنزیل
می نماید.
ج  -محصوالت متمم :اگر با به کارگیری مقدار معینی از
یک عامل ،افزایش تولید یک محصول بدون تأثیر بر میزان
محصول دیگر باشد آن دو محصول را متمم گویند .درجه
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تعویض نهایی بین دو محصول متمم مساوی به صفر یا الیتناهی
می باشد .بسیاری از محصوالت زراعتی از نگاه ضرورت آب،
قوای بشری و ماشین آالت زراعتی مثال های خوبی از این رابطه
شده می تواند .مثالً محصول برنج و گندم للمی از نگاه
ضرورت آب منحیث یک منبع تولیدی با هم متمم می باشد .به
این معنی که اختصاص دادن تمام منابع موجود آب برای ازدیاد
تولید برنج باالی تولید گندم للمی تأثیر وارد کرده نمی تواند .به
همین ترتیب تولید گندم تیرماهی و گندم بهاری از نگاه
ضرورت قوای بشری و ماشین آالت زراعتی در فعالیت های
کاشت با هم متمم می باشند  .به این مفهوم که اگر تمام قوای
بشری و ماشین و آالت زراعتی در کشت گندم بهاری استخدام
شوند باالی تولید گندم تیرماهی تأثیر وارد کرده نمی تواند.
تولیدات متمم مانند :کاه سفید و گندم یا گوشت و پوست در
تربیه فارم های حیوانات.
د  -محصوالت رقابتي :اگر در سطح معینی نهاده ،افزایش
تولید یک محصول همراه با کاهش تولید محصول دیگر بشود آن
دو محصول را رقیب گویند :0 [.ص ]656به ارتباط یک مقدار
محدود عوامل تولید دو محصول وقتی حالت رقابتی

می داشته

باشد که ازدیاد در تولید یکی باعث تنزیل در تولید محصول دیگر
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گردد .درجۀ تعویض نهائی بین دو محصول رقیب همیشه منفی
می باشد.
بسیاری از محصوالت زراعتی از نگاه ضرورت نوع مشخص
عوامل تولید در یک زمان معین با هم رابطه رقابتی دارند .به طور
مثال محصول جو و گندم در یک دورۀ تولیدی ،و کشت گندم
بهاری و محصول انگور از نگاه ضرورت قوای بشری و ماشین آالت
زراعتی در بهار سال با هم رابطه رقابتی دارند: 7 [.صص]15 -16
رابطه محصول با محصول در ترکيب تصدی های توليدی

چگونه میتوان حداکثر درآمد را از یک مقدار معین مصرف
کاال و خدمات به دست آورد .این موضوع بیانگر این است که اگر
یک محصول افزایش یابد محصول دیگر کاهش پیدا می کند.
امکانات تولید یا جا نیشنی یک محصول برای محصول دیگر که
منجر به ایجاد تخصص در تولید یک محصول می گردد .باید مولد
متوجه معمولترین وضعیت امکانات تولید باشد .جانیشنی یک
محصول را برای محصول دیگری در جهت افزایش کل تولید امکان
پذیر می سازد :6[.ص]326
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فرض می کنیم که دو محصول  y1و y0را با یک مقدار مشخص از
عوامل ثابت و متغیر تولید می شوند و به نرخ های متغیر فروش
می گردد.
به اساس جدول ( )4مولد در هنگام پالن تولید ترکیب یعنی ترکیب
دوم امکانات تولیدی یعنی ترکیب ( ب ) را نسبت اینکه درآمد باال
تر دارد انتخاب می نماید .عاید یک مولد نه تنها مربوط به مقدار
تولید بلکه وابسته به نرخ محصول قابل فروش نیز است.
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جدول :4امکانات تولید و عاید یک مزرعه فرضی در شرایط نرخ متغیر بازار

ج

عاید مجموعی

عاید مجموعی

مزرعه در

در صورتیکه

صورتیکه قیمت

قیمت فی سیر

فی سیر گندم

گندم مساوی

 022افغانی

به  322افغانی

قیمت فی سیر

و از جواری

جواری322

مساوی به 422

افغانی

افغانی

302222

گندم

جواری

y1

y0

( سیر)

( سیر)

الف

2

6122

042222

ب

422

6422

052222

342222

ج

122

6022

042222

332222

د

822

6222

032222

30222

ه

6222

822

002222

362222

و

6022

122

062222

322222

ز

6422

2

642222

062222

انتخاب

ج
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ترکيب مطلوب عوامل توليد با کمترین تمام شد
با پیشرفت های فنی برای هر نوع سیستم زراعت ،معموالً یک
ترکیب مناسب نسبی عوامل تولید وجود دارد .مثالً در یک هکتار
زمین برای کشت یک نبات به چی اندازه عوامل تولید نیاز است ،
دریافت این ترکیب متداول عوامل تولید در نتیجۀ کار و فعالیت
پیهم ،آزمایش و سازگاری با محیط مشخص شده می تواند.
متصدیان زراعتی باید متوجه جدیدترین تغییرات فنی و پیشرفت های
اقتصادی باشد .سازگار کردن ترکیب عوامل تولید با پیشرفت های
تخنیکی و روش های جدید تولید همراه باشد .پالن زراعتی با
ترکیب معقول منابع مزرعه آغاز شود .مزارع زراعتی دارای وسعت
و نقشۀ مناسب بوده باشد تا از وسایل تخنیکی استفادۀ مؤثر صورت
گیرد .تولید باید با مصارف حداقل به نقطه اعظمی برسد .البته با
درنظر داشت قیمت عوامل تولید و محصول تولید شده در بازار
نسبت ترکیب عوامل تولید به حد مطلوب برسد.
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قانون بهره نزولي
از نگاۀ تاریخی قانون افزایش رو به کاهش بهره در زراعت
مبدأ تیوری تولید و مصرف را که بعدتر انکشاف پذیرفت تشکیل
میدهد .این تیوری ابتدا از طرف ژاک تورگو )(Jac ques Turgot

طـرح شـد و سپس از طـرف یـوهـن هـاینریش فـون تـوینـن
) (Johann Heinrich Von Thuenenعمالً و تجربتاً تدقیق گردید
و انکشاف بیشتر داده شده است.
اضافه کردن مقدار یک عامل تولید متغیر با مقدار ثابت عامل
های دیگر ،بعد از یک نقطه ابتدا باعث کاهش تولید نهایی و سپس
تولید متوسط عامل متغیر می شود .سپس از یک نقطه ،اضافه کردن
عوامل متغیر مانند نیروی کار -به عوامل تولید ثابت باعث افزایش به
نسبت کمتر در تولید میشود.
این قانون مبین این مسأله است که در سطحی از تولید پس از
به کارگری مستمر سایر عوامل تولید در یک مقدار معین زمین،
میزان بازده به نسبت کمتر از میزان نهاده ها یا عوامل تولید به کار
گرفته شده ،افزایش می یابد: 5[.ص]05
با استفاده از تابع تولید میتوان گفت یکی از معروفترین قوانین
اقتصادی یعنی قانون که با افزایش مقدار کود مصرفی ،نوعی منحنی
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واکنش خاص حاصل می شود بهره نزولی را تبین نمود .که جهت
و تغییرات تولید را واحد زمان در مقابل تغییر فقط یک عامل
تولیدی پیدا میکند را نشان می دهد :69[.ص]12
به اساس این قانون هرگاه واحد های پیهم یک عامل متحول
تولید با عامل ثابت ترکیب گردد مانند (کود و زمین ) یعنی نسبت
عامل متحول
بلند برده شود تولید مجموعی اوالٌ سریع و بعداً بطی
عامل ثابت
افزایش یافته و در صورت ادامه عمل فوق سرعت افزایش آن صفر
باالخره منفی می شود .بنابر آن مقدار استخدام عوامل تولید در تولید
یک محصول و مقدار محصولیکه از کمیت های مختلف عوامل
حاصل می شود تابع همین قانون است.
مطابق قانون بهره نزولی ساحه تولید را از نگاه معقولیت
استخدام عوامل تولید به سه مرحله تقسیم مینمایند:
 .6مرحله غیر معقول؛
 .0مرحله معقول؛
 .3مرحله غیر معقول .
قانون بهره نزولی به ارتباط عوامل متحول وثابت در جدول
وگراف ذیل به وضاحت دیده می شود:
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جدول :5تابع تولید مطابق به قانون بهره نزولی
واحد

واحد

تولید

ثابت

متحول

مجموعی

(زمین)

X

Y

اضافی

6

2

2

2

2

6

6

0

0

0

6

0

8

1

4

6

3

68

62

1

6

4

38

02

9.5

6

5

51

68

66.0

6

1

11

62

66

6

7

72

4

62

6

8

19

-6

8.1

6

9

14

-5

7.6

تولید

تولید
وسطی

طبق این قانون اقتصادی حاصالت را وقتی نزولی می گویند که
با افزودن مقادیر و پی هم یک یا دو عامل نسبت به حاصالت هر
واحد ما قبل آن کمتر شده برود .وقتیکه عوامل متحوله پی هم
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بر یک عامل ثابت در عملیه تولید افزوده شده برود منحنی حاصالت
سه مرحله را ارایه میدارد:
 .6افزایش به یک سرعت به درجه متزاید.
 .0افزایش به یک سرعت متنازل.
 .3رسیدن به یک حد اعظمی و بعد از آن نزول حاصالت .
اگر منحنی جدول ( )3را ترسیم نماییم شکل زیر به دست می آید:

شکل : 5منحنی حاصالت مرحله تولید [  : 4ص]33
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در یک مزرعه زمین به حیث یک عامل تولید ثابت می باشد و
بنابر این افزایش دیگر عوامل ( کار و سرمایه ) تا یک حد مثمر
است ،ولی باالخره به نقطه ای رسیدنی است که بهره نهایی آن نزول
میکند .پس مولد در اثر تجربه در مزرعه حد مطلوب ترکیب عوامل
را دریابد .هرگاه قیمت یک عامل بلند برود مولد باید به عوض آن
از عوامل دیگر کار بگیرد .معموال یک تناسب مناسب و معین
عوامل را در مزرعه مدنظر داشته باشد.
در مراحل تولید در زراعت ،به نظر می آید که در مقطعی از
تولید و قبل از اینکه بازده کل به صورت قابل توجهی ظاهر شود
عوامل محدود کننده ای دخالت خواهند کرد ،و بدین ترتیب بازده
منفی معمولترین نوع عکس العملی است که جریان تولید نسبت به
این گونه عوامل نشان میدهد .نقطه ای که در آن ،افزایش محصول
کل با نسبت مثبت متوقف میشود ( همان نقطه ای که محصول
فیزیکی نهایی ، MPP ،شروع به نزول میکند ) نیز همان نقطه ای
است که بازده نهایی نزولی شروع شود .قانون اقتصادی که بازگو
کننده این واقعیت است ،به نام قانون بازده نزولی یاد میشود.
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مراحل توليد
سیر تولید مجموعی یعنی ( )TPPدر برابر افزایش مقدار های
مختلف عامل متحول ( )xنظر به مشخصات (  ) APPو (  ) MPPبه
سه مرحله تقسیم می شود:
مرحله اول :در این مرحله  MPP > APPمی باشد .در طول
مرحله اول در حال زیاد شدن است؛ این موضوع نشان دهنده این
است که قیمت متوسطی که عامل متحول ،یعنی ( )Xقابل تبدیل به
محصول ،یعنی ( )Yاست در حال افزایش است تا این که APP

حداکثر مقدار خود را در انتهای این مرحله پیدا می کند :4[ .ص]30
مرحله دوم :در این مرحله ( )APPو ( )MPPهر دو مثبت بوده
و مسیر نزولی دارند )APP( .نسبت به (  ) MPPبزرگتر است
(. ) APP > MPP
در این مرحله تولید مجموعی به حد اعظمی قرار می داشته باشد به
این مرحله ،مرحله معقول تولید نامیده می شود .مرحله دوم از نقطه
مساوات ( )APPو ( )MPPشروع و تا زمانیکه  MPP = 0گردد
ادامه دارد.
مرحله سوم :در این مرحله تولید مجموعی در مسیر نزولی قرار
داشته  MPPدر سطح پایان تر از صفر به سیر نزولی خویش ادامه
می دهد و نسبت عامل ثابت بر عامل متحول به اندازه غیر متوازن
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کوچک بوده لذا قرار گرفتن مولد در این مرحله نیز مانند مرحله اول
غیر معقول می باشد.
اگر شرایط مارکیت یا فراوانی عامل متحول ایجاب نماید تا تولید در
این مرحله صورت بگیرد بهتر خواهد بود تا واحد های کمتر عامل
متحول و یا واحد های بیشتر عامل ثابت استخدام گردد.
برای اینکه یک مولد معیار مطلوب استخدام عامل متحول را تعیین
نماید منحیث شرط اول تولید ضرور است تا در مرحله معقول تولید
قرار داشته باشد .اما این شرط برای تعیین معیار مطلوب عامل متحول
کافی نیست .شرط کافی در مورد رسیدن به هدف فوق قیمت های
عامل تولید و تولید را در بر گرفته که مبنی بر مفاد خالص باید به
معیار اعظمی رسانیده شود.
پرنسيپ تخصص
تخصص در کشت زمانی مطرح می شود که یک یا دو
محصول اصلی در مزرعه کاشته می شود ،چرا که بعضی از مولدین
زراعتی یک منطقه فقط محصول واحدی تولید میکنند .تخصص،
کارآیی تولید را نیز افزایش میدهد .البته در مؤسسات زراعتی
تخصص کمتر از مؤسسات تولیدی صنعتی امکان پذیر است؛ زیرا
طبیعت تولید زراعتی طوری است که تولید کننده یا کارگر زراعتی
141

تولید زراعتی

فصل چهارم

باید از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشد .بسیاری از کارهای
زراعتی فصلی اند و به چند هفته یا حتی چند روز در سال محدود
میشوند .تخصص در مؤسسات تولیدی تاحد زیاد به حجم تولید و
تعداد کارگران موجود بستگی دارد .اختصاص در فارم ها چنین
مفهوم رامیرساند که بزرگترین بخش یا حصه عاید فارم تنها از یک
منبع زراعتی یا محصول زراعتی به دست می آید .مثالّ فارم انگور،
فارم های گاو های شیری ،فارم مرغداری وغیره.
مزایای اختصاص تولید زراعتی:
 .6امکانات استفادۀ معقول تر از زمین ،وسایل تخنیکی و منابع
بشری را مساعد میگرداند.
 .0مقادیر بیشتر یک نوع محصول با کیفیت عالی ولی قیمت
تمام شد کمتر برای فی واحد ،تولید می گردد.
 .3سرمایه گذاری ها کاهش می یابد.
 .4اداره و منجمنت فعالیت های تولیدی ،سازماندهی کار،
طرح پالن مزرعه و کنترول آن سهلتر است.
 .5امکانات ارتقأ سطح مهارت و تخصص کارگران و
متخصصین فراهم می گردد.
 .1از لحاظ بازارگذاری نیز اختصاص فوایدی را در بر دارد و
هر قدر تعداد امتعه مورد عرضه یک مولد کمتر باشد به
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همان اندازه بهتر به شرایط بازار و طرز بازارگذاری امتعه خود
معلومات حاصل می نماید.
پرنسيپ تنوع
با تولید چند محصول که تأثیر پذیری متفاوتی در مقابل عوامل
محیطی دارند میتوان نوسانات درآمد ساالنه را کاهش داد .تنوع
تولیدات زراعتی به دو شکل افقی و عمودی امکان پذیر است .در
نوع افقی تولید کننده چندین محصول در سال تولید می کند ،به
نحوی که واکنش هر محصول در مقابل عوامل محیطی و بازار
متفاوت باشد .در تنوع عمودی تولید کننده عالوه بر تولید ،عملیات
تبدیل و بازاریابی را نیز خود انجام میدهد .با تبدیل محصول خام به
محصولی که قابلیت دوام آن بیشتر است تولید کننده مجبور نیست
که تمام محصول را به قیمت ارزان در فصل برداشت بفروشد .برای
مثال ،تبدیل قسمتی از میوه به آب میوه یا کمپوت و مربا نوعی تنوع
عمودی است :62[.ص]97
مزایای تنوع تولید زراعتی:
 .6حفظ حاصلخیزی زمین.
 .0کاهش یا اجتناب از ریسک.
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 .3به کارگیری هر چه بیشتر عوامل تولید در مزرعه ،بخصوص
نیروی کار موجود.
 .4زارعین سنتی بمنظور خود مصرفی ،محصوالت مورد نیاز
خود را تولید میکنند.
 .5تنوع سبب استقرار عایدات زارعان می شود.
البته در مواردی هم برای تعدیل زیان های حوادث طبیعی،
زارعان بیش از یک محصول تولید میکنند تا در صورت بروز چنین
حوادثی تمام محصوالت از بین نرود ( که نوعی بیمه کردن است ).
و هم آب وهوا را به عنوان نخستین عامل تأثیرگذار بر عملکرد
محصوالت زراعتی را در نظر گرفت :63[ .ص]09
در مناطقی که عوامل فرسایش خاک ( مثل بارنده گی ) زیاد
است عاری کردن زمین از پوشش گیاهی سبب فرسایش آن می
شود و در نتیجه ،درین مناطق زراعت مضاعف توصیه می شود تا
سطح زمین در مدت بیشتری از سال ( بخصوص در زمانها ی بارنده
گی ) پوشش گیاهی داشته باشد.
طبق پرنسیب تنوع یک منطقه زراعتی توان دارد که دو یا چندین
محصول مختلف را تولید کند .بناً الزم است نظر به خصوصیات
زمین چندین توع نباتات مختلف را تولید کرد.
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مزیت نسبي
مزیت نسبی یکی از ویژه گی های تولیدات زراعتی و رمز
برتری آن نسبت به تولیدات صنعتی می باشد .در بعضی از کشور ها
به لحاظ وضعیت طبیعی و جغرافیایی محصوالت زراعتی دارای
برتری نسبی هستند .محصوالت زراعتی دارای مزیت نسبی طبیعی
می باشند .مصارف تولید یک محصول در یک منطقه دارای امتیاز
نسبی نسبت به یک منطقه و یا یک شهر دیگر می باشد .بنا بر این به
نفع هر منطقه یا بخش تولیدی یک مزرعه خواهد بود که به تولید
محصوالتی اقدام کند که مصارف موقعیتی آن کمتر ( ارزانتر ) و
بازده آن در هکتار بیشتر باشد.
هرگاه کشوری به تولید محصولی اقدام نماید که در مقایسه با
سایر محصوالت از نقطۀ نظر کارآیی بهترین باشد کل محصوالت و
خدمات افزایش می یابد .منظور از کارآیی اقتصادی این است که
بامقدار معینی عوامل تولید بیشترین مقدار محصول به دست آید و یا
برای حصول مقدار معینی محصول کمترین عوامل تولید بکار گرفته
شود.
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معیار که در رابطه با اندازه گیری مزیت نسبی وجود دارد.
شاخصی به نام مزیت نسبی آشکار شده* یا  RCAاشاره کرد که به
صورت زیر محاسبه می شود:
Xij / ∑Xij
j

∑Xij / ∑∑Xij
i j

= RCA

i

که در آن  Xijصادرات کاالی  iاز کشور  jو از  ∑Xijکل
j

صادرات این کشور است .بنابر این صورت کسر سهم صادراتی
کاالی  iاز کل صادرات کشور jرا نشان می دهد.
همچنین  ∑∑Xijمجموع صادرات کشور های صادر کننده  iاست
i j

و لذا مخرج کسر سهم کشور  jرا از کل صادرات  iدر سطح بین
المللی نشان می دهد .به اساس این معیار  RCAبزرگتر از یک
است ،کشور مورد نظر دارای مزیت نسبی در رابطه با کاالی i
است: 0 [ .ص]59
---------------------------------------------------------------* Revealed Comparative Advantage
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شرایط فزیکی واقتصادی برای تولید محصوالت زراعتی دربین
مناطق و حوزه های مختلف جغرافیایی محالت مشخص در داخل
یک منطقه و در مزارع مشخص در داخل یک محل مساوی و
یکسان نمی باشد .همچنان مناطق محالت و مزارع مختلف از نقطه
نظر منابع تولیدی نیز از همدیگر متفاوت است ،بناً تعیین این موضوع
که کدام نوع این محصول در کدام منطقه تولید شود زمینه خاص
تصمیم گیری را بمیان می آورد.در این ارتباط یکی از قوانین مهم
علم اقتصاد که بنام قانون مزیت نسبی یاد می گردد بوجود آمده
است.
مفهوم مزیت نسبی بین کشورها میرساند که هر کشور برای
تولید یک یا چند محصول امکانات بیشتر دارند بهتر است که در
تولید همان محصول اختصاص ورزند .این مزیت را بنام تمام شد
نسبی نیز یاد میکنند .و هم مناطق مختلف یک کشور نظر به قاعده
اختصاص و مزیت نسبی در تولید امتعۀ که فایده نسبی بیشتر دارد
اختصاص ورزند.
بنا بر اصل مزیت نسبی ،هر کشور میتواند با رسیدن به تخصص در
تولید و صدور امتعه که میتواند با مصارف نسبتاً پائین تولید شان کند
و به منفعت برسد .و در مقابل هر کشوری از وارد کردن امتعه که
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تولید مصارف نسبتاً باال دارد سود می برد .این اصل اساس تجارت
خارجی را تشکیل میدهد [ : 9ص]6449
اصل مزیت نسبی وابستگی متقابل حاصل از تجارت را بیان
می کند به علت فراگیر بودن وابستگی متقابل در اصل مزیت نسبی
دارای کاربردها متعدد است :67[ .ص]13
مقایسه بین تصدیهای زراعتی به منظور یافتن مزیت نسبی به
طریق ذیل ارزیابی می گردد:
 .6به وسیلۀ مقایسه محصول مجموعی فی هکتار؛
 .0بهرۀ خالص نقد فی هکتار؛
 .3بهره خالص نقد فی ساعت کار.
برای سنجش مزیت نسبی در یک مزرعه بهتر است پالن تولید
مزرعه طرح شود و باپالن های عوضی آن
ازنگاه بهره خالص مقایسه گردد .و باید مولد راجع به خصوصیات
زمین مزرعه خود خوب معلومات داشته باشد و تناوب کشت را
مدنظر داشته پالن تولیدی خود را بسازد.
عواملیکه در تعیین مزیت نسبی دخیل اند مانند چگونگی اقلیم،
خاک ،فاصله از بازار ،عرضه کار و مهارت اداری متصدی رابطه بین
نباتات و تصدیها عوامل تعیین کننده مزیت نسبی بشمار میروند.
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خالصۀ فصل
تولید عبارت از روند ترکیب عوامل تولید برای تهیۀ
محصوالت و خدمات مورد نیاز بشر است ،که باید به اساس پرنسیپ
های اقتصادی تولید صورت گیرد که این موضوع هم از نگاۀ تولید
و هم مصرف دارای اهمیت است .تخصیص منابع در یک واحد
تولیدی ایجاب می کند تا متصدی زراعتی به کمک بعضی شاخص
ها موقعیت تولیدی خود را تثبیت نماید ،نخستین فعالیت آن استفاده
از عوامل تولید برای تولید محصول و خدمات می باشد .برای انتظام
عملیۀ تولید باید سه مرحله که عبارتند از طرح یا نقشۀ کشت ،تناوب
و روش های علمی مدنظر گرفته شود.
مسایل مهم تولید ،چه محصول یا محصوالتی باید تولید شود،
هر محصول به چه میزان تولید شود ،چه روشی برای تولید انتخاب
گردد ،عوامل تولید چگونه تأمین شود ،محصوالت تولید شده
چگونه به بازار عرضه گردد .و عالوه بر استنتاج های نظری از تابع
تولید ،اصول تولید ،انواع توابع تولید مورد استفاده در زراعت به
تفصیل بیان شده است .مفهوم تابع تولید که بررسی رابطه بین عامل و
حاصل در زراعت است ویکی از هدف های تولید کنندۀ زراعتی
به دست آوردن حداکثر درآمد یا بازده از منابع تولیدمی باشد .در
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این فصل باید مولد زراعتی با استفاده از قانون بهرۀ نزولی جهت
دریافت و استخدام حد مطلوب عوامل تولید در تولید ،با درنظر
داشت پرنسیپ تخصص ،پرنسیپ تنوع تولید زراعتی و مزیت نسبی
اقدام به تولید محصول یا محصوالتی نماید.
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پرسشهای آموزشي
 .6پروفیسور نارایان ) (Narayanعناصر اصلی و عمده برنامه
های توسعۀ تولید زراعتی را در سطح روستا ها چگونه طبقه
بندی نموده است شرح دهید؟
 .0مدیران تولید در تمام سطوح توسعه محصول چند نقش
اصلی را ایفا می کنند؟
 .3یک عملیۀ تولید زراعتی کدام زمان پایدار خواهد بود؟
 .4در ادارۀ یک نظام کشت باید چند مرحله مدنظر گرفته
شود؟
 .5عوامل عمده که باعث ارتقای سطح تولید محصول
حیوانات می گردد آن را شرح دهید؟
 .1برنامه ریزی تولید ترکیبی از کدام مصارفات می باشد؟
 .7تابع تولید به چند نوع است هر یک را با فورمول آن واضح
سازید؟
 .8تولید مجموعی ،تولید وسطی و تولید نهایی را توضیح
نمائید؟
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 .9سطح مطلوب تولید به چند شکل تعیین می گردد ،روی
هرکدام تبصره کنید؟
 .62در مورد مراحل تولید چه میدانید با ارایۀ ارقام توضیح
نمائید؟
 .66چرا تولید کننده ها مرحله دوم تولید را انتخاب میکنند
دالیل آنرا واضح سازید؟
 .60قانون بهره نزولی را توضیح دهید؟
 .63تخصص و تنوع در کشت را توضیح دهید؟
 .64اصل مزیت نسبی را توضیح دهید؟
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فصل پنجم
مصارف تولید زراعتی
مبحث اول -مفهوم و اهداف مصارف تولید
مصارف تولید عبارت از مجموع حسابات قابل پرداخت
( نقدی و غیرنقدی) است که جهت تدارک عوامل تولید به مقصد
تولید یک یا چند محصول پرداخته می شود .در تولید عوامل
مختلف اعم از زمین ،عامل کار ،سرمایه و مدیریت اشتراک می
نمایند و مدیر تولید در وقت تدارک این عوامل برای عامل زمین
اجاره بها ،برای عامل کار مزد ،برای سرمایه ربح و برای عامل
مدیریت معاش می پردازد هر گاه بعضی عوامل از خود فامیل زارع
تهیه گردد برای هر کدام مصارف فرصتی آن ها محاسبه می گردد.
سکتور زراعت به حیث یک رشته دارای مصارف بلند شناخته
شده و بسیاری از محصوالت زراعتی تحت همین شرایط تولید
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می گردد .تا هنگامیکه از روش های مدرن و مؤثر استفاده نگردد
مقدار بیشتر محصوالت زراعتی با مصارف بیشتر تولید وبه بازار
عرضه خواهد شد .تغییرات مصرف و تقاضا برای محصوالت
زراعتی بر درآمد تولید کننده تأثیر می گذارد؛ بنا بر این آشنایی با
نیرو های بازار و عوامل مؤثر بر تقاضا و مصرف محصوالت زراعتی
حائز اهمیت است.
هدف تیوری مصارف عبارت از ارائه ارتباط تابعیت بین مقدار
تولید و مصارف که توسط تولید بعمل آمده است ،می باشد .وظیفه
تیوری مصارف این است تا از جمله پروسه های تخنیکی آن پروسه
را انتخاب نماید ،که کمترین مصارف را به دنبال داشته باشد ،که به
این ترتیب زمینه انتخاب مؤثرترین پروسۀ تولید در یک تصدی میسر
می گردد .اصطالح مصارف به مخارج پولی مربوط به خدمت
تولیدی اشاره می کند .هدف اساسی در اینجا تعیین سطح مطلوب
تولید نظر به اندازه مصرف فی واحد تولید می باشد ،مصارف به
انواع و عبارات مختلف تعریف گردیده است که قرار ذیل اند:
مصارف عبارت از تثبیت ارزش عوامل تولید استفاده شده در
پروسۀ تولید یک تصدی در یک دوره است: 5[ .ص]341
دانشمند موسوم به ویوه مصارف را چنین تعریف نموده است.
مصارف را قیمت عوامل تولیدی که در پروسه تولید به کار میروند و
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به پول افاده می گردد .و یا مصارف عبارت از سهم کمی عوامل
تولید در عملیه تولید دانسته و سهم مذکور را به پول افاده می نماید.
اگر مصارف عوامل تولید به  Kومصارف هر عامل تولیدکه
درحقیقت قیمت آنهاست به  Pنشان داده شود در این صورت
مصارف مجموعی تمام عوامل تولید عبارت می شود از:
(K = r1. P1+r2. P2+ …….. rn . Pn …………………)3
نشان دادن مصارف توسط معادله فوق یک نقص عمده دارد و آن
این است که در آن فعالیت خارج مؤسسه که مستلزم پرداخت ها اند
شامل نمی باشد .همچنان پرداخت های اجباری مانند سهم کار فرما
در بیمه اجتماعی وغیره استنباط نمی گردد.
برای اینکه محاسبه مصارف از عهده وظایف سنگین سیاست های
یک تصدی برآمده بتواند الزم است
تا تمام انواع مصارف مانند خطرات مترقبه و غیرمترقبه ربح،
مصارف بیمه اجتماعی ،مالیه ،وجوۀ بیمه ،حق الزحمه ،ترمیمات،
استهالک ها ،مصارف موادخام ،نیمکاره وکارتمام ،مزد و معاش،
جوایز ،مزد متصدی و امثال آن در نظر گرفته شوند .در تعریفی که
گوتنبرگ برای مصارف نموده تمام جهات فوق الذکر داخل
می باشد:
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مصارف عبارت از عوامل تولید استفادوی و استهالکی بوده
که غرض تولید اشیأ و خدمت به کار میروند و به پول ارزیابی
می گردد .برعالوۀ تمام انواع پرداخت هایی که با تولید اشیأ و
خدمات رابطه مستقیم دارند در جمله مصارف داخل اند.
پالنگذاری معقول طرح ها مستلزم در نظر گرفتن امکان پیش
آمدن شرایط نامساعد می باشد که ممکن است مصارف اولیه را
افزایش دهند .از اینرو مبالغی را برای مصارف غیر مترقبه به عنوان
بخش همیشه گی برآورد مصارف طرح در نظر می گیرند.
مصارف غیر مترقبه را میتوان به دو بخش ( ،الف ) برای جبران
تغییرات شرایط فزیکی و ( ب ) برای جبران تغییرات سیستم قیمت
ها تقسیم کرد :یکی مربوط به تغییر نسبی قیمت ها و دیگری برای
جبران تورم کلی .منظور کردن مصارف غیر مترقبه در مقابل تغییرات
شرایط فزیکی و قیمت ها که سبب افزایش مصارفات طرح
می شوند تغییرات فزیکی و تغییرات قیمت های نسبی احتماالً به
وقوع می پیوندند،گر چه نمی توانیم با اطمینان کامل اثرات آن ها را
از قبل پیش بینی بکنیم .افزایش مصرف مواد فزیکی و خدماتی به
مصارف غیر مترقبۀ فزیکی معروف است : 6[.ص]66
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ترکیب مقداری عوامل تولید از یک طرف و قیم آنها از جانب
دیگر در ازدیاد و تنقیص مصارف تصدیها رول عمده را بازی
مینمایند.
چون در مصارف تصدیها عالوه بر قیم و مقادیر آنها عوامل
متعدد دیگر تأثیر دارند .لذا یک امر ضروری است تا در تعیین
مصارف قیم این عوامل نیز مدنظر گرقته شوند .اگر قیم این عوامل
به( )PAعالمت گذاری گردد ،فورمول مصارف ( ) 3شکل آتی را
به خود میگیرد.
٢
١

در این فورمول اندکس (  ) iبه ارتباط عامل تولید (  ) rنوع عامل
تولید بوده و به ارتباط قیمت

) )Pارزش عامل مربوطه را نشان

میدهد.
مقدار عوامل تولید که در یک تصدی استفاده می شود باعث
بوجود آوردن مصارف می گردد .باید توسط عوامل تولید معین
حتی المقدور زیادترین تولید را به دست آورد .تثبیت مصارف
ارتباط نزدیک به مقدار عوامل استفاده شده داشته،که از آن ارتباط
تابعیت مصارف و مقدار تولید استنباط می گردد ،بنابر آن تابع
مصارف را میتوان قرار ذیل نوشت. k = f (x) :
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(  ) xعبارت از مقدار تولید را نشان میدهد .مقدار تولید( )xمنحیث
مستقل ،در حالیکه مصارف ( )kمنحیث متحول وابسته ارائه
می گردد .مصارف مجموعی ( )kدر یک تصدی تابع مقدار تولید
( )xاست.
قیمت تمام شد چیست؟

در اصطالح اقتصاد نظری عبارت از مجموعه تادیات است که یک
تصدی در بدل عوامل تولید؛ یعنی زمین،کار ،سرمایه و مدیریت
خود به عمل می آورد.
مصارف تمام شد فی واحد چیست؟
عبارت از مصرف تمام است که باالی یک واحد محصول به عمل
بیاید و با زیاد شدن تولید ممکن است مصرف تمام شد فی واحد
بیشتر و کم تر یا ثابت بماند.
اهداف مهم سنجش مصرف قرار ذیل است:
 .3برآورد قیمت و قضاوت قیمت :یکی از اهداف مهم سنجش
مصرف عبارت از تهیه معلومات جهت تثبیت سیاست قیمت
تصدی در رابطه با مارکیت های فروش و تهیه آن می باشد.
این رابطه از سنجش مصرف در موارد ذیل استفاده می شود:
الف  -قیمت های فروش محصوالت تولید شده؛
ب  -قیمت خرید عوامل تهیه شده؛
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ج  -قیمت های سنجش تولیدات که در داخل مؤسسه از آن
استفاده می شود.
 .6تثبیت نتیجه تصدی و ارزیابی موجودی ها :یکی از اهداف
دیگری سنجش و مصرف ترتیب و تنظیم نتیجه مؤسسه و
قیمت گذاری موجودی محصوالت نیمه کاره و کار تمام
می باشد.
 .1یکی از اهداف دیگری سنجش و مصارف تهیه معلومات برای
تصامیم مهم تصدی است چون مقایسه طریقه و مقایسه طریقه
فروش وغیره می باشد.
ارزش مصرف چیست؟
عبارت از ارزش پولی استهالک ،امتعه ،جنس ،اشیأ ،کار و خدمات
است که به منظور فعالیت در یک تصدی است مانند که ماشین
آالت دارای ارزش بوده و دارای یک مدت معین با تضمین
می باشد.
تادیوی مصرف چیست؟
عبارت از پرداخت است که به منظور تولیدات و فروشات یک دوره
در یک تصدی می باشد.
مصارف انفرادی چیست؟
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عبارت از مصارف است که به صورت تنهایی یا جداگانه در یک
تصدی یا خانواده به وجود می آید.
مصارف تولید به دو شکل ذیل می باشد:
انواع مصارف
مصارف مخارجی هستند که برای سازمان دادن و انجام پروسه
تولید پرداخت می شوند .مصارف شامل مخارج مربوط به تهاده ها و
خدماتی هستند که در تولید مصرف شده اند.
مصارف تولید بر اساس پیش بینی تولید در  % 311ظرفیت عملی
طرح محابسه گردیده و برای سال های قبل از دستیابی به حداکثر
ظرفیت با توجه به میزان تولید ومصارف ثابت و متغیر  ،تعدیالت
الزم اعمال می گردد.
مصارف تولید به مصارف متحول ،ثابت و ربح طبقه بندی می شود.
مصارف متحول ( متغیر) نظر به سطح تولید فرق می کند .مصارف
ثابت نظر به سطح تولید کم و زیاد نمی شود و در سطح مزرعه ثابت
است.
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مصارف متحول
آن دسته از مصارف که همراه با تغییر در میزان محصول تغییر
می یابد ،مصارف متحول نام دارند .مصارف متحول ،تابع مقدار
تولید مؤسسه می باشد؛ در صورت که محصولی تولید نشود میزان
مصارف متحول مساوی صفر است ،و پس به موازات حجم
محصول ،میزان این مصارف تغییر میابد .درآغاز تولید ،مصارف
تولید به سرعت افزایش می یابد ،و به تدریج که میزان تولید زیاد
می شود صرفه جویی های داخلی بوجود می آید و موجب کاهش
تولید به ویژه مصارف متحویل می شود و بالخره بعد از مدتی
( قانون بازدهی نزولی عوامل) دخالت می کند و باعث می شود که
مصارف متحول بیش از مقدار تولید تغییر یابد مصارف متحول را به
(  )VCنشان میدهند .مثال های فراوانی از مصارف متحول در مورد
زراعت وجود دارد .همزمان با افزایش تولید محصول ،مصارف کود
کیمیاوی هم که به این منظور بکار میرود ،افزایش خواهد داشت
مصارف مالداری هم در اثر افزایش تولیدات مالداری و یا افزایش
تعداد حیوانات باال خواهد رفت .مصارف کارگر استخدامی هم از
نوع مصارف متحول است .مصارف متحول مستقیماً مربوط به
کاربرد ماشین هستند .اگر ماشین مورد استفاده قرار نگیرد مصارف
صفر هستند.

و با مقدار استفاده ساالنه بیشتر مستقیماً افزایش
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می یابند .بر عکس مصارفات ثابت،آن ها از طریق مقدار استفاده
ساالنه ،از طریق بهبود کارآیی ،یا از طریق برنامه نگهداری که
تعقیب می شود تحت کنترول مدیر هستند :4(.ص)361
از جمله مهمترین مصارف متحول در فعالیت های زراعتی مربوط به
کود ،بذر ،نیروی کار ،آب و مانند آنهاست .مصارف متحول که
برای استفاده از وسایل موجود در یک مزرعه مقداری مصارف
مانند :بنزین ،روغن ،گریس و دستمزد دریور وغیره الزم است و به
نام مصارف متحول یاد می شود  .همچنین در فعالیت های مالداری
مصارف مربوط به مواد غذایی ونیروی کار جزء مصارف متحول می
باشد .مصارف متحول آنهایی هستند که در نقطه معینی از زمان،
مدیر بر روی آنها کنترول دارد :3[ .ص]183
مصارف ثابت
مصارف هستند که همراه با تغییر در مقدار محصول بدون تغییر
باقی میماند .به عبارت دیگر مصارف ثابت به مصارف گفته می شود
که مقدار آنها به میزان تولید بستگی ندارد ،همیشه این مصارف ثابت
می باشد .مصارف ثابت ،شامل مخارج ثابت ،از قبل :اجاره محل،
استهالک و نگهداری تاسیسات ،حق بیمه ،عوارض کسب وکار و
حقوق کارمندان ثابت و مصارف اداری می گردد .هر قدر میزان
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تولید افزایش یا کاهش یابد در میزان مصارف ثابت تغییری حاصل
نمی شود .در این شرایط ،منحنی مصارف ثابت ،خط مستقیم واقعی
را تشکیل میدهد که به موازات محور مصرف مقدار تولید کشیده
می شود.
لیکن ،به تدریج که مقدار تولید افزایش میابد مصارف ثابت روی
مقدار محصول بیشتری سرشکن می شود و در نتیجه مصارف
متوسط ثابت کاهش می یابد ،و منحنی در این صورت وضع نزولی
به خود میگیرد سهم مصارف ثابت در کل مصارف در بخش
زراعت نسبت به سایر بخش ها بیشتر است که سبب انعطاف ناپذیری
در برخی فرایند ها و تولیدات می گردد.
این نوع مصارف را مولد بصورت مستقیم نمی پردازد ،اما به
صورت غیر مستقیم در یک دورۀ طوالنی تر تولید پرداخته می
شود .مثالً تراکتوری را که مولد به چهار صد هزار افغانی خریده
است ارزش آن در یک دوره زمانی طوالنی تر مثالً ده سال به
محصول انتقال می نماید .استهالک تراکتور بخشی از مصارف تولید
را تشکیل میدهد ،که مولد آنرا به حیث یک مصرف در طول عمر
مفیده تراکتور محاسبه می نماید.
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مصارف فرصتی
مصارف فرصتی یک محصول عبارت از ارزش فوت شده
محصول یا محصوالت می باشدکه باعین مقدار منابع تولید شده
میتوانست .مصارف فرصتی یک رهنمای اساسی برای تخصیص
منابع تولیدی می باشد .انتخاب یک محصول وقتی مطلوب است که
مصارف فرصتی آن در تمام مجراها کمتر یا مساوی به ارزش
محصوالت فوت شده باشد .درسکتور زراعت بعضی عوامل تولید از
خانواده مولد تدارک می گردد .مثالً ممکن است که مولد خودش
مالک زمین باشد و یا عامل کار و مدیریت از خانواده های مولد تهیه
گردد که در همچو صورت مولد در وقت استفاده این عوامل
مستقیماً پول نمی پردازد ،اما در سنجش مصارف ارزش از دست
رفته این عوامل در نتیجه استفاده فعلی آنها نیز در نظر گرفته
می شود.
مصارف مجموعی
مصارف مجموعی به دسته از مصارف های تولید اطالق
می گردد که در ذات خود تابع تولید بوده و با افزایش تولید افزایش
می یابد و یا برعکس موضوع هم امکان دارد ،و یا به عباره دیگر
مصارف مجموعی در برگیرندۀ مصارف ثابت و متغیر است ،که آنرا
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به (  )TCنشان میدهد .برای اخذ تصمیم که منجر به حداکثر کردن
میزان مفاد در کوتا ه مدت شود فقط مصارف متغیر را باید در نظر
گرفت.
اگر درآمد مجموعی زارع بیشتر از مصارف متغیر ولی کمتر از
مصارف مجموعی او باشد باز باید به تولید ادامه دهد ،چون با ادامه
تولید میزان زیان او کاسته می شود .ودر دراز مدت باید متوجه
مصارف مجموعی باید بود.
قابل تذکر است که در جدول فرضی زیر در مقابل یک واحد
تولید مرغ که معادل  311قطعه است 31111 ،افغانی مصارف ثابت
و 61111افغانی مصارف متحول صورت گرفته است که مصارف
مجموعی به  11111افغانی بالغ می گردد .و در مقابل دو واحد
تولید مرغ که معادل دو صد قطعه می شود .مقدار مصارف ثابت
تغییر نمی کند .و اما مصارف متحول از  61111به  41111افزایش
یافته و مصارف مجموعی به  51111افغانی میرسد.
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جدول : 6مصارف ثابت ،مصارف متحول و مصارف مجموعی
واحد های

مصارف

مصارف

مصارف

ثابت

متحول

مجموعی

( افغانی )

( افغانی )

( افغانی )

1

31111

1

31111

3

31111

61111

11111

6

31111

41111

51111

1

31111

61111

31111

4

31111

81111

11111

5

31111

311111

331111

6

31111

361111

311111

3

31111

341111

351111

تولیدی مرغ
گوشتی
( 311قطعه )
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شکل  : 6منحنی مصارف فرضی ثابت ،متحول و مجموعی فارم مرغ گوشتی

درگراف فوق دیده می شود که منحنی مصارف ثابت از قیمت
 31111افغانی در محور ( )yمنشأ گرفته وموازی به محور ( )xادامه
پیدا می کند ودر تمام سطوح تولید ثابت است حتی اگر میزان تولید
صفرواحد هم باشد ویا هفت واحد باشد مقدار آن معادل 31111
افغانی است .منحنی مصارف از پائین به طرف باال در حرکت می
باشد.
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مبحث دوم -تابع مصارف
در تابع مصارف ،رابطۀ مصارف تولید با مقدار یا حجم آن
مشخص می شود .برای ارزیابی مصارف ابتدا یک عامل را متغیر و
بقیه عوامل را ثابت می کنیم در این حالت تابع تولید بشکل
,X

,

١
٢

(  Y = fخواهد بود .اگر در این تابع به جای X1

مقدار از آنرا قرار دهیم ،برای هرمقدار مصرف محصول تولید شده
چنین محاسبه می شود:
 (TVC) = px١.x١مصارف متغیر
(TFC) = PX٢. X٢ + PX3. X3 + ....+ PXn . Xnمصارف ثابت
مصرف ثابت  +مصرف متغیر =  (TC) = TVC + TFCمجموعی
در صورت که تابع مصارف از تابع تولید بدست آید یعنی مصارف
تولید در ارتباط با حجم تولید ابتدا با نرخ نزولی و سپس با نرخ
صعودی افزایش خواهد یافت .اگر بجای مصارف کل ،مصارف
متوسط را در نظر بگیریم.
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=  AVCمصارف متغیر در هکتار
=  AFCمصارف ثابت در هکتار
=

=  ATCمصارف مجموعی در هکتار

شکل : 3منحنی های مصارف ثابت  ،متغیر و مجموعی
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توضیح مصارف به اساس فی واحد تولید:
مصارف ثابت متوسط ) (AFC

مصارف ثابت متوسط عبارت است از مصارف ثابت سرانه
محصول یا مصارف ثابت متبلور در یک واحد محصول  :6[ .ص]64
مصارف ثابت متوسط  AFCمصارف منابع ثابت به مقابل هر واحد
محصول می باشد ،این مصارف در واقع بیان می کند که هر واحد
محصول به طور متوسط چقدر مصارف ثابت را در بردارد .جهت
محاسبه ثابت متوسط( )AFCاز رابطه ذیل استفاده می گردد:
= AFC

مصارف ثابت متوسط همواره با افزایش مقدار محصول کاهش پیدا
می کند و با کاهش آن افزایش می یابد .بنابراین میالن منحنی
مصارف ثابت متوسط پائین و نزولی می باشد .شکل ذیل مصارف
ثابت متوسط را نشان میدهد.
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شکل  : 8منحنی مصارف متوسط ثابت
مصارف متغیر متوسط )(AVC

عبارت است از تقسیم مصارف متغیر مجموعی بر تعداد واحد
های تولید شده این مصارف بیان می کند که هر واحد محصول
تولید شده به طور متوسط چقدر مصارف را متغیر را در بر دارد.
جهت محاسبه مصارف متغیر متوسط ) (AVCاز فورمول ذیل
استفاده می گردد:
= AVC
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شکل : 1منحنی مصارف متغیر متوسط
برای به دست آوردن ) (AFCدر هر سطحی از محصول باید خطی
از مرکز مختصات به نقطه روی ) (TFCوصل کرد تا با سمت
راست محور افقی زاویه ای بوجود آید.تانژانت این زاویه مقدار
) (AFCرا در آن نقطه به دست میدهد مقدار این مصرف برای واحد
های اول زیاد است و به مرور کاهش می یابد .پس از رسیدن به یک
نقطه مجدداً بر مقدار آن افزوده می گردد .و شکل کلی منحنی
مربوط به این نوع مصارف حالت  Uدارد و علت آن این است که
درابتدا وجود پدیده بازده صعودی در تولید ،برای داشتن واحد های
یکسان و بیشتر محصول به مقدار کمتری از عوامل متغیر نیاز است.
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از اینرو مصارف مربوط به این عوامل یعنی) (AVCنیز نزولی است.
اما پس از آن حد تولید با پدیده بازده نزولی مواجه می شود .از اینرو
تولید واحد های مشابه محصول نیازمند مقدار بیشتری عوامل متغیر
است .بنابراین ) (AVCنیز صعودی می شود.
AV
C

AV
C

Y

O
شکل :31منحنی مصارف متغیر متوسط ( )AVC

برای واحد های اولیه محصول مقدار مصارف متغیر زیاد است و با
افزایش تولید از مقدار آن کاسته می شود.
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مصارف مجموعی متوسط ) -:(ATCعبارت از مجموع
مصارف ثابت و متحول تولید است که به اساس ازدیاد هر واحد
تولید محاسبه می شود : 1(.ص)16
مصارف مجموعی متوسط ) (ATCاز ترکیب مصارف متوسط ثابت
) (AFCو مصارف متوسط متغیر )(AVC

به دست می آید .در

واحد نخست و دوم تولید مصارف متوسط مجموعی) (ATCبسیار
زیاد است زیرا مصارف ثابت مجموعی ) (TFCبر مقدار اندک از
تولید تقسیم می شود .با افزایش تولید مصارف مجموعی متوسط
)  (ATCکاهش می یابد : 3[.ص ]134
مصارف نهایی ) -:(MCمصارف نهایی عبارت است از
مصارف اضافی الزم جهت تولید یک واحد بیشتر از محصول.
مصارف نهایی ،به طور کلی بستگی به ماهیت تابع تولید و مصارف
واحد های عوامل متغیر دارند.
در هر سطحی از تولید ،مصارف آخرین واحد محصول را مصارف
نهایی ) (MCگویند .بنابراین مصارف نهایی تغییرات بوجود آمده
در مصارف مجموعی در اثر تغییرات جزیی در محصول مورد نظر را
اندازه گیری می نماید .مصارف نهایی از رابطه ذیل به دست
می آید:
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=
=
+
=0+
بنابراین  MCتغییرات مصارف متغییر مجموعی را نیز نسبت به
= MC

تغییرات محصول نشان میدهد .به همین جهت مصارف نهایی را
میتوان از طریق مصارف کل و هم از طریق مصارف متغیر کل به
دست آورد.
در شکل( )31مالحظه می گردد که مصارف نهایی ابتدا کاهشی و
سپس افزایشی است .بنابراین مصارف نهایی به عنوان تابعی از سطح
محصول تعریف می شود .از اینرو میتوان نوشت :
)MC = f (y

شکل  :33منحنی مصارف نهایی
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مصارف نهایی عبارت از مصارف است که توسط کوچکترین
تولید اضافی به وجود می آید .مثالً اگر بخواهیم که مصارف نهایی
 11واحد تولید را تثبیت نمائیم ،باید از مصارف مجموعی  11واحد
مصارف مجموعی 16واحد را تفریق نمود .منحنی مصارف نهایی
میالن تابع مصارف مجموعی را ارائه می نماید: 5[.ص]366
مصارف نهایی ابتدا نزولی است وپس از رسیدن به حداقل خود
افزایش می یابد.
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جدول :3مصارف کل ،مصارف نهایی ،مصارف متوسط ثابت و
مصارف متوسط متغیر
مقدار
Q
)(3

مصارف

مصارف

ثابت

متغیر

CF
)(6

CV
)(1

مصارف

مصارف

مصارف

کل

نهایی هر

نهایی هر

متوسط

CT=EF
+CV
)(4

واحد

واحد

ثابت

CM
)(5

مصارف

=CM

=CMF

)(6

)(7

مصارف
متوسط متغیر
= CVM
)(8

1

55

1

55

3

55

11

85

15

6

55

55

331

65

55

1

55

35

311

61

4171

3871

4

55

315

361

11

41

3173

6676

5

55

355

631

51

46

33

1374

6

55

665

681

31

4676

173

1375

3

55

135

131

11

5678

378

45

8

55

465

481

331

61

678

5173

1

55

555

631

311

6376

673

6376

31

55

315

361

351

36

575

3175
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طبقه بندی مصارف در کوتاه مدت و دراز مدت
مصارف تولید ،نشان دهندۀ انواع بسیاری از مصالح و خدماتی
است که با طبیعت ناهماهنگی دارند و در مراحل تولید استفاده
می شوند .برای اینکه مطالعۀ مصارف تولید با ارزش شود ،تمام اقالم
مصارف باید به دقت مشخص و به طور منظم طبقه بندی شوند.تعیین
و نشان دادن یک رقم به عنوان مصارف کل تولید  ،یا تعیین
مصارف تولید بر اساس اطالعات ناقص ،نمی تواند معنای زیادی
داشته باشد.
در رشتۀ تولید نباتات مخارج تولید عبارت است از:
 .3زمین ،اصالحات زمین و ساختمان؛
 .6کار انسان ،مشتمل بر کارگران استخدامی و کارگران
مبادلهای و کارگران خانواده گی بدون
دستمزد؛
 .1کار حیوانات کرایه یی یا خودی؛
 .4ماشین آالت ،تجهیزات و ابزار؛
 .5مصالح مانند بذر ،کود کیمیاوی ،ادویه وغیره.
فعالیت های زراعتی از نظر زمان به دو دسته کوتاه مدت و دراز
مدت تقسیم میشوند .هدف از دوره کوتاه مدت ،طول زمانی است
که در طی آن نتوان در وسعت عملیا ت تولیدی تغییری داد ،بلکه
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فقط از وسایل موجود به درجات متفاوت استفاده کرد .مثالً در دوره
کوتاه مدت یک مدیر که در ساحه مرغداری مصروف است
نمیتواند تعداد سالون های خود را افزایش دهد او میتواند با استخدام
کارگر بیشتر و یا با استفاده فشرده تر از وسایل موجود ،تعداد
بیشتری مرغ را نگهداری کند .همان مدیر در دراز مدت میتواند هم
با ایجاد سالون های جدید و هم با استفاده فشرده تر از سالون های
موجود حجم تولید خود را افزایش دهد ،ودر طول زمان راه های
مختلف را جهت بلند بردن حجم تولید مطالعه کرد .وقتی مولد یک
پالن تولیدی کوتاه مدت مثالً یک فصل تولیدی و یک سال تولیدی
را به اجرا بگذارد بعضی مصارف ثابت و بعضی متحول است اما
وقتی زمان طوالنی تری برای اجرای یک پالن تولیدی در اختیار
مولد باشد و بتواند تمام عوامل تولید را کم و زیاد کند در این
صورت تمام مصارف تولید تحت عنوان مصارف متحول طبقه بندی
می گردد .به طور مثال،یک مولد در یک طرح ده ساله لبنیات و یا
محصوالت مرغ در انتخاب و استفاده تمام عوامل تولید آزادی دارد
و میتواند مقدار آنها را متناسب به مقدار تولید کم و زیاد کند .اما در
مدت زمان کوتاه برای مولد مشکل است تمام این عوامل را کم و
زیاد کند بنابران یک تعداد بنام عوامل تولید ثابت و یک تعداد به نام
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عوامل تولید متحول طبقه بندی میگردند.راه های مناسب برای
کاهش مصارف تمام شد تولید قرار آتی است:
 .3تعویض مواد؛
 .6استفاده اقتصادی از انرژی؛
 .1معیاری ساختن مواد؛
 .4استفاده از گدام های ذخیره مواد؛
 .5استفاده از تکنولوژی در کاهش ضایعات مواد؛
 .6استفاده اعظمی از مواد کهنه و فاضله ( مواد خام ثانوی) ؛
 .3حفاظت مواد از تأثیرات کیمیاوی و الکترونی ( عوامل طبیعی)
منحنی مصارف یکسان
منحنی مصرف یکسان عبارت از منحنی است که در ساحه
عوامل تولید ترکیب های مختلف دو عامل X1و  X٢که به عین
مصرف استخدام شده میتواند نشان میدهد.
منحنی یکسان بیان می کند که چه مقدار از دو عامل متحول
خریداری شده می تواند در صورتیکه نرخ هر دو عامل در مارکیت
معلوم باشد .و یا مکان هندسی ترکیبات مختلف دوعامل که میتوان
به وسیله یک مقدار معین پول خریداری نمود ،خط مصارف یکسان
نامیده می شود .دراین صورت اگر دوعامل مورد نظر
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قیمت هریک واحد آنها به ترتیب

 PX3و PX٢

وهمچنین مجموع

مصارف ثابت برابر با  TFCباشد ،با مقدار مشخص پول مثالً TC

افغانی میتوان رابطۀ ذیل را به دست آورد:
CT = PX1 . X1 + PX٢ . X٢ + TFC

با استفاده از رابطه فوق میتوان تابع "مصارف یکسان" را بصورت
زیر نوشت :
٢
١

١

١

مالحظه میگردد که میالن خط مصارف یکسان برابر با نسبت قیمت
دو عامل متغیر با عالمت منفی است.
در رابطه

١

١

برای خرید عامل

X1

بیان کننده آن است که تمام مصارف

و نیز مصارف ثابت منظور گردیده است .به

بیان دیگر اصالً از عامل  X6خریداری نشده است .شکل ()36
منحنی مصارف یکسان رانشان میدهد.
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شکل :36خط مصارف یکسان
مکان هندسی ترکیبات مختلف دو عامل که در شرایط ثابت
میتوان با مقدار پول آنها را خرید ،خط مصارف یکسان نامیده
می شود .اگر قیمت عامل

X٢

افزایش یابد خط مصارف یکسان از

حالت ( )3به حالت ( )1و اگرقیمت این عامل کاهش یابد به حالت
( )6درمی آید.
درصورتیکه قیمت عاملی مثل  X6کاهش یابد و قیمت عامل X1

بدون تغییر باقی بماند خط مصارف یکسان ازحالت ( )3به
حالت ( )1تبدیل می شود .شکل فوق این موضوع را نشان میدهد.
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بدیهی است اگر قیمت این عامل افزایش یابد خط مصارف یکسان
از حالت ( )3به حالت ( )6تبدیل می شود.
درصورتیکه قیمت ها بدون تغییر باقی بماند ،ولی مقدارپول
بیشتری جهت خریداری عوامل منظور شود ،خط مصارف یکسان
بطور موازی به سمت باال حرکت خواهد کرد.
شکل( )31این وضعیت رانشان میدهد .حرکت از خط ( )3به خط
( )6نمایانگر افزایش TCاست .عکس این امر باتبدیل خط ( )3به
خط ( ) 1نمایش داده شده است
.

شکل :31انتقال خط مصارف یکسان بطور موازی
522

مصارف تولید زراعتی

فصل پنجم

اگر مصارف منظور شده برای خرید

 X1و X٢

افزایش یابد خط

ازحالت ( )3به حالت ( )6و در صورت عکس از حالت ( )3به ()1
تبدیل می شود.
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خالصۀ فصل
مصارف عنصر مهم برای تولید یک محصول بوده هر فعالیت
اقتصادی ،از یک طرف ایجاب مصارف را نموده و در مقابل از آن
حاصل به دست می آید ،بناً در مؤسسات جهت کسب مفاد بیشتر
باید مصارف تولیدی و خدماتی باید دقیق محاسبه و پیش بینی
گردد.
مصارف عبارت از ارزش استفاده امتعه و خدمات است که به
منظور تولید استفاده می شود .مصرف تولید نشان دهنده انواع
بسیاری از مصالح و خدماتی است که طبیعت ناهماهنگی دارند و در
مراحل تولید استفاده می شوند.
برای اینکه مطالعه مصرف تولید با ارزش شود ،تمام اقالم مصرف
باید به دقت مشخص و به طور منظم طبقه بندی شوند .تعیین و نشان
دادن یک رقم به عنوان مصرف کل تولید ،یا تعیین تولید بر اساس
اطالعات ناقص ،نمی تواند معنای زیادی داشته باشد.
یکی از اصول تولید زراعتی عبارت از تعیین اقتصادی ترین
مقدار مصرف عوامل تولید و مقدار تولید محصوالت است .این
مقدار به این عوامل بستگی دارد :قیمت محصوالت تولید شده،
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مصارف عوامل تولید ،تابع تولید که چگونگی رابطه بین تعداد و نوع
عوامل و محصول به دست آمده را مشخص می سازد .در این فصل
انواع مصارف با ارایه ارقام و گراف ها شرح گردیده است.
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پرسشهای آموزشی
 .3در مورد مصارف چه میدانید ،توضیح دهید؟
 .6اهداف مهم سنجش مصارف را شرح دهید؟
 .1مصارف مستقیم و غیر مستقیم را توضیح نمائید؟
 .4در مورد مصارف فرصتی چه میدانید با ارایۀ مثال توضیح
دهید؟
 .5مصارف ثابت ،مصارف متحول و مصارف مجموعی را با
مثال واضح سازید؟
 .6تابع مصارف چیست؟
 .3مصارف ثابت متوسط ،مصارف متغیر متوسط ،مصارف
مجموعی متوسط را تعریف نمائید؟
 .8راه های مناسب برای کاهش مصارف تولید را بیان دارید؟
 .1منحنی مصارف یکسان را شرح دهید؟
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فهرست مأخذ
 .3ایوبی ،شمس اهلل .جاللیان ،احمد  . ]3185[ .ارزیابی اراضی
( کار بری های کشاورزی و منابع طبیعی )  .ایران :دانشگاه
صنعتی اصفهان  .ص. 183
 .6بخشوده محمد .اکبری ،احمد . ]3186[.اقتصاد کشاورزی .
ایران :دانشگاه شهید با هنر کرمان .ص . 64
 .1دولتی ،خیراهلل .تاج ،عبدالغنی .صدیق ،محمود شریف.
اکبرزاد ،نصرت اهلل. ]3168[ .

رهنمای البراتوار مبادی

اقتصاد زراعتی مفاهیم ،مسایل وتمرینات .کابل :پوهنحی
زراعت پوهنتون کابل .ص.16
 .4دی .کی ،رونالد . ]3133[ .مدیریت واحد های کشاورزی
و دامپروری .مترجم :محمد رضا ،ارسالن بد .ایران :دانشگاه
ارومیه ،جلد دوم .ص . 361
 .5شهیدی ،نذیراحمد .حلیمی ،عبدالمالک . ]3111[.مبادی
اقتصاد تصدی عمومی .پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل.
صص . 366 ،341
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 .6کوپاهی ،مجید .]3181[.اصول اقتصاد کشاورزی  .چاپ
نهم .ایران :دانشگاه تهران .ص. 66
 .3منکیو،گریگوری . ]3181[ .مبانی اقتصاد .مترجم :منوچهر
عسکری .چاپ سوم .ایران :انتشارات کوهسار(فرایند).
ص . 134
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عرضه و تقاضا
در مطالعه اقتصاد تولید هدف اساسی دانستن روند تصمیم
گیری های مولدین پیرامون استفاده مطلوب از عوامل تولید جهت
به حداقل رساندن مصارف تولید ،توسعه مارکیت فروش و اعظمی
ساختن مفاد می باشد .باید یادآور شد که تولید به مقصد تقاضای
مارکیت انجام می شود و مولد از فروش محصول خود وقتی مفاد
قناعت بخش به دست می آورد که تولید را مطابق ضرورت مارکیت
انجام دهد .برای این منظور دانستن عرضه و تقاضا برای مولدین و
مصرف کننده کمک می کند تا تصامیم خود را مطابق شرایط بازار
و نرخ حاکم در مارکیت عیار سازند.
مطالعه عرضه و تقاضای کاال ها و خدمات و شیوه ی که بروی
یکدیگر اثر می گذارند ،بخش اصلی اقتصاد را تشکیل می دهد .در
واقع اکثر مسایل اقتصادی که در زنده گی روزمره با آن مواجهیم را
میتوان از طریق شناخت عرضه و تقاضای کاال ها و خدمات توضیح
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داد ،اگر چه شاید نتوان مسایل را حل کرد .برای فهمیدن چگونگی
عرضه زراعتی تدقیق وقفه ها و دوره های تولید که در بعضی
محصوالت زراعتی به مشاهده میرسد امریست حتمی .زیرا مدتی را
تولید یک محصول زراعتی در بر می گیرد از نگاه تأثیر آن باالی
قیمت حایز اهمیت می باشد .هرتولید کننده سعی می نماید تا با
استفاده از استراتیژی های مختلف سهم خود را در مارکیت گسترش
داده ومحصوالتی را که تولید نموده به بازار عرضه و عالقمندان
فراوان را برای متاع اش ایجاد نماید .محصول یکی از ارکان اساسی
مارکیت را تشکیل میدهد باید مطابق به خواست وشرایط جامعه و
مشتری آماده شده و برای شان به قیمت های مناسب عرضه گردد.
بنابراین دانستن استراتیژی های مختلف و مؤثر قیمت گذاری برای
هر فروشنده بخصوص بازاریاب ضروری است .برای تعیین قیمت و
شناخت محصول ،فروشنده باید طوری قیمت گذاری نماید که
خریداران بیشتری را به خود جذب نموده و عالقمند متاع خود
گرداند.
مبحث اول -عرضه
عرضه از نگاه مباحث تیوریکی از جمله بحث های روز بوده
و در جنبه عملی یکی از موارد اساسی برای ادامه تولید و فعالیت
اقتصادی به حساب می آید.
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عرضه یک مقدار امتعه اقتصادی است که در یک زمان معین
به مقدار معین برای فروش در بازار موجود است .عرضه به عنوان
جدول از مقادیر مختلف کاال ( اعم از محصول یا عامل) که تولید
کننده گان تحت شرایط معین ،در طول یک دوره خاص ویک
سری قیمت های مشخص مایل به تولید آن هستند .دو عامل مهمی
که عرضۀ کاال به بازار را تحت تأثیر قرار می دهند ،قیمت کاال در
بازار و مصارف نهایی می باشد.

شکل :41منحنی عرضه
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هر منحنی عرضه تحت شرایط خاص ،بازار خاص ،و نیز در
یک زمان معین ترسیم می گردد .منحنی عرضه نمایش گرافیکی
رابطه بین عرضه یک کاال و قیمت آن عموماً روی محور عمودی و
مقدار عرضه شده روی محور افقی اندازه گیری می شود .رابطه
مثبـت بین این دو متغیر میالن مثبـت منحنی عرضه را نشـان
میدهد :1[.ص ]563عرضه در حالت کلی از سمت چپ به راست
صعودی است به عبارت دیگر رابطه مستقیم بین قیمت و مقادیر
عرضه شده را نشان میدهد .عرضه محصوالت دارای مراحلی است
که باید به درستی طی شود تا به موفقیت بیانجامد:
 .4جمع آوری اطالعات صحیح از بازار و رقبا؛
 .2جمع آوری اطالعات در مورد نیاز های مشتریان؛
 .5توان برقراری تماس اولیه ( جلب توجۀ مشتری )؛
 .1توان ارائه حرفه ای و هوشمندانه خدمات و محصوالت؛
 .3سفارش گیری و پیگیری سفارشات؛
 .6عقد قرارداد؛
 .7طی مراحل پس از فروش و ارائه مشوره های تکمیلی به
مشتری.
عرضه محصوالت زراعتی نسبت به عرضه محصوالت صنعتی
متفاوت است .ویژه گی های آن عبارت اند از:
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الف  -فساد پذیری :محصوالت زراعتی اکثراً به سرعت فاسد
شده وخواص خود را از دست میدهند .مثالً شیر ،گوشت،
سبزیها و میوه ها .و بازاریابی آنها باید به سرعت انجام گیرد و
برای نگهداری و حمل ونقل آن از وسایل ویژه استفاده شود تا
لطمه مثالً در نتیجه فشار ،ضربه ،نور ،سرما وگرما ،تکان شدید
وغیره به آنها نرسد.
ب  -داشتن حجم زیاد :اغلب محصوالت زراعتی نسبت به وزن
خود حجم زیاد دارند و از این نظر جا به جا کردن آنها گرانتر
تمام می شود.
ج  -داشتن آب زیاد در ساختمان کیمیاوی :قسمت اعظم
محصوالت زراعتی را آب تشکیل میدهد که در هوای خشک
به سرعت تبخیر می شود و در نتیجه مقدار زیاد از وزن این
محصوالت کم شده و تغییر شکل نموده و بازاریابی خود را از
دست میدهد .لذا باید در فاصله زمانی کوتاهی از زمان تولید
مصرف شوند .برای تعیین مقدار فیصدی رطوبت محصول از
روش های آزمایشگاهی مختلف و یا از رطوبت سنج های ویژه
استفاده می کنند .در سیلو ها و انبار های بزرگ به طور معمول
گندم هایی را می پذیرند که مقدار رطوبت آن ها از 45 -42
فیصد تجاوز نکند :2 [.ص]57
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د  -تولیدکننده گان و مصرف کننده گان فراوان :محصوالت
زراعتی را اکثریت زارعان تولید میکنند ،چون تولید محصوالت
زراعتی مبتنی برکسب انرژی آفتاب است که این کار مستلزم
استفاده از سطح وسیع زمین در مقابل تابش آفتاب است .مثالً
گندم تقریباً در تمام مناطق جهان تولید گردیده و در تغذیه همه
مردم وارد می شود .روی این اصل واسطه ها چون دالالن،
دکانداران شبکه ای است که برای توزیع محصوالت زراعتی
بوجود آورده اند.
و -عوامل تصادفی :تولید اغلب محصوالت زراعتی تحت تأثیر
عوامل است که زارع نمیتواند به آن کنترول داشته باشد واین
عوامل به کمیت وکیفیت محصول تولیدی لطمه وارد می کند و
سبب می شود که بازار پسند نباشد.
ه  -زمان محدود تولید :محصوالت زراعتی برعکس تولیدات
صنعتی که بطور پیوسته در طول سال به دست می آید فقط
یکبار و حداکثر در چند دفعه محدود در طول سال تولید
میشوند .در حالیکه مصرف کننده گان بطور دائیم مصرف
میکنند .بناً وظیفه نظام بازاریابی تنظیم عرضه این محصوالت در
طول سال می باشد.

277

عرضه و تقاضا

فصل ششم

قانون عرضه
[
[[

عرضه بیانگر چگونگی ارتباط میان قیمت و عرضه کاال ها
است ،بر اساس این قانون ارتباط مستقیمی میان قیمت و میزان عرضه
وجود دارد .به این معنی که یاکاهش یا افزایش قیمت کاال و
خدمات میزان عرضه تغییر می کند .به عباره دیگر قانون عرضه
بیانگر این واقعیت است که بین مقدار عرضه یک کاال وقیمت آن
رابطه مستقیمی وجود دارد ،بدین معنی که اگر قیمت کاال افزایش
یابد مقدار عرضه آن کاال نیز افزایش می یابد و بالعکس.
جدول عرضه
رابطه بین مقادیر مختلف یک محصول و نرخ آن است که
مولدین میل دارند به نرخ های مختلف در یک مارکیت معین و
زمان معین آن را عرضه نمایند.
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جدول  : 8عرضه سیب ( ارقام فرضی )
قیمت فی کیلوگرام سیب

مقدار عرضه
تن

افغانی

41

21

42

23

41

51

46

53

48

11

21

13

از جدول فوق به وضاحت معلوم می شود وقتیکه نرخ فی کیلو سیب
در مارکیت  21افغانی است عرضه کننده گان حاضر اند مقدار 41
تن سیب را در مارکیت عرضه نمایند متناسباً با باال رفتن نرخ سیب
در مارکیت مقدار عرضه نیز زیاد شده میرود .اگر جدول عرضه
سیب را به شکل منحنی نمایش دهیم منحنی آن چنین معلوم
می شود.
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قیمت
13
11
53
51
23
21
مقدار

46 48

21

41

42

41

شکل  :43منحنی عرضه سیب
تعادل در بازار
برابری عرضه و تقاضا در بازار را تعادل گویند .در تعادل با دو
مساله ای مواجه هستیم :قیمت تعادلی و مقدار تعادلی.
قیمت تعادلی :قیمتی است که تولیدکننده گان و مصرف کننده
گان مایل اند مقدار معین از کاال را عرضه و یا تقاضا نمایند.
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مقدار تعادلی :مقداریست که تولید کننده گان و مصرف کننده
گان مایل اند در قیمت مشخصی کاال را عرضه یا تقاضا نمایند .نقطه
تعادل نقطه ای است که اضافه عرضه یا اضافه تقاضا وجود نداشته و
صفر باشد .تعادل را میتوان به شکل ذیل نمایش داد.
جدول  : 9تعادل در بازار
عرضه S

تقاضاD

قیمتP

811

211

61

611

511

31

111

111

11

211

311

51

1

611

21
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S

عرضه و تقاضا

مازاد عرضه

Q

مازاد تقاضا
 422مقدار تعادلی

2
4
2
2
2
2
2

قیمت تعادلی

6
2
5

E

D

P

2

شکل  : 46تعادل در بازار
تغییر عرضه
تغییر عرضه عبارت از انتقال یا تغییر مکان منحنی عر ضه است.
افزایش عرضه به سمت راست و کاهش آن منحنی را به سمت چپ
منتقل می نماید .وقتیکه تولید کننده گان مایل و قادر به عرضه
بیشتری از محصول مورد نظر در همان قیمت قبلی باشند منحنی
عرضه به سمت راست منتقل می شود و برعکس .افزایش عرضه به
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وسیله منحنی  S2در مقایسه با عرضه اولیه یعنی  S4و کاهش آن به
وسیله  S5نشان داده شده است.
افزایش عرضه باعث انتقال منحنی به سمت راست؛ یعنی تبدیل
( S1به  )S2و کاهش آن باعث انتقال منحنی به سمت چپ یعنی
تبدیل ( S1به  )S3می شود.
عواملیکه باعث انتقال منحنی عرضه میشوند عبارت است از:
 .4تکنولوژی تولید؛
 .2قیمت عوامل تولید در تولید مدنظر؛
 .5قیمت سایر محصوالتی که میتواند جانشین محصول مورد نظر
شوند؛
 .1توقع در مورد قیمت های آینده؛
.3

تعداد فروشنده گان در بازار مورد نظر؛

 .6مالیات و سبسایدی ها [ : 5ص]476
 .7تعداد تصدیها در صنعت محصول مربوطه: 7[.ص ]419
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شکل  :47تغییرات منحنی عرضه
عوامل مؤثر بر عرضه
عواملیکه باالی محصوالت تأثیر می گذارند شامل مقدار بارنده
گی ،رطوبت ،گرمی و سردی هستند .البته میتوان تناوب کشت و
استفاده از زمین را نیز جزء این عوامل به شمار آورد :3[.ص]294

222

عرضه و تقاضا

فصل ششم

کشش عرضه
کشش عبارت از سنجش نسبی عکس العمل یک متحول تابع
در برابر یک متحول غیر تابع می باشد .کشش عرضه ،در صد تغییر
مقدار عرضه شده یک محصول (خدمت) در نتیجه درصد تغییر
معینی در قیمت آن است ،مشروط به این که سایر شرایط ثابت باشد.
و یا به عباره دیگر با فرض ثابت ماندن سایر شرایط ،کشش قیمتی
عرضه به صورت در صد تغییرات در مقدار عرضه شده نسبت به
یک فیصد تغییر تعریف می شود : 8[.ص]464
افزایش میزان عرضه را نباید فقط با حجم کاال و خدمات مرتبط
دانست ،بلکه کیفیت آنها نیز بر ارزش عرضه اثر میگذارد؛ یعنی یک
تن غله مرغوب ،تقاضای پول بیشتری ایجاد می کند تا یک تن غله
دارای ارزش متوسط] :41ص[ 479
ضریب کشش عرضه معموالً با  Esنشان داده می شود .بنا بر این
میتوان نوشت:

 - qمقدار محصول عرضه شده
 - Pقیمت محصول
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در صورتیکه  Esبزرگتر از یک باشد عرضه را کشش پذیر و اگر
 Esکوچکتر از یک باشد عرضه را کشش ناپذیر گویند .اگر این
ضریب برابر یک باشد عرضه دارای کشش واحد خواهد بود.
همچنین اگر  Esبرابر صفر باشد عرضه مطلقاً کشش ناپذیر و در
صورتی که مساوی به بی نهایت باشد عرضه کامالً کشش پذیر
خواهد بود .قابل تذکر است که حساسیت عرضه اغلب محصوالت
زراعتی پائین است ،لذا تغییرات قیمت ،اثر چندان زیادی بروی
مقدار عرضه آنها ندارد .کشش عرضه هر محصول به سهولت
امکان ،دادن تغییر در مقدار تولید هر یک از تولید کننده گان و
همچنین امکان ورود تولید کننده گان دیگر در تولید آن محصول
بستگی خواهد داشت .مانند کشش تقاضا ،کشش عرضه از حاصل
ضرب دو عامل  ( dq/dpعکس میالن منحنی عرضه ) در نسبت p/q

( مقدار /قیمت ) تشکیل شده است .و لذا هرچه محصولی کشش
پذیر تر باشد منحنی آن دارای میالن کمتری خواهد بود ،بطوری که
منحنی عرضه محصول ( کامالً کشش پذیر ) موازی محور افقی
(نشان دهنده مقدار عرضه محصول) و منحنی عرضه یک محصول
‹مطلقاً کشش ناپذیر› موازی به محور عمودی (نشان دهنده قیمت )
خواهد بود.
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شکل  :48تأثیر کاهشی مساوی در قیمت بر مقادیر عرضه
شـده از دو محصول با ضریـب کشـش هـای متفـاوت
در شکل فوق دو منحنی عرضه متقاطع نشان داده شده است که در
نقطه تقاطع چون نسبت قیمت به مقدار در دو منحنی باهم برابر اند
لذا کشش آنها در ین نقطه فقط به میالن منحنی عرضه بستگی دارد،
و از ین رو کشش در نقطه واقع بر( (S1 S1کوچکتر از کشش در
نقطه واقع بر( ) S2S2است .دیده می شود که کاهش قیمت از OP1

به  OP2باعث می شود که مقدار عرضه محصولی که کشش ناپذیر
است به میزان کمتری کاهش یابد تا محصولی که منحنی عرضه آن
کشش پذیر است .از آنجایکه عرضه اغلب محصوالت کشاورزی
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کشش ناپذیر است ،مقدار عرضه این محصوالت در مقابل تغییرات
قیمت حساسیت کمی از خود نشان میدهد.
برخی از عواملی که در تولید محصوالت زراعتی بکار میروند
در اختیار زارع نیست ( مثالً عوامل آب وهوا) که در نتیجه ،کشش
عرضه را گاهی بصورت ( درصد تغییر در سطح زیر کشت یک
محصول (مهمترین نهاده قابل کنترول زارع) به در صد تغییر قیمت
آن محصول ) در نظر میگیرند .اگر میزان تولید محصول در هکتار
(بهره وری) هم تحت تأثیر قیمت آن باشد الزم است کشش بهره
وری (درصد تغییر مقدار تولید در هکتار نسبت به درصد تغییر
قیمت) نیز در نظر گرفته شود و در این صورت خواهیم داشت:

که در آن:
 -aسطح زیرکشت ؛
 -qمقدار تولید در هکتار (بهره وری)؛
 -pقیمت محصول؛
 -Eکشش عرضه؛
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رابطۀ فوق را میتوان بصورت ذیل نوشت:

که درآن :
 - E1کشش عرضه مقدار محصول در واحد سطح نسبت به قیمت
محصول (بهره وری)؛
 - E2کشش عرضه سطح زیرکشت محصول نسبت به قیمت
محصول؛
به عباره دیگر E1 ،در صد تغییرات میزان بهره وری زمین زیر
کشت محصول را به ازاء یک درصد تغییر در قمیت محصول نشان
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میدهد و  E2در صد تغییرات سطح زیرکشت محصول را به ازاء
یک فیصد تغییر قیمت محصول مشخص می کند : 9[ .ص]39
دانستن کشش عرضه محصوالت در اتخاذ تصامیم مربوط به سیاست
های زارعان خیلی اهمیت دارد .کشش عرضه کل محصوالت
زراعتی در کوتاه مدت نسبتاً پائین است که دالیل آن قرار ذیل
است:
 .4ثابت ماندن بخش بزرگی ازمصارف تولید درکوتاه مدت و
بسیار محدود بودن امکان کاهش آن از طریق کاهش در تولید.
 .2بعضی از عوامل تولید مانند زمین ،نیروی کار و ماشین آالت
تحرک بسیار اندکی دارند و امکان کاربرد آنها در محل های دیگر
محدود است.
 .2دامنه تغییرات میزان عملکرد محصوالت زراعتی به دلیل
ویژه گیهای زیست شناختی تا حدی محدود است.
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مبحث دوم -تقاضا
محصوالت زراعتی از جمله احتیاجات اساسی بشر بوده به
خصوص آن محصوالتی که غذای انسان ها را تشکیل می دهد
تقاضا برای آن نیز اهمیت خاصی می باشد.
تقاضا آن مقدار یک جنس اقتصادی که در یک وقت معین به
یک قیمت معین خریداری می گردد تقاضا گفته می شود.
تقاضا برای یک کاال عبارت از مقادیر مختلف از آن که مصرف
کننده گان در قیمت های مختلف حاضر به خرید آن هستند و به
چند عامل زیر بستگی دارد:
 .4قیمت کاال؛
 .2سلیقه و ترجیح مصرف کننده گان؛
 .5تعداد مصرف کننده گان؛
 .1درآمد مصرف کننده گان؛
 .3قیمت کاالهای واسط حدود کاالها و خدمات در دسترس
مصرف کننده گان.
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قانون تقاضا
قانون تقاضا بیان می کند که با ثابت ماندن سایر شرایط مقدار
تقاضا شده ازیک محصول در یک دوره زمانی با قیمت آن رابطه
معکوس دارد .یعنی وقتیکه قیمت محصول باال میرود مقدار
تقاضاشده از آن کم شده و زمانیکه قیمت محصول پائین می آید.
مقدار تقاضا شده افزایش می یابد.
قانون تقاضا بیان کننده یک رابطه تابعی مقدار تقاضا شده ازآن
افزایش می یابد قیمت و مقدار تقاضای یک امتعه است .که در قالب
معادله ریاضی به شکل ذیل میتوان نوشت:

)Qdx = f(x
F’ < 0
در تابع تقاضا ( تابع فوق) رابطه بین این دو (

و  )Pxیک

رابطه معکوس است .راه منفی بین قیمت و مقدار تقاضای امتعه
وجود دارد که این رابطه منفی را قانون تقاضا میگویند :4 [.ص]67
درتولید زراعتی مؤلدین ،با توجه به مقدار منابع موجود منابع تولید و
قیمت های ترکیبی از محصوالت را به شکل انتخاب می کندکه
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باالترین حاصل را به دست آورد مصرف کننده نیز باتوجه به بودجه
خود قیمت ها و رابطه کاال ها از بین محصوالت مصرفی گوناگون
ترکیبی را انتخاب می کند که همه نیاز های او را برآورده سازد .و
اگر مصرف کننده بتواند کاالی را جانشین کاالی دیگر کند که با
مصرف و پول کمتر نیاز های غذایی او را تأمین کند مسلماً این کار
را خواهد کرد.
جدول تقاضا
تقاضا به عنوان جدولی از مقادیر مختلف تقاضا شده از یک
محصول در سطوح مختلف قیمت همان است که تحت شرایط معین
و در طول یک دوره معین خریداری خواهد شد .جدول تقاضا رابطه
بین مقادیر مختلف یک محصول است که خریداران میل دارند به
نرخ های مختلف آنرا از یک مارکیت معین در یک زمان معین
خریداری نمایند .این رابطه ایجاب می نماید که تمام عوامل دیگر
مربوط به تقاضا ( نفوس ،عاید مستهلکین ،ذوق مستهلکین و قیمت
اجناس تعویضی ) ثابت باشند گراف و جدول متذکره را بنام جدول
تقاضا یاد مینمایند .جدول و گراف ذیل مقدار های مختلف محصول
کچالو و قیمت های مختلف محصول مذکور را نشان میدهد.
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جدول :41قیمت ها و مقادیر مختلف تقاضا شده محصول کچالو
( ارقام فرضی )
قیمت فی سیر( افغانی )

مقدار تقاضا شده (هزار سیر)

11

42

13

41

31

8

33

6

61

1

63

2

شکل :49منحنی تقاضا
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تقاضا برای محصوالت زراعتی نظر به موسم های مختلف سال
نیز تغییر می پذیرد .مثالً در فصل گرما میوه ها و چیز های سرد مورد
تقاضا است .در حالیکه در زمستان گوشت زیاد تقاضا می شود.
مهاجرت جمعیت نیز از فاکتور های مهمی است که بازاریاب باید
به آن توجهی خاص داشته باشد ،چرا که نیاز های مهاجر تازه
استقرار یافته با نیاز های افرادی که سال ها در یک منطقه زنده گی
می کنند ،کامالً متفاوت است.
عرضه کننده گان تقاضای مستهلکین را بررسی نموده و عوامل
آنها را تشخیص می نماید .چون تنها وظیفه مؤلدین تولید نبوده ،بلکه
مسؤلیت دارد تا قبل از تولید محصول خویش دربارۀ مسایل به
بازارگذاری و عوایدکه ممکن است از اثر فروش محصول خویش به
دست آرد فکر کند برای اینکه مؤلدین زراعتی در هنگام عرضه
محصول خویش به خطری رو به رو نشوند و همچنان مفادی به
دست آرند باید موارد ذیل را مدنظرگیرند:
 .4تقاضای مستهلکین و سایر مشتریان را بصورت درست
درک و تشخیص نمایند؛
 .2بعداز تشخیص درست تقاضای مستهلکین و مشتریان اشیای
مورد نظر را تولید و یا وارد نمایند؛
 .5بعداً اشیای مورد نظر را به مشتریان خود به فروش برسانند.
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تنظیم تقاضا
با بلند رفتن درآمد مردم تقاضا برای محصوالت زراعتی نیز
بیشتر می گردد .همچنان دولت میتواند با طرح برنامه ها مستقیماً
باعث افزایش تقاضا برای تولیدات زراعتی شود .مثالً تغذیه رایگان
اشخاص بی سرپرست به منظور جلوگیری از سؤتغذیه به آنها تا
درآینده یک جامعه صحتمند داشته باشند .رشد صنعت که مواد خام
آن در زراعت تولید می گردد.
وظیفه عرضه کننده گان است که تشخیص نماید که مستهلکین
کدام نوع و چی مقدار محصوالت را از کجا ،کدام وقت و به چی
شکل تقاضا دارند .سیستم بازاریابی تقاضای مستهلکین را بررسی
نموده و عوامل آنها را تشخیص می نماید .متصدی تولید مسؤلیت
دارد که قبل از تولید محصول در باره مسایل به بازارگذاری و عواید
ممکنه از فروش محصول خود فکر کند .طرح محصول ،باید متوجه
سه موارد ذیل باشد:
 .4خود محصول ،خریدار واقعاً چه چیز را می خواهد بخرد؟
خود محصول در مرکز قرار دارد.
 .2محصول است؛ که شامل ویژه گی های محصول ،مدل ،نام،
بسته بندی و باالخره کیفیت آن می باشد.
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 .5طراح محصول متوجه باشد که این محصول چه مزیتی
نسبت به محصوالت قبلی دارد .عرضه کننده باید در مورد نیاز های
مصرف کننده کامالً مطالعه کند و از این طریق راه های را بیابدکه
محصولش نسبت به رقبا ،دارای امتیاز ویژه ای باشد :44[ .ص]493
کشش تقاضا
موضوع کشش تقاضا به معیار عکس العمل مستهلکین در برابر
تغییر قیم محصوالت ارتباط میگیردکشش تقاضا برای امتعه زراعتی
وابسته به سویه زنده گی ،عادات به صرف غذا و بعضی عوامل دیگر
می باشد .کشش تقاضا در اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است،
در واقع آگاهی از میزان عکس العمل مقدارتقاضا شده از یک
کاالی بخصوص در اثر تغییر قیمت همان کاال یا قیمت سایر
کاالهای وابسته و نیز دیگر متغییر های که به نحوی تقاضا را تحت
تأثیر قرار میدهند .رهنمای بسیار مؤثر در جهت تصمیم گیری های
اقتصادی در سطح کوچک و بزرگ می باشد.
جهت مقایسه تقاضا برای محصوالت مختلف و همچنین مطالعه
تغییرات تقاضا برای هر یک از آنها در زمان ها و بازار های مختلف
از معیاری به نام (کشش تقاضا) استفاده می شود.
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کشش تقاضا حساسیت تغییرات مقادیر تقاضا شده از محصول در
مقابل تغییرات قیمت آن را نشان میدهد .کشش تقاضا عبارت در
صد تغییر در مقدار تقاضا شده از یک محصول ( خدمت) در اثر
در صد تغییر معینی در قیمت همان محصول (خدمت) است .البته
سایر شرایط ثابت فرض می شود .مالحظه می گردد که حساسیت،
مستقل از واحد های اندازه گیری قیمت و مقدار تقاضا است ،زیرا
صرفاً با  Edنشان داده می شود .بنابر آن میتوان نوشت:
درصد تغییر در مقدار تقاضا شده از یک کاال
درصد تغییر در قیمت همان کاال

= Ed

کشش تقاضا برای محصوالت زراعتی جهت برآورد تغییرات
مصرف آنها در شرایط اقتصادی آینده خیلی ضروری است.

درین رابطه  dqتفاوت مقدار تقاضا شده درسطح  q1و  q2و dp

تفاوت قیمت در سطح  p1و  p2را نشان میدهد .اگر کشش
دریک نقطه روی منحنی تقاضا یا دو نقطه نزدیک به هم اندازه
گیری شود از حساسیت نقطه ای (ed) point elasticity
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و درصورتی که در دو نقطه نسبتاً دور از هم روی منحنی اندازه
شود از حساسیت کمانی (Ed) Arc Elasticity

استفاده

می شود.
در کشش نقطه ای ،ضریب کشش قیمتی کاال در یک نقطه روی
یک منحنی تقاضا کشش نقطه ای نامیده می شود : 5[ .ص]246
به طور مثال با توجه به شکل زیر کشش را در نقاط  Aو  Bو
فاصله  A -Bمحاسبه کنید.

P
A

B

Q

43

41

41

شکل : 21کشش تقاضا
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P
Q
=1

∆Q

.

=  EDکشش تقاضا

∆P
21

43 – 41

.

41

41 - 21

21
= 1.5
43
41 + 21
= 1.6
41 + 43

= EDA

.

41 - 43
20 - 10

41 - 43
.
41 - 21

= EDB

= EDA-B

مالحظه می شود که در حساب کشش نقطه ای ،فقط  P ، Qدر
نقطه ای مورد نظر محاسبه شد اما در محاسبه کشش فاصله ای دو
قیمت و دو مقدار در فاصله مورد نظر با هم جمع می گردند.
سه عامل عمده در کشش تقاضا مؤثر اند:
 .4میزان کاال های جانشین قابل دسترس برای محصول؛
 .2وجود یا عدم وجود موارد مصرف متفاوت برای یک
محصول؛
 .5میزان سهم مخارج یک محصول در کل بودجه مصرف
کننده : 8[ .ص]72
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وجود کاربرد های متعدد برای یک کاال ،کشش قیمتی آن را
افزایش می دهد .تقاضا برای گاو گوشتی نسبتاً با کشش است؛
زیرا برای مواردی از قبیل :همبرگر ،گوشت کبابی و در تهیۀ سایر
غذا ها مورد استفاده قرار می گیرد .اگر قیمت همبرگر تغییر کند،
تغییرات زیادی می تواند در مقدار خریداری شده روی دهد.
تقاضا برای یک محصول زراعتی ممکن است در یک جا
ارتجاعی و در منطقه دیگر غیر ارتجاعی باشد و یا در یک وقت
ارتجاعیت آن بیشتر باشد و زمانی دیگر خیلی کم.
تقسیم بندی تقاضا برای محصوالت بر حسب کشش آنها
جدول تقاضا در حقیقت ثبت مقادیر تقاضا شده از کاالها و
خدمات و قیمت های مربوطه به آن است : 6[ .ص ]415تقاضا
برای محصوالت بر حسب قدر مطلق کشش آن تقسیم بندی می
شود:
 .4اگر قدر مطلق کشش تقاضا مساوی به یک باشد تقاضا
برای محصول دارای کشش واحد Elasticity Unitخواهد بود،
یعنی اگر قیمت محصول یک در صد باال (پائین) برود مقدار تقاضا
شده از آن محصول هم در واحد زمان یک در صد پائین(باال)
خواهد رفت.
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 .2اگر قدر مطلق کشش تقاضا کوچکتر از یک باشد تقاضا
برای محصول (کشش ناپذیر)  inelasticخواهد بود ،یعنی اگر
قیمت محصول یک درصد افزایش (کاهش) یابد مقدار تقاضا شده
از محصول کمتر از یک در صد کاهش (افزایش) خواهد یافت.
مثالً اگر کشش تقاضا برای مرغ برابر  -1.6باشد .مفهومش این است
که اگر قیمت گوشت مرغ ده درصد باال(پائین) برود مقدار تقاضا
شده از آن محصول در واحد زمان شش درصد پائین (باال) خواهد
رفت .در حالیکه تغییرات قیمت محصول بر مقدار تقاضا شده از آن
هیچگونه تأثیری نداشته باشد؛ یعنی کشش تقاضا برابر
صفر باشد ،تقاضا برای محصول را ( مطلقاً کشش ناپذیر)
 Completely inelasticمیگویند.
 .5اگر قدر مطلق کشش برا ی یک محصول بزرگتر از یک
باشد تقاضا را (کشش پذیر) یا  Elasticمی خوانند ،در این صورت
اگر قیمت محصول یک درصد باال ( پائین) برود مقدار تقاضا شده
از آن محصول در واحد زمان بیشتر از یک درصد پائین ( باال)
خواهد رفت.
در صورتیکه کشش تقاضا برای محصول برابر بی نهایت باشد،
یعنی در نتیجه یک درصد تغییر در قیمت محصول ،در صد تغییر در
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مقدار تقاضا شده ازآن برابر بی نهایت باشد ،محصول را کامالً
(کشش) پذیر  Perfectly Elasticگویند : 9[ .ص]51
چگونگی صعود و نزول کشش را میتوان چنین بیان نمود:
 .4وقتیکه اوضاع اقتصادی تحول نماید جداول تقاضا تغییر کرده
و کشش خود را تغییر میدهد.
 .2کشش در بازارهای مختلف از هم فرق دارند و اکثراً تقاضا در
بازار های پرچون فروشی نسبت به تقاضا در بازار های عمده
فروشی بیشتر ارتجاعی است.
 .5کشش تقاضا به یک امتعه زراعتی بیشتر مربوط به این است
که امتعه عوضی آن یافت می شود یا خیر.
تقاضا نظر به قیمت
عوامل مؤثر بر قیمت عبارت اند :از تخصیص منابع ،تولید،
توزیع ،ارزیابی خریدار و فروشنده ،رقابت ،عرضه و تقاضا ،سود و
زیان و تعادیل قیمت ها می باشد.
میکانیزم قیمت ها وسیله ای است برای کنترول و هدایت وظایف
بازاریابی در جامعه .قیمت ها تعیین می کندکه چه امتعه باید در
جامعه تولید گردیده (البته در سیستم اقتصاد آزاد) و نیز عمل تولید
را درجامعه تجهیز می نمایند .قیمت ها نقش مهمی را در توزیع کاال
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و خدمات به عهده داشته و عمل جیره بندی کاال ها را که میزان
عرضه آنها در طول زمان بسیار کوتاه ثابت است بخوبی انجام
می دهند .بطور کلی دو نوع تغییر قیمت در قیمت های محصوالت
زراعتی مالحظه می شود:
 .4تغییرات فصلی؛
 .2تغییرات بلند مدت .
 .4تغییرات فصلی :چون اغلب محصوالت زراعتی یک بار در
سال تولید می شوند باین جهت در موقع برداشت محصول
قیمت آنها پائین می آید.اگر تولید کننده گان بتوانند
محصوالت خود را در فصلی که عرضه آنها کم است وارد
بازار کند طبعاً سود بیشتری خواهد برد روی این اصل بعضی
زارعان از این قیمت استفاده میکنند .تغییرات عرضه
محصوالت سبب تغییرات قیمت آن می شود ،البته ممکن است
تغییرات تقاضا برای محصوالت زراعتی نیز در بعضی مواقع
سال تغییرات مشابهی را ایجاد کند.
تغییرات فصلی قیمت محصوالت زراعتی را به وسیله ایجاد راه
های خوب بین مناطق و تاسیس سردخانه ها و تولید گلخانه یی
را میتوان تاحد زیادی تعدیل و از بین برد.
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 .2تغییرات بلند مدت  :اگر چه محصوالت زراعتی معموالً هر
روز نسبت به روز قبل تغییر می کند جهت روند قیمت ها در اثر
عواملی از قبیل افزایش نفوس و در آمد مصرف کننده گان،
پیشرفت فن آوری  ،تغییر سلیقه ها وغیره تعیین می شود از روی
روند قیمت میتوان قیمت محصول مربوطه را برای آینده نزدیک
بطور خیلی تقریبی برآورد کرد.
کشش تقاضا نظر به قیمت
کشش تقاضا منحیث یک مفهوم اقتصادی عبارت از تغییر در
فیصدی مقدار تقاضا شده یک محصول می باشد که در اثر تغییر
یک فیصد در قیمت همان محصول بوجود می آید.
ضریب کشش تقاضا بنا بر میالن منفی منحنی تقاضا عالمت منفی
دارد؛ به این مفهوم وقتی که نرخ یک محصول بلند برود مستهلکین
بالمقابل عکس العمل منفی نشان داده و مقدار کمتر از آن محصول
را خریداری می کند .در حالیکه در مقابل تنزیل نرخ محصول
مستهلکین مقدار زیادتر محصول را خریداری مینمایند .فورمول
ضریب کشش تقاضا قرار ذیل است :
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)......(II
 - E.d.pکشش تقاضا نظر به قیمت
 - % ∆ Qفیصدی تغییردر مقدار
 - % ∆Pفیصدی تغییر در قیمت
کشش تقاضا نظر به قیمت به سه نوع است:
الف– تقاضای حساس Elastic
ب -تقاضای غیر حساس Inelastic
ج – تقاضای دارای واحد Unteote
مثال :وقتیکه قیمت یک امتعه از  11به  51افغانی تنزیل نماید
مقدار تقاضا شده از  21به  51تن افزایش یابد محاسبه کشش تقاضا
قرار ذیل صورت میگیرد:
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 11= P1افغانی فی سیر
 51 = P2افغانی فی سیر
 21 = Q1تن
 51 = Q2تن
%∆Q
= Ed
%∆P
∆Q

51-21
= X222
22
2
51-11
= X222
42
2
=2

2
1

= %∆Q

X 111
Q
]
∆P
] = %∆P
X 111
P
]
Q – Q1
]
X 222
%∆Q = 2
] Q1
]
2 X 222 =05
2
2
--200
2
P – P1
X 222
%∆Q = 2
P1

=

227

2 X 222 =50
4
2
-200
%∆Q
31
= 2
Ed=
%∆P
23
-
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 2به این معنی است که هرگاه نرخ یک متاع یک فیصد نزول کند
و یا یک فیصد صعود کند در مقدار تقاضأ  %2تغییر بوجود می آید
یعنی دو فیصد زیاد و یا کم می شود.
X

31 – 21
31 + 20

=

P2 + P1
P2 – P1

X

Q2 – Q1
Q2 + Q1

= Ed

30 + 40
= 10 X 70 = 1.1
00
-10
30 - 40
 4.1به این معنی است که هرگاه نرخ یک جنس  4فیصد تغییر نماید
مقدار تقاضا  4.1فیصد تغییر میکند.

عوامل تعیین کننده در تقاضا،

مجموعه عناصری هستند که به نحوی روی میزان تقاضا شده از امتعه
ها مؤثر واقع شوند .عموماً دو دسته از عوامل بیشتر نقش دارد.
قیمت امتعه مورد نظر و دیگری ،عوامل غیر قیمت خود امتعه هستند.
هنگامیکه قیمت امتعه مورد تقاضا تغییر کند و سایر عوامل ثابت
باشند ،رابطه مقدار تقاضا شده و قیمت ،معکوس خواهد بود .حاال
فرض کنید قیمت خود امتعه ثابت فرض شود ،در این صورت چه
عناصر میتواند در میزان تقاضا مؤثر باشند ،درآمد وثروت مصرف
کننده ،قیمت سایر امتعه ها و خدمات مرتبط با کاالهای مورد نظر،
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سلیقه مصرف کننده ،انتظارات وی از آینده قیمت امتعه و امثال آنها
از دیگر عوامل محسوب می شوند.

خالصۀ فصل
اقتصاددانان جهت سهولت بررسی و بر اساس تجربیات فرض
می کنند قیمت مهم ترین عامل تعیین مقدار عرضه شده است .عرضۀ
محصوالت زراعتی دارای ویژه گی های خاصی است ،که کمترین
بخشی دارای چنین خصوصیات می باشد؛ دلیل اصلی این موضوع
مربوط به برونزا بودن عوامل مؤثر بر تولید محصوالت زراعتی است.
در این فصل تمامی خصوصیات عرضۀ محصوالت زراعتی مانند
فصلی بودن ،نوسانات عرضه ،منحنی مورد مطالعه قرار گرفته است.
تقاضای محصوالت زراعتی تقاضای است برای حیاتی ترین نیاز
های بشری که عمدتاً بستگی به سطح درآمد ،قیمت و مسایل
فرهنگی و جغرافیایی دارد .در بعضی موارد نیز با توجه به حساسیت
تقاضا میتوان با تغییر اندکی در قیمت آن امتعه سطح مصرف آن
امتعه را در جامعه کم یا زیاد نمود .به همین ترتیب اطالع از
حساسیت تقاضای امتعه های مختلف وسیله ای را فراهم می کند تا
بتوان با سهولت بیشتری مصارف آینده را پیش بینی نمود.
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پرسشهای آموزشی
 .4تفاوت بین عرضه و مقدار عرضه را بیان نمائید؟
 .2قانون عرضه چیست؟
 .5عوامل مؤثر در عرضه را ذکر کنید؟
 .1عوامل مؤثر در کشش عرضه را توضیح دهید؟
 .3عرضه کشش پذیر ،کشش پذیر ،مطلقاً کشش پذیر ،مطلقاً
کشش نا پذیر را بیان دارید؟
 .6عواملیکه باعث انتقال منحنی عرضه می شود آنرا توضیح
دهید؟
 .7ارتجاعیت عرضه و تقاضا را با مثال واضح سازید؟
 .8جدول عرضه و تقاضا را شرح دهید؟
 .9کشش تقاضا نظر به قیمت به چند نوع است؟
 .41تفاوت بین تقاضا و مقدار تقاضا را بیان نمائید؟
 .44قانون تقاضا را توضیح دهید؟
 .42جدول تقاضا را شرح دهید؟
 .45عوامل مؤثر در تقاضا را ذکر کنید؟
 .41کشش تقاضا را تعریف نمائید؟
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 .43چگونگی صعود و نزول کشش تقاضا را شرح دهید؟
 .46محاسبه کشش به روش نقطه ای و کمانی را توضیح دهید؟
 .47عوامل مؤثر بر کشش تقاضا را توضیح دهید؟
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تمویل مزرعه
هر مؤسسه برای اینکه بتواند کاال یا خدماتی را عرضه کند ابتدا
به پول و سرمایه نیازمند است و قدم بعدی کار برد معقول و مناسب
سرمایه است  .زمانی یک مؤسسه می تواند در این راستا موفق باشد
که به بهترین وجه از عهده مدیریت مالی برآمده و یک میکانیزم
دقیق برای گردش سرمایه را ایجاد نماید .سرمایه در زراعت از سه
منبع تأمین می گردد :از سرمایۀ صاحبان زمین ها ،از سرمایۀ اداره
کننده گان مزارع ،و یا از اعتبارات گرفته شده .منابع تأمین سرمایه از
صاحبان زمین ها و اداره کننده گان مزارع ،باعث افزایش سرمایه
مسّتقیماً از طریق پس انداز می شود؛ منبع اعتباری باعث افزایش
سرمایه از طریق قرض کردن می گردد :1 [.ص]121
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مفهوم و ماهیت تمویل
تمویل به مفهوم ساده عبارت از تهیه وسایل مالی می باشد.
تمویل به مفهوم وسیع عبارت است از مطالعۀ روش و رفتار اشخاص
انفرادی ،مؤسسات و شرکت های تجارتی و صنعتی به ارتباط تهیه،
پرداخت و دادوستد پول و سایر منابع مالی می باشد .تمویل را
میتوان از نقطه نظر اقتصاد کالن اقتصاد تصدی معرفی نمود.
در سطح اقتصاد کالن نوع معامالت دالالن مالی ،بازار های
مالی و اقدامات سیاستمداران را در امور مالی در یک کشور و یا در
سیستم مالی جهان مورد مطالعه قرار میدهد.
از نقطۀ اقتصاد خرد تمویل عبارت از نوع معامالت مالی در عرصۀ
اقتصاد تصدی نهاد های کوچک و فعالیت افراد و اشخاص انفرادی
می باشد.
تمویل در سطح اقتصاد تصدی مطالعه پالن های مالی،
حسابداری و ادارۀ دارایی ها و تهیه وجوه نقد تصدی ها و مؤسسات
مالی را احتوا می کند.
تمویل از نگاه فرد ،آماده گی اشخاص را برای رفع ضروریات
عاجل مالی ،حفاظت از خطرات احتمالی صحی ،جانی و مالی و
تجمع ثروت را در طول زمان تحت مطالعه قرار میدهد:1 [.ص]2
پس تمویل محض تهیه پول نبوده ،بلکه تهیه سرمایه با همه اشکال
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آن ( سرمایه شخصی و سرمایه غیر ) را احتوا می کند .مطالعۀ تمویل
برای متصدی زراعتی کمک می کند تا منابع موجوده مالی خود را
بهتر اداره نماید ،و تصامیم معقول در مورد کار و فعالیت آینده خود
اتخاذ کند .تمویل محض موضوع تهیه پول نبوده بلکه تهیه سرمایه را
با همه اشکال آن احتوا می کند.
مبحث اول -انواع تمویل
تمویل جاری  :عبارت از تهیه سرمایه برای احتیاجات
روزمره و یا جاری بوده که به طور مثال تهیه وسایل سیال برای
پرداخت های فوری از قبیل اخذ کریدت های کوتاه مدت ،تادیه
مزد و معاشات ،خریداری مواد خام ،اخذ قرضه و یا کریدت
وکسیل ها وغیره می باشد .تمام حاالت تصدی که بخش مالی
ارتباط می گیرد باالی موقعیت تصدی مؤثر واقع می گردد و ایجاب
اتخاذ تمویل را می نماید .مثالً خرید و فروش ،قبول اخذ کریدت،
حجم تولید وغیره فن تدابیر مالی را ایجاب می نماید .چنانچه از یک
طرف وسایل سیال کافی به دسترس موجود باشد تا مکلفیت های
تصدی اجرا گردد و از جانب دیگر از تراکم غیر ضروری وسایل
نظر به غیر اقتصادی بودن آن ها جلوگیری به عمل آید .این گونه
حاالت تمویل جاری می باشد.
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تمویل خاص :در این نوع تمویل حاالت و حادثات تمویل
یک باره واقع شود تا به فاصله های طوالنی و نامنظم تکرار گردد .به
نام تمویل خاص گفته می شود .به صورت عموم پنج موارد ذیل را
تمویل خاص گفته می توانیم.
 .1تاسیس تصدی؛
 .2توسعه تصدی؛
 .3ادغام شدن تصدی؛
 .1سالم ساختن تصدی ( تنظیم جدید مالی) ؛
 .5تصفیه یک تصدی.
منابع تمویل
تمویل عبارت از تهیه سرمایه است پس مفهوم تمویل همه انواع
تهیه سرمایه را احتوا می کند ،این مسأله محدود به تهیه سرمایه
شخصی و سرمایه غیر نبوده ،بلکه تهیه سرمایه شخصی را از خالل
عملیه فروش تصدی مانند نگهداری مفاد و یا آزاد ساختن وسایل
پولی از طریق سیاست فرسایش و یا ازدیاد سرعت دوران سرمایه و یا
اتخاذ تدابیر معقول در عملیه تولید نیز احتوا می کند .قابل یادآوری
است که همه وقایع تمویل حتماً با تغییرات در ساحه سرمایه توأم

413

تمویل مزرعه

فصل هفتم

نمی باشد ،بلکه تأثیرات متقابل بین ساحه تادیات و ساحه سرمایه
گذاری ،یعنی تغییر در ترکیب دارایی را تمثیل می کند.
تهیه سرمایه غیر ،از داخل تصدی هم امکان پذیر است .مشروط بر
اینکه تصدی ذ خایر احتیاطی را به وجود آورده باشد و این ذخیره
در دوره هـای بعـدی ماننـد ذخیـره تقـاعـد شـکل مخـارج را اختیـار
می کند.
تمویل دو منبع مهم دارد:
 .1تمویل داخلی :تمویل داخلی به دو حصه تقسیم می شود:
تمویل توسط سرمایۀ آزاد شده و تمویل خودی.
تمویل توسط سرمایۀ آزاد شده از طریق سیاست استهالکات و
فرسایش ،ازدیاد سرعت دوران سرمایه و اتخاذ تدابیر معقول در
پروسۀ تولید صورت گرفته در حالی که تمویل خودی از طریق
نگهداشت مفاد توزیع ناشده صورت می گیرد.
 .2تمویل خارجی:تمویل خارجی نیز دارای دو منبع مهم بوده که
عبارت اند از :اشتراکات و قرضه ها.
تمویل اشتراکات از طریق نشر سهام وتمویل قرضه از طریق
نشر اسناد قرضۀ دراز مدت ،متوسط المدت و یا اخذ قرضۀ کوتاه
مدت انجام می پذیرد.
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معموالً مؤسسات و ارگان ها سرمایه مورد ضرورت شان را به سه
طریق ذیل تهیه نموده میتوانند:
 .1تمویل شخصی؛
 .2تمویل خودی؛
 .3تمویل غیر( تمویل از سایر منابع ).
 .1تمویل شخصی :عبارت از تهیه سرمایه توسط سهمداران یا
توسط متصدی انفرادی می باشد .دهنده سرمایه شخصی،
مستحق ربح نبوده ،بلکه مستحق اشتراک به مفاد است.
 .2تمویل خودی :این نوع تمویل در اثر افزودی سرمایه توسط
سرمایه گذاری از خارج نه بلکه توسط افزایش سرمایه از مفاد
تصدی صورت می گیرد .مفاد در حقیقت تا آنجایی تمویل
خودی را افزایش میدهد که بعد از وضع مالیات مفاد و توزیع
مفاد در تصدی باقی بماند ،و به اشکال ذیل است:
 .aتمویل خودی آشکار :تمویلی است که مفاد نگهداری شده
واضحاً در بیالنس مؤسسه انعکاس داده می شود.
 .bتمویل خودی مخفی :نوع تمویل خودی که مفاد نگهداری
می شود بنا بر ملحوظات ( به شکل فرار از مالیات ) وغیره در
بیالنس نشان داده نمی شود.
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 .3تمویل غیر( تمویل از سایر منابع ) :عبارت از تهیه سرمایه توسط
اخذ قرضه -سرمایه دهنده داین بوده و طبق قرار داد مستحق
ربح و مستحق تادیۀ دو باره قرضه می باشد.
مبحث دوم -کریدت بانکی منحیث منبع تمویل
کریدت از کلمه التین یعنی اعتبار مشتق گردیده و معنی
واگذاری موقتی قدرت خرید را به شخص ثالث توأم با توقع دو باره
به دست آوردن آن در آینده البته با یک تفاوت که به نام ربح یاد
می شود.
کریدت های زراعتی عبارت از انتقال موقتی قدرت خرید از یک
فرد حقیقی یا حقوقی به فرد دیگر است که مؤلدیت و مدیریت الزم
جهت انجام یک فعالیت اقتصادی را در رشته زراعت دارد وجود
کریدت های زراعتی سبب افزایش مؤثریت تولید می شود.
عواملیکه معیار و اندازه مفیدیت کریدت را برای قرض گیرنده
تثبیت می نماید عبارت اند از:
 .1مؤلدیت قرضه؛
 .2توان تادیه یا پرداخت قرض گیرنده؛
 .3قدرت تحمل خسارات و خطر :9[ .ص]161
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تصمیم در مورد اخذ کریدت یکی از مهمترین تصامیم
مدیریت در واحد زراعتی می باشد بناً باید هنگام اتخاذ تصمیم در
این مورد نکات ذیل مدنظر گرفته شود.
 )aوقت و زمان کریدت؛
 )bمعیار و اندازه اخذ کریدت؛
 )cهدف و مرام از اخذ کریدت؛
 )dچگونگی باز پرداخت کریدت.
کریدت را طوری سرمایه گذاری نمود که میتوان از آن انتظار
حاصل مفاد را داشت :5 [.ص ]101
منابع کریدت های زراعتی
جهت رسیده گی بهتر زارعان برای تنظیم امور مزرعه شان نیاز
به پول به شکل قرضه دارند ،برای حل این مسأله در داخل کشور
ایجاد مؤسسات تخصصی جهت پرداخت کریدت مدت دار به
زارعان بسیار مفید است : 5 [.ص]12
در زراعت اخذ کریدت معموالً برای دو مقصد گرفته می شود:
 .1فعالیت های تولیدی؛
 .2رفع ضروریات استهالکی زارعان : 9[ .ص]159
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منابع که از آن برای زارعان کریدت میسر شده میتواند به دو
قسم است :یکی بنام منابع رسمی کریدت و دیگری بنام غیر رسمی
کریدت یاد می شود.
 .1منابع رسمی کریدت :این منبع در تمام کشور ها روز به روز از
اهمیت خاصی برخوردار بوده شامل بانک ها مانند :بانک انکشاف
زراعتی ،بانک انکشاف روستایی ،بانک انکشاف صادرات ،بانک
صنعتی ،بانک رهنی و تعمیرات و سایر مؤسسات دولتی و غیر دولتی
( کوپراتیف ها ) می باشد .وظیفۀ اصلی آن تهیه کریدت به زارعان
است.
 .2منابع غیر رسمی کریدت :این منبع بیشتر در جوامع دور افتاده و
مناطق انکشاف نیافته که مؤسسات کریدتی فعالیت ندارند حایز
اهمیت می باشد .شامل سود خوران ،تجاران ،دالالن ،شرکت های
خصوصی ،دکانداران ،اقارب و دوستان می باشد .منابع رسمی
کریدت قرضه را به ربح کمتر در نتیجه یک طرزالعمل اداری اجرا
میکنند و در وقت پرداخت تضمین اخذ میکنند .اما منابع غیر رسمی
کریدت در مقابل ربح بلند پرداخته می شود .کریدت که از این
منابع به دست می آید معموال کوتاه مدت می باشد.
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مدت کریدت
 .1کریدت کوتاه مدت :این نوع کریدت ها که دورۀ پرداخت آن
شش ماه تا یک سال است .هدف آن تمویل ضروریات زراعتی
مانند غالت ،مواد کیمیاوی ،کود کمیاوی ،افزار و آالت
کوچک زراعتی ،علوفه وغیره برای حیوانات می باشد.
 .2کریدت های متوسط المدت :مدت این کریدت یک الی پنج
سال می باشد؛ جهت تمویل سامان آالت زراعتی مانند:
تراکتور ،واترپمپ ،افزار جهت تربیه حیوانات ،اعمار ،اصالح و
ترمیم سیستم آبیاری وغیره تادیه می شود.
 .3کریدت طویل المدت :عبارت از کریدت هایی اند که مدت
باز پرداخت آن از پنج سال الی ده سال می باشد برای مقاصد
مانند اعمار سیستم آبیاری ،حفر چاه عمیق ،غرس درختان مثمر،
اعمار تعمیرات فارم ها وغیره تادیه می گردد.
رول کریدت
به صورت عموم رول کریدت زراعتی را میتوان در ساحات
ذیل مورد مطالعه قرار داد:
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 .1کریدت به منظور افزایش محصول در واحد سطح :اعطای
کریدت های کوتاه مدت که به منظور فراهم آوری تخم بذری
اصالح شده ،تهیه کود کیمیاوی ،تهیه ادویه ضد امراض و آفات
نباتی و حیوانی ،رفع گیاهان هرزه مزارع وغیره به منظور افزایش
محصول از یک هکتار می باشد.
 .2کریدت به منظور وسعت زمین زیر کشت :اعطای کریدت طویل
المدت که به وسیلۀ آن میتوان زمین های قابل کشت را توسعه داد؛
یعنی مستعد ساختن یک قسمت از زمین های که بنا بر مشکالت آب
نمیتوان استفاده نمود.
 .3کریدت به منظور استفاده از وسایل جدید ماشینی :یعنی اعطای
کریدت متوسط المدت بانک برای خریداری آالت زراعتی از قبیل
تراکتور ،واتر پمپ و سایر وسایل زراعتی که باعث کم ساختن
نیروی انسانی در تولید گردیده و زمینۀ میکانیزه شدن زراعت را
آماده می سازد.
 .1کریدت به منظور بازاریابی :متصدیان جهت عرضۀ محصوالت
خود به بازار های مختلف و دسترسی و ارتباط مستقیم به بازار از
کریدت استفاده می گردد.
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تحلیل سرمایه گذاری در مزرعه
تحلیلی است از یک مزرعه برای تعیین سودآوری یک سرمایه
گذاری اضافی در آن .این تحلیل معموالً برای طول عمر سرمایه
انجام می شود و از اینرو باید تنزیل شود .در آن از قیمت های ثابت
استفاده می شود و سرمایه به عنوان اولین سرمایه گذاری در سالی
که انتظار می رود انجام شود ،منظور می گردد .مبلغ باقیمانده در
آخر دورۀ تحلیل در آن در نظر گرفته می شود و شامل درآمد های
نقدی و تولیدات خود مصرفی می باشد .معیار کارآیی بازدهی منابع
اضافی به کار رفته است که به وسیلۀ ارزش حال خالص ،نرخ
بازدهی ،نسبت فایده خالص بر سرمایه و نسبت فایده -مصرف یا
افزایش فایدۀ خالص معلوم می گردد.
فروش محصوالت منجر به جریان پولی به نام جریان درآمد
می شود .بدیهی است برای اینکه این درآمد به دست آید ،باید
مصارف انتظاری مربوط به مواد اولیه و نیروی کار و دیگر مصارف
( که شامل مالیات وضع شده بر این محصوالت است) از مبالغ
دریافتی انتظاری کسر شود .وقتیکه بازده پولی سرمایه گذاری
بزرگتر از صفر باشد چون سرمایه به درآمد بهره نیز بستگی دارد و
فقط هنگامی که بازده سرمایه گذاری بیشتر از درآمد بهره یا مصرف
فرصت آن باشد ،سرمایه گذاری در آن پروژه انجام خواهد شد.
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زمانیکه قیمت های بازاری  -اقالمی که وارد جریان های
مصارف و فایده ها می شوند مشخص شدند .این اطالعات باید در
حساب های "الگویی" مرتب شوند تا بتوان اثرات یک طرح
پیشنهادی را بر زارعین ،مؤسسات خصوصی و دولتی که در اجرای
طرح مشارکت خواهند کرد ،ارزیابی کرد .این حساب ها برای
تحلیل مالی طرح های زراعتی نقش اساسی دارند و همیشه مبتنی بر
قیمت های بازاری می باشد .اغلب طرح های زراعتی شامل یک
پیش بینی مالی بر اساس ال اقل "برنامۀ کشت مزرعۀ الگو" برای
زارعین شرکت کننده در طرح خواهد بود.
این برنامه کشت مزرعۀ الگو "کاربرد منابع و جریان درآمد" برای
یک گروۀ از زارعین مشابه شرکت کننده در طرح را پیش بینی
می کند.
پیشبینی های مالی برای مؤسسه خصوصی و دولتی یا اقالم
طرح است و نیاز به تحلیل پیچیده تر دارد .الزم است که تحلیل
گران طرح های زراعتی برای کسب کمک های فنی بیشتر به تحلیل
گران مالی و حسابداران خبره مراجعه نمایند :7[ .ص]101
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پالن سرمایه گذاری
در پالن سرمایه گذاری موضوعات اتخاذ تصمیم سرمایه
گذاری،تحقق وکنترول پروژه های سرمایه گذاری ها شامل
می باشد .پالن سرمایه گذاری با سایر پالن های قسمی مخصوصاً با
پالن های تولید و فروش و پالن تمویل هم آهنگ باشد.
برای سرمایه گذاران الزم است که شناخت کامل از اوضاع و محیط
اقتصادی داشته باشند تا به شکل مؤثرتری به سرمایه گذاری
دست یابند :2 [.ص]627
پالن سرمایه گذاری دارای مراحل ذیل است:
 .1مرحله پالنگذاری؛
 .2مرحله تطبیق؛
.3

مرحله کنترول.
 .1مرحله پالنگذاری :این مرحله متشکل از اجزای ذیل است:

 )aتعیین هدف -:پالن سرمایه گذاری یک مؤسسه صرف متکی
به هدف پولی و اعظمی ساختن مفاد طویل المدت است.
 )bتحلیل پرابلم -:سرمایه گذار معلومات دقیق و واضح را در
مورد مؤسسه و وضع محیط زیست باید آماده نماید.
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 )cجستجوی الترناتیف -:سرمایه گذاری های معقول سازی و
توسعوی باالی ازدیاد و توسعۀ ظرفیت در یک مؤسسه مؤثر
بوده ،که در نتیجه آن فروشات مؤسسه تغییر می نماید.
تعداد الترناتیف های سرمایه گذاری که در پروسه پالن در نظر گرفته
می شود باالی مصارف پالن مؤثر است .در پالنگذاری سرمایه
گذاری راه های مختلف جستجو و ارزیابی می گردد.
 )dپیشبینی تأثیرات -:هر سرمایه گذاری دارای تأثیرات متعدد اند،
مثالً تأثیرات آن باالی تخنیک تولید ،محیط زیست ،پرسونل
مؤسسه وغیره .در پالنگذاری سرمایه گذاری تأثیر مفاد طویل
المدت منحیث هدف سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود و
تأثیر سرمایه گذاری در اجرا و عدم اجرای آن با هم مقایسه
می گردد.
 )eارزیابی -:ارقام مربوط ارزیابی یک سرمایه گذاری از تفاوت
نتایج عناصر مثبت ( عواید و ستد پول ) وعناصر منفی ( مصارف
و داد پول ) به دست می آید .سرمایه گذاری در پالنگذاری و
تصمیم گیری سرمایه گذاری دارای اهمیت زیاد است.
 )fتصمیم -:در تصمیم یک سرمایه گذاری از یکطرف نتایج
سنجش سرمایه گذاری ناشی از اهداف پولی و از جانب دیگر
معیار های ناشی از اهداف غیر پولی را باید در نظر گرفت.
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 .2مرحله تطبیق :در مرحله تطبیق سعی بعمل آید که پروژه
سرمایه گذاری که در مراحل پالنگذاری تصویب شده با در
نظر داشت نورم های تخنیکی و با در نظر داشت چوکات
مالی و زمانی تحقق نماید.
 .3مرحله کنترول :کنترول به معنای مقایسۀ نتایج به دست آمده
با نتایج مورد انتظار و بررسی علل مغایرت آنها است .بعد از
تحقق یک سرمایه گذاری متشبث فرصت به دست می آورد،
تا نتایج پالنی مرحله ازریابی را با نتایج حقیقی مقایسه نماید.
برای اندازه گیری کارآیی استفاده از ماشین اغلب دو مقیاس
مورد استفاده قرار می گیرد .اولین مقیاس ،سرمایه گذاری برای هر
جریب زیر کشت ( یا هر جریب قابل کشت) می باشد که با تقسیم
ارزش جاری ماشین آالت بر تعداد جریب های زیر کشت محاسبه
می شود.
سرمایه گذاری برای هر جریب زیر کشت =

ارزش جاری همه ماشین آالت
تعداد جریب های زیر کشت

ارزش جاری همه ماشین آالت برای یک سال معین از میانگین
ارزش های موجودی ماشین آالت در ابتدا و انتهای سال پیدا
می شود .دومین شاخص کار آیی ماشین آالت مصرف هر جریب
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زیر کشت ( یا جریب قابل کشت) است .که با تقسیم مصرف
مجموعی ساالنه ماشین آالت بر تعداد جریب های زیر کشت پیدا
می شود :10 [.ص]117
مهمترین راهکار های حفظ و افزایش سرمایه گذاری عبارتند
از:
 .1ثبات قوانین و مقررات؛
 .2معافیت های مالیاتی و عوارض؛
 .3تقویت بیمه.
پالنگذاری امور مالی
پالن مالی عبارت از مقایسه عواید و مخارج پالن شده می باشد
و برای یک سال آینده ترتیب می شود .شش مرحلۀ که در پروسۀ
طرح ریزی مالی ضروری می باشد قرار ذیل اند:
 .1جمع آوری معلومات یا ارقام مالی؛
 .2تثبیت اهداف و مقاصد مالی؛
 .3تحلیل معلومات مالی تا جایگزین ها یا بدیل ها برای به دست
آوردن اهداف و مقاصد تشخیص شوند؛
 .1انکشاف پالن مالی؛
 .5تطبیق کردن پالن؛
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 .6بررسی یا باز بینی پالن به شکل منظم.
پالنگذاری مالی مؤسسه سه وظیفه را در بر داشته و در مجموع
عبارت ازتنظیم سیستماتیک عواید و مخارج تصدی است ،اهداف
عمده پالنگذاری مالی عبارتند از:
 .1سیالیت؛
 .2مصونیت؛
 .3مثمریت.
 .1سیالیت :قدرت ایفای مکلفیت تادیاتی را از نگاه مالی تمثیل
می کند (.سیالیت مؤسسه تأمین شوند).
 .2مصونیت :برای مصون نگهداشتن مؤسسه در مقابل خطرات
احتمالی الزم است تا از یک نوع تناسب معقول بین سرمایه
ذاتی و سرمایه غیر بر قرار شود و از جانب دیگر موعد به
سر رسی قرضه ها ( موعد که سرمایه در اختیار مؤسسه است)
با موعد مربوطیت آن مطابقت داشته باشد.
.3

مثمریت :در صورتی که دو وظیفه فوق پالنگذاری مالی

مؤسسه عملی شده باشد وظیفه سوم عمدتاً انجام یافته جلوگیری از
سیالیت اضافی باعث بلند رفتن مثمریت می شود و موجودیت
تناسب معقول بین سرمایه ذاتی و سرمایه غیر بر قرار شود.به این
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مفهوم که اگر پایه داخلی بهره بزرگتر از نرخ تکتانه باشد بهتر
است برای بلند رفتن مثمریت سرمایه غیر را به کار بریم ودر حالت
معکوس سرمایه ذاتی مورد استفاده قرار می گیرد.
وسیله اساسی تحقق پذیری تولید اقتصادی امروز پالن بوده و بدون
آن به هیچ وجه اهداف مؤسسه برآورده شده نمی تواند .پالن
وظیفه دارد تا ذخایر مؤسسه را طوری به کار برندکه حوایج
اجتماعی را رفع نموده و هم مفاد متصوره را غرض توسعه تولیدات
اعظمی سازند.
مبحث سوم -دارایی های مزرعه
دارایی مزرعه عبارت از تمامی اموال ثابت وسیار است که
در اختیار مزرعه قرار دارد .نخستین کار برای حسابداری مزرعه
موجودی و تعیین دارایی مزرعه می باشد .موجودی مزرعه در اول
سال شامل شمارش ،اندازه گیری و ارزیابی تمام دارایی های
موجود در مزرعه می باشد.
موجودی مزرعه عبارت از فهرست مقدار و ارزش انواع
مختلف دارایی ها و پرداخت ها در یک مزرعه می باشد که
معموالً در شروع یا ختم یک دورۀ تولید ( یک سال) تهیه
می شود :9[.ص]121
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ورق بیالنس
ورق بیالنس یک مزرعه فهرست مختصر دارایی ها و پرداخت
ها است که کسر خالص یا افزایش دارایی مزرعه را در یک تاریخ
معین نشان می دهد .و از سه قسمت عمده تشکیل شده است:
الف  -دارایی مزرعه؛
ب  -پرداخت های مزرعه؛
ج  -ارزش خالص دارایی مزرعه.
الف  -دارایی ها :دارایی عبارت از تملک یک شی با ارزش است
که محسوس و یا غیر محسوس بوده می تواند.
دارایی مزرعه قرار ذیل دسته بندی می گردد:
 .1دارایی های ثابت ( غیر جاری )  :عبارت از نوع دارایی است
که عمر آن طوالنی بوده وبیشتر از یک سال مالی است و به
اساس استفاده به صورت تدریجی استهالک می گردد .مانند
زمین ،تعمیر ،باغ ،ماشین آالت ،وسایل ترانسپورت،اثاثیه و
تجهیزات حیوانات برای نسل گیری وغیره .دارایی های ثابت
در جریان کار مزرعه مورد استفاده قرار می گیرد .و به دو
دسته مشهود و نا مشهود طبقه بندی شده اند.
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 .aدارایی های ثابت مشهود :این نوع دارایی ها موجودیت
فیزیکی و عینی دارند و به علت عمر طوالنی ،در سال های
متمادی مورد استفاده قرار می گیرند .بعضی از این نوع دارایی
ها استهالک ناپذیر اند مانند زمین و بعضی دیگر مانند ماشین
آالت و ساختمان ،استهالک پذیر هستند.
 .bدارایی های ثابت غیر مشهود :این نوع دارایی ها موجودیت
فیزیکی و عینی ندارد .بعضی از این نوع دارایی ها استهالک
پذیر هستند مانند حق االختراع و حق التالیف ،چون زمان
استفاده از چنین حقوقی محدود است و به تدریج که مورد
استفاده قرار می گیرند ارزش اولیه خود را از دست میدهد.
 .2دارایی سیار -:عبارت از دارایی های است که عمر آن یک
سال و یا کمتر از یک سال بوده و به صورت آنی و فوری به
پول تبدیل شده می تواند .مانند کسه( پول نقد) ،دارایی
بانکی ،امتعه ( اموال ،متاع)  ،مواد خام ،طلبات وغیره.
 .3دارایی های جاری  :عبارت از دارایی است که در مدت
کوتاه معموالً یک سال با پول نقد قابلیت تبادله را داشته
باشد :9 [.ص ]121به عبارۀ دیگر عبارت از اجناس یا اقالم
بوده که تحت مالکیت قرار داشته در مدت یک سال استفاده
شده و یا نقداً در مدت یک سال بر می گردد .شامل پول نقد،
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حسابات بانکی ،حساب های دریافتی اسناد دریافتی کوتاه
مدت ،میوه جات ،حبوبات ،علوفه،آبخور حیوانات ،موجودی
های اجناس ( کاال و مواد ) پیش پرداخت ها ( بیمه واجاره )
وغیره.
ب  -پرداخت ها :پرداخت ها عبارت از دیون است که بعد از
سپری شدن مدت معین تادیه می شود .پرداخت ها قرار ذیل
می باشد:
 )aپرداخت های جاری :عبارت از پرداخت های است که در
مدت کوتاه ( یک سال) قابل پرداخت باشد مانند خرید
عوامل تولید از قبیل تخم بذری ،خوراک حیوانات ،کود
کیمیاوی ،ادویه ضد آفات زراعتی وغیره.
(bپرداخت های طویل المدت :عبارت از پرداخت های است
که در مدت طوالنی ( بیشتر ار دو سال) قابل تادیه باشند مانند
کریدت بانک زراعتی برای خریداری ماشین آالت زراعتی،
اعمار ساختمان ها و سیستم آبیاری ،احداث پروژه های
زراعتی وغیره : 6[.ص]200
ج  -ارزش خالص و کسر خالص مزرعه :ارزش خالص یا کسر
خالص عبارت از تفاوت مجموع دارایی ها و پرداخت های
یک مزرعه می باشد .اگر حاصل این تفاوت عدد مثبت باشد
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مفاد و یا ارزش خالص و اگر منفی باشد اندازه کسر خالص
مزرعه را نشان می دهد.
دفتر داری مزرعه و حساب داری مالی
ثبت تمام فعالیت های معامالت زراعتی و مالداری در یک سال
تولیدی در یک فارم است .با ریکارد دادوستد های نقدی ،فزیکی
و مالی مدیر مزرعه در اخیر هر سال وضع اقتصادی خود را بررسی
نموده ،نقاط قوی و ضعیف مزرعه خود را مالحظه نموده و تدابیر
عملی برای بهبود وضع اقتصادی و مالی خود را در آینده اتخاذ می
نماید.
دفاتر زارعین منبع اطالعات مهم برای جمع آوری ارقام مربوط به
تولید ،بازاریابی ،قیمت ها ،مصارف ،عواید زراعتی و تکس (مالیه)
به حساب می آید.
یک دفتر حساب داری زراعتی حداقل معلومات پیرامون
موضوعات ذیل را داشته باشد:
 .1مقدار و ارزش دارایی های گوناگون.
 .2صورت موجودی مزرعه و تغییرات آن.
 .3منبع و مقدار دریافت ها (درآمد).
 .1منظور و مقدار پرداختی های (مصارف).
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 .5تحلیل مفاد و ضرر مزرعه.
باید موجودی مزرعه که در شروع سال صورت گیرد و صورت
حساب دارایی ها و حسابات قابل پرداخت مزرعه به شکل ذیل
درج سود:
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جدول  : 11دارایی های مزرعه
الف :دارایی های جاری

ارزش (به افغانی)

 .1پول نقد

100.000

 .2قرضه باالی مردم

10.000

 .3دارایی های فزیکی (کود و 50.000
تخم)
190.000

مجموع دارایی های جاری
ب :دارایی های ثابت
 .1زمین ،تعمیر ،چاه عمیق و غیره

60.000

 .5سرمایه گذاری های طویل 100.000
المدت
 .6سایر دارایی های سرمایوی

10.000

مجموع دارایی های ثابت

200.000

مجموع دارایی های جاری و ثابت

390.000
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جدول :12بیالنس دارایی های مزرعه
ج :حسابات نقدی قابل پرداخت:

ارزش به افغانی

 .1قرضه بانکی

100.000

 .2قرضه حسنه

50.000

 .3سایر حسابات قابل پرداخت

10.000

مجموع حسابات نقدی قابل 190.000
پرداخت
د :حسابات جاری قابل پرداخت:
 .1قرضه کود

10.000

 .5قرضه تخم اصالح شده

60.000

 . 6قرضه تراکتور

10.000

 . 7قرضه پیشکی

20.000

مجموع حسابات جاری قابل 200.000
پرداخت
مجموع حسابات قابل پرداخت
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صورت حساب عواید و مصارف مزرعه
حساب مفاد و ضرر راجع به وضع عواید و مصارف مزرعه یک
مولد را در یک دوره معین یا یک سال فعالیت تولیدی را معلومات
ارائه میدارد .در این حساب تمام عواید و مصارف نقدی و غیرنقدی
سنجیده شده و بیالنس مفاد و ضرر درست می شود.
جدول  : 13صورت حساب عواید و مصارف یک مزرعه طور فرضی:
عواید
فــــــروش

مصارف
افغانی

اجاره بهای 20
جریب زمین

محــصوالت:
فروش میوه ها

100.000

فروش سبزیها

10.000

فروش لبنیات

20.000

مزد کارگر
قیمت تخم ،کود و
ادویه های کیمیاوی
خریداری علوفه
برای حیوانات

افغانی
10.000
20.000
20.000

1000

فروش حیوان زنده

30.000

ربح قرضه بانکی

2000

فروش چوب

10.000

وجوه رسیدات

12000

فروش کاه

20.000

مزد اعضای فامیل
که در
مزرعه کار کرده اند
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قابل مصرف خانواده

مجموع عواید
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20.000

وجوه استهالک

21000

210.000

مجموع مصارف

100.000

مفاد خالص

110.000

تحلیل درآمد مزرعه
تحلیلی است از وضعیت یک مزرعه تا کارآیی فعلی آن معلوم
شود .معموالً برای دورۀ یک سال انجام می شود ( و از اینرو غیر
تنزیلی است )  .در آن از قیمت های خارجی استفاده می شود .و
یک مبلغ استهالک سرمایه در نظر گرفته می شود .درآمد خارج از
مزرعه منظور نمی شود ،ولی ارزش مواد خود مصرفی درنظر گرفته
می شود .معیار کارآیی در آن بازدهی سرمایه و نیروی کار مزرعه
است که به نام منفعت نامیده می شود و به صورت در صدی از
ارزش خالص و درآمد خانوار نشان داده می شود :11[ .ص]572
درآمد ناخالص مزرعه برابر است با ارزش کل تولید واحد
مزرعه طی یک دورۀ مالی ( معموالً یک سال ) ،خواه این تولید به
فروش برسد ،خواه نرسد .بنا بر این ،رقم درآمد ناخالص ،شامل کل
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میزان تولید در مدت زمان معینی است که به موارد ذیل تجزیه
می شود:
 .1آن مقدار از محصول که به فروش می رسد.
 .2آن مقدار محصول که به مصرف خانوار زارعان می رسد.
 .3آن مقدار از محصول که به منزله بذر یا خوراک حیوانات
مصرف می شود.
 .1آن مقدار از محصول که برای پرداخت هایی مانند دستمزد
کارگران یا برخی پرداخت های جنسی به مصرف می رسد.
 .5آن مقدار از محصول که باید رایگان به افرادی تحویل داد یا
در نهایت ،مازاد محصول تولید شده که در پایان دورۀ مالی
در انبار باقی می ماند : 1 [ .ص]11
عوامل مؤثر در درآمد مزرعه
پژوهشگران مدیریت زراعت ،معموالً درآمد نقدی مزرعه را
بازده مزرعه ،و جمع کل درآمد مزرعه را ،که شامل درآمد های
متفرقه یا مزایای مزرعه است،عایدی مزرعه می دانند.
بازده مزرعه یا درآمد نقدی مزرعه ،قدرت زراع را در خرید کاالها
و خدماتی که قادر به تولید آن در مزرعه اش نیست ،اندازه گیری
می کند .بدین سان ،بازده مزرعه ،اساس مبادلۀ اقتصادی مدرن را
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تشکیل می دهد و ممکن است به طور جداگانه از درآمد غیرنقدی یا
درآمد های متفرقۀ تجزیه و تحلیل شود.
از جنبۀ نظری ،درآمد نقدی داللت دارد بر وسعت پیشرفت
اقتصادی در زمینۀ تخصیص و تقسیم کار .بنا بر این ،هر چه درآمد
نقدی یا نسبت آن در درآمد کل مزرعه ( درآمد نقدی +درآمد
غیرنقدی ) بیشتر باشد ،آن زارع در مقایسه با همکارانش موفق تر
است :17 [.ص]65
عوامل زیادی در درآمد مزرعه مؤثر اند ،بعضی از عوامل تحت
کنترول زارع هستند و بعضی دیگر نیستند .برخی از این عوامل سال
به سال در درآمد زارع مؤثر اند و برخی دیگر سطوح نسبی درآمد
زارعان را در همان دورۀ زمانی تعیین می کند .عواملی که معموالً
نفوذ شان در درآمد های زارعان مختلف نقش دارد .عبارت اند از :
وسعت مزرعه ،انتخاب و ترکیب رشته های تولیدی زراعت ،سطوح
تولید ،کارایی کار ،کارایی سرمایه ،سرمایه به انضمام ابزار ،ماشین
آالت کشت ،و زرع نرخ عوامل تولید و محصوالت عواملی که در
یک محل مهم هستند ممکن است در محل دیگری بی ارزش باشد
و انتخاب مناسب این عوامل برای استفاده در یک تجزیه و تحلیل به
شرایط زراعت محلی بستگی دارد :17 [.ص]69
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عوامل ذیل در درآمد مزرعه مؤثر اند:
 .1اندازه و شکل صحیح قطعه های زمین به ترتیبی که طی کردن
مسافت های اضافی را تقلیل دهد و کار را مؤثرتر وآسانتر کند؛
 .2حداقل مسافت بین منازل رهایشی تا قطعۀ مورد نظر و فاصلۀ بین
قطعات؛
 .3استفادۀ بیشتر از مزرعه هایی که منظم و مسطح اند و به خانۀ
زارعان نزدیکتر اند؛
 .1احداث جاده های پهن ومسطح ،کوچه باغ ها ،راهرو هایی برای
عبور حیوانات ،انسان ها ،ابزار و تجهیزات؛
 .5ایجاد شرایط مساعد برای محل کار برای زارعان.
یک تعداد از محققین طی آزمایش های ثابت کرده اند .شکل کرد
های آزمایشی در مزرعه مستطیلی باشد ،اما برخی دیگر بر این
عقیده هستند که شکل کرد ها باید مربع یا نزدیک به مربع باشد.
استفاده بهتر صورت می گیرد :16[.ص]230
دخالت دولت در زمینه حفظ درآمد زارعین به شکل ذیل
صورت می گیرد:
 .1افزایش قیمت محصوالت زراعتی از طریق کنترول مقدار
عرضه؛
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 .1ایجاد افزایش در تقاضا از طریق گسترش صادرات محصوالت
زراعتی؛
 .2پرداخت مستقیم به زارعین در جهت حفظ درآمد
آن ها :3[ .ص]211
قیمت محصوالت زراعتی دارای نوسانات زیاد بوده به همین جهت
است که دولت ها عالوه بر دخالت در تولید و توزیع محصوالت
زراعتی ،سیاست های قیمتی را نیز برای پایدار ساختن قیمت ها
اعمال می کند که معموالً به نوع محصول بستگی دارد .سیاست
های کنترول مقدار محصوالت که عموماً به صورت کنترول مقدار
عرضه اعمال میشود ،در دوره های که مقدار عرضه بیش از حد
است دولت خریداری و در دوره های کمبود آنرا عرضه می کند.
این سیاست را گاهی نیز سیاست ذخیره احتیاطی می گویند .بنا بر
این عامل مهم در تعیین موفقیت این برنامه این است که محصول
قابلیت انبار را داشته باشد .ضمناً اطالعات دقیق از زمان ذخیره و
عرضۀ مجدد آن در اختیار باشد .از جمله روش های دیگر سیاست
تثبیت قیمت و درآمد میتوان به کنترول واردات و صادرات اشاره
کرد .مثالً در آمریکا برای تثبیت قیمت گوشت گاو و درآمد
تولیدکننده گان داخلی ،واردات این محصول سهمیه بندی شده
است.
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بودجه بندی مزرعه
بودجه عبارت از طرحی جامع در قالب اصطالحات مالی که به
وسیله آن یک برنامه جاری برای مدت معینی اجرا
می گردد :12[.ص ]25به عبارۀ دیگر بودجه عبارت از یک صورت
حساب مالی بوده که برای آینده پالن می سازد.
اقداماتی که در طرح و بودجه بندی مزارع صورت می گیرد
عبارت است از تعیین مطلوب در سازمان و عملیات تمام مزرعه،
فرمول بندی برنامه های اجرایی عملیات و برآورد دریافتیها ،مخارج
و درآمد خالص مزرعه برای هر یک از طرح های جانشینی .برنامۀ
عملیاتی به مدیران امکان می دهد که بودجه خود را تنظیم نموده و
به طور اصولی ،سود و زیان کار خود را مطرح کند .از نظر درآمد
فروش باید تعدادی از کاال را که می تواند بفروشد و متوسط قیمت
خالص آن را نشان دهد .از نقطه نظر مصرف تولید ،توزیع و
بازاریابی را نشـان دهد .آخرین بخش برنامه ریزی ،کنترول
می باشد .معموالً اهداف و بودجه برای یک ماه یا یک فصل تنظیم
می شود و مدیریـت سطوح باال تر ،عملکرد ماه یا فصـل را با بودجه
و اهـداف تعیین شده مقـایسه کرده ،میزان موفقیت را مشخص
می کند :15[ .صص]65-61
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در موقع تهیه برنامه و بودجه مزرعه به اصول و نکات ذیل
توجه باید داشت:
 .1ترکیب صحیح و مطلوب عوامل تولید؛
 .2اصل مزیت نسبی؛
 .3ترکیب صحیح رشته های تولیدی .
برای تهیه بودجه یک واحد زراعتی باید اقدام های زیر انجام شود:
 .1موجودی و ارزیابی منابع موجود در مزرعه :اولین اقدام در تهیه
و طرح بودجه بندی مزرعه بررسی و تهیه آمار از منابع موجود
مانند زمین ،سرمایه ،نیروی کار ،آب و مدیریت است .زیرا با
ترکیب این منابع محصوالت مورد نیاز بازار تهیه می شود .
 .2شناسایی محصوالت و فعالیت های امکان پذیر تولیدی :اطالع
از قیمت محصول اهمیت زیاد دارد .الزم است که یک
متصدی از قابلیت رقابت و جانشینی محصول اطالع کافی
داشته باشد .متصدی که برنامه ریزی و بودجه بندی را بر پایه
قیمت های سال پیش استوار می کند همیشه عقب می ماند.
باید سعی نمود تا قیمت ها را برای آینده دورتر پیش بینی
کرد.
نکات مهمی که در ایجاد یک طرح زراعتی باید مورد توجه
باشد قرار ذیل اند:
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 .aاحتیاجات غذایی خانوادۀ زارع ،به خصوص در مناطقی که
زراعت معیشتی رایج است؛
 .bضرورت غذایی حیوانات مزرعه ،اعم از حیوانات تولیدی و
کاری؛
 .cبلندترین جمع کل خالص قیمت تولید محصوالت زراعتی که
با کسر مجموع مصارفات متغیر یا عملیاتی تولید از مجموع
ارزش ناخالص تخمینی تولید به دست می آید؛
 .dحفظ و نگهداری خاک و تقویت حاصلخیزی آن؛
 .eظرفیت کار و سرمایۀ زارع و خانواده اش؛
 .fسیاست های دولت مشتمل بر محدودیت ها ،مقررات ،مالیات،
سبسایدیها،بیمه زراعت،حمایت از قیمت ،وغیره :17[.ص]157
تحلیل سرمایه گذاری مزرعه ،عبارتست از برآورد فایدۀ
خالص تفاضلی طرح در طول عمر آن می باشد.
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انواع بودجه
انواع بودجه قرار ذیل است:
 .1بودجه عملیاتی :عبارت از بودجه است که برای اجرای فعالیت
های جاری در نظرگرفته شده است که فروشات تخمینی و
مصارف سال آینده و همچنان قیمت تقریبی ثابت و متغیر را
شامل می شود .این یک حالت مثبت است .که شامل پالن
درست در برابر افزایش مفاد می شود.
 .2بودجه گردش وجوه نقدی :آن است که چه وقت و چه
مقدار عاید در فعالیت سال آینده در گردش خواهد بود.
همچنان نشان دهنده آن است که چه وقت پول فراهم خواهد
شد .وجوۀ گردش نقدی شامل فروشات استهالک و مصارف
بدون نقدی نمی شود.
 .3بودجه نقدی مخارجات :عبارت از لیست مخارجات و اقالم
سرمایوی بوده که اداره می خواهد آن را به قیمت دلخواه
خود خریداری نماید.
بودجه را از لحاظ نحوه کاربرد و موارد کاربرد میتوان به دو
دسته تقسیم کرد:
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 .aبودجه کلی :این نوع بودجه برای کمک به برنامه ریزی کلی
یک واحد تولید زراعتی تهیه و برای تعیین درآمد و مصرف
ناشی از تغییرات کلی در ترکیب محصوالت و تخصیص دو
بارۀ عوامل تولید مورد استفاده قرار می گیرد.
 .bبودجه جزئی :این بودجه که در بسیاری از موارد تهیه طرح
کلی و جمع یک واحد بهره برداری زراعتی نیاز ندارد و هدف
از آن انجام تغییرات جزئی است.
مثالً جایگزین کردن محصول موجود با محصول جدید ویا تغییر
تکنیک و روش تولید محصوالت است .برای تعیین اثر این
تغییرات جزئی درآمد مزرعه از روش بودجه جزئی استفاده می
شود.

433

تمویل مزرعه

فصل هفتم

مبحث چهارم -تعیین ارزش دارایی ها و استهالک
همه بخش های تولیدی در فارم ،تعمیر ،سامان آالت ،وسایل و
تجهیزات البراتواری استهالک می شوند که باید ترمیم ،تبدیل و
نوآوری در آن به میان آورده شود .همچنان به نحوه دیگر در تولید
فارم ضرورت مستهلکین مدنظر گرفته شود.آنچه برای مستهلکین
ضرورت است کشت و تولید شود.
یکی از مشکالت حسابات داریی مزرعه تعیین ارزش دقیق دارایی
های مزرعه و محاسبه ارزش استهالک می باشد .تعیین ارزش علوفه،
کود کیمیاوی ،تخم بذری ،محروقات و دیگر لوازم خریداری شده
را که در گدام ( )Stockموجود است و مورد استفاده قرار نگرفته
است میتوان مطابق مصارف خرید قیمت گذاری کرد .محصوالت
زراعتی موجود در گدام را میتوان مطابق قیمت بازار منفی مصارف
بازاریابی ،ارزش محصوالتیکه فروخته نمی شود بر اساس مصارف
تولید آن قیمت گذاری کرد .حیوانات گوشتی و کاری را میتوان
مطابق ارزش بازار منفی مصارف بازاریابی ارزش یابی کرد .زمین و
ساختمان ها را بر اساس ارزش جاری که برای دهقان دارد تعیین
قیمت کرد :13 [ .ص]65
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استهالک عبارت از بین رفتن و کهنه شدن دارایی های ثابت
می باشد .و یا به عبارۀ دیگر استهالک عبارت از کاهش قیمت و
ارزش جنس در جریان استفاده یا سپری شدن عمر جنس میباشد.
روش های مختلف برای محاسبه استهالک موجود است .در
محاسبه تمام دارایی ها را در فواصل معین مطابق قیمت های بازار یا
قیمت های جایگزینی دو باره تعیین ارزش میکنند .همچنان برای
تعمیرات ،درختان میوه دار ،حیوانات کاری و تولیدی ،واتر پمپ ها
وسایل ترانسپورتی وغیره لوازم نورم های استهالک وجود دارد که
در محاسبۀ استهالک از آن ها استفاده به عمل می آید.
تفاوت بین استهالک مالیاتی و استهالک اقتصادی باید در نظر
گرفته شود .استهالک مالیاتی استهالکی است که برای اهداف
مالیاتی محاسبه می شود ،در حالیکه استهالک اقتصادی کاهش
واقعی در ارزش دارایی است :10[ .ص]212
علل استهالک ( فرسایشات ) دارایی ثابت قرار آتی است:
 .1فرسایش استفادوی :یک علت مهم که تنقیص در ارزش
دارایی ثابت را به بار می آورد به کار بردن و استعمال کردن
مداوم آن در یک مؤسسه است .به کار بردن ماشین در یک
مؤسسه تولید را بار آورده و در اثر استفاده ماشین اجزای آن
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به مرور زمان فرسوده و کهنه می شود .که این فرسوده گی به
ذات خود از ارزش ماشین کاسته می کاهد.
 .2فرسایش زمانی ( فرسایش طبیعی )  :این نوع فرسایش در اثر
زنگ زدن ،تأثیرات آب و هوا ،تأثیرات محیطی و امثال آن به
وقوع پیوسته که بدون استفاده وسایل نیز به ظهور رسیده
می تواند.
 .3فرسایش غیر مترقبه :این نوع فرسایش در اثر سیالب ،حریق،
زلزله وغیره به وجود می آید.
 .1فرسایش در اثر پیشرفت تخنیکی :یک نوع استهالک که بر
اثر پیشرفت تخنیک به وجود میآید می باشد .مثال به جای
ماشین های قبلی ماشین های پیشرفته تری جا بجا می گردد،
که از نظر اقتصادی مطلوب و سریع تر کار را انجام می دهد.
طبعاً در اثر استفاده طریقۀ جدید تمام شد محصول پائین آمده
و ماشین های سابقۀ مؤسسه از روند تولید دور ساخته می شود.
و ماشین آالت به یکباره گی به استهالک سوق داده می
شود.
 .5فرسایش در اثر تغییرات اقتصادی :تغییر احتیاج ،ازدیاد مزد،
معضله های سیالیت و امثال آن علل این نوع فرسایش شده
می توانند.
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ماهیت استهالک
با گذست زمان دارایی ثابت به استثنای زمین ( غیر از زمین
های معدنی ) قابلیت بهره برداری خود را از دست می دهند.
عواملیکه باعث کاهش بهره برداری دارایی ثابت می شوند میتوان
به دو گروه تقسیم کرد:
.1

استهالک فیزیکی ( فرسایشی )  :که عبارت است از خرابی ناشی
از استفاده تدریجی و از کار افتادگی برخی قسمت ها می باشد.
استهالک فرسایشی عبارت از استهالک که نظر به قوانین مالیات و
تجارت سنجش شده و در چوکات محاسبۀ مالی برای اشخاص
ثابت دارای اهمیت می باشد .این استهالک از جملۀ مخارج تصدی
است.
 .2استهالک عملیاتی ( کهنگی )  :که عبارت است از غیر قابل
استفاده شدن و نابابی است ( غیر قابل استفاده شدن وقتی است
که ظرفیت آن برای پاسخ گویی به تقاضا برای تولید اضافی را
نداشته باشد و ناباب موقعی تلقی می شود که تقاضا برای تولید
آن وجود نداشته باشد یا ماشین جدیدی بتواند محصول را با
کیفیت بهتر با مصرف کمتر تولید کند ).استهالک سنجشی
عبارت از استهالک است که کاهش واقعی دارایی ثابت یک
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مؤسسه را در یک دوره منعکس می سازد .استهالک سنجشی
در چوکات سنجش و مصارف برای وسایل مؤسسه سنجش
می شود.که به منظور تولید در مؤسسه ضروری است.
محاسبه استهالک
تنظیم مصارف درست استهالک دارایی های مزرعه برای دوام
و بقای یک مزرعه ضروری بوده از این که دورۀ بهره برداری
آنها بیش از یک سال است ،ولی ارزش خود را به تدریج به
محصول تولید شده انتقال میدهد .دارایی های مزرعه که
ضرورت به محاسبه مصارف استهالک دارند عبارت اند از:
چارپایان و اصالح نژادی ،درختان میوۀ پایدار ،تجهیزات و
ماشین آالت ،ساختمان ها و اصالح زمین مانند کارهای
زهکشی و آبیاری وغیره.
از جنبه نظری ،چندین روش برای محاسبه مصارف استهالک
وجود دارد .برخی از اقتصاددانان ،تمام دارایی ها را در فواصل
معین مطابق ارزش های بازار یا ارزش های جایگزینی ،دو باره
ارزش یابی میکنند .آنها از اختالف ارزش واقعی این نوع
دارایی ها در آغاز و پایان دورۀ حسابداری ،برای احتساب
مصارف استهالک استفاده میکنند.
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اقتصاددانان دیگری ممکن است به این روش موفق نباشند ،زیرا که
نفع و ضرر غیر مترقبه ای که از ارزیابی دوباره موجودی ،به دلیل
تغییرات قیمت ها ناشی می شود ،در حقیقت نمیتوانند زارعان را در
شرایط بهتر یا بدتر از قبل ،قرار دهد :17 [.ص]16
عواملیکه در محاسبۀ استهالک باید مدنظر گرفته شود
عبارتند از:
 .1بهای تمام شده ( تمام مصارفات مربوط به یک کاال )؛
 .2طول عمر مفید؛
 .3ارزش قابل باز یافت.
در تاریخی که دارایی از خدمت خارج می شود دو عامل آخر (
طول عمر مفید – ارزش قابل بازیافت ) را چون به طور دقیق نمی
توان تعیین کرد .بنابراین در آغاز کار برآورد کرد و تا حدود قابل
توجهی تحت تأثیر سیاست های مدیریت قرار می گیرند.
محاسبه استهالک برای آن ضرور است که فارم های تولیدی به
شکل پالن وسایل تجهیز مادی و تخنیکی فارم را زیر نظر داشته از
درآمد خود در توسعۀ زیربنای مادی و تخنیکی فارم و بخش
دیگر را برای حفظ ظرفیت موجوده دستگاه تولیدی خویش
( فارم) به مصرف میرساند از طرف دیگر برای تعیین ارزش واقعی
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کاال های تولید شده و مصارف تولید فهمیدن اندازۀ استهالک
دستگاۀ تولید شرط الزمی می باشد.
روشهای محا سبه استهالک
کار شناسان مختلف برای اندازه گیری مصارف استهالک
روش های متنوع را پیشنهاد می کنند .توصیه شده است که مصارف
استهالک بر اساس زمان یا استفاده از ماشین تعیین شود ،حتی
مصارف بیشتری به بار آورد.
محاسبه استهالک به طرق و انواع مختلف صورت گرفته میتواند و
قرار ذیل اند:
روش استهالک خطی ،روش استهالک نزولی وروش استهالک
صعودی.
 .1استهالک خطی
کاربرد این روش بسیار آسان است و فرض بر این است که
دارایی ثابت یا عوامل تولید در طی سال های عمر مفیده به طور
یکسان مورد استفاده قرار میگیرند .دراین روش مصارف استهالک
برای سال های مختلف استفاده یکسان درنظرگرفته می شود.
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خرید مصارف اسقاط
استهالک ساالنه =
مدت استهالک
ارزش
بطور مثال قیمت یک تراکتور در اثنای خریداش  1750000افغانی
باشد و بعد از  10کار در یک فارم زراعتی تراکتور کامالً از استفاده
برآمده و ارزش باقیمانده تراکتور در ختم دوره کارش 10000
افغانی می باشد .استهالک ساالنۀ تراکتور چنین محاسبه می گردد:
ارزش اولی تراکتور  1750000افغانی
ارزش باقیمانده تراکتور  10000افغانی (/ ) 10000 –1750000
 171000 = 10/ 1710000 = 10افغانی
 .2استهالک نزولی
دراین روش مبلغ فرسایش سال اول بزرگترین و از سال اخیر
کمترین می باشد .محاسبه این نوع استهالک به شکل حسابی و
هندسی صورت میگیرد.
درسنجش فرسایش نزولی به شکل حسابی مدت استفاده باهم جمع
گردیده و منحیث مخرج مبلغ تهیه وسایل عرض اندام می نماید.
حاصل افاده مذکور در مدت استفاده به طور نزولی ضرب گردیده و
مبلغ فرسایش ساالنه معلوم می گردد.
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محاسبه استهالک به شکل هندسی فیصدی معین استهالک
مدنظرگرفته شده و بعد از وضع مبلغ فرسایش هرسال ،عین فیصدی
از مبلغ باقیمانده سنجش و محاسبه می گردد.
در این روش از یک نرخ ثابت ساالنه استهالک استفاده می شود و
از نرخ ارزش دارایی در ابتدای سال استفاده می کنند و رابطه آن
قرار ذیل است:
ارزش استهالک نشده اول سال ضرب نرخ = استهالک در یک سال
خاص
مثال :قیمت یک وسیله معین تولید 10000افغانی و ارزش اسقاطی
آن  2000افغانی و عمر مفید  10سال باشد.
در این روش دیده می شود که در محاسبه استهالک ارزش اسقاطی
از ارزش خرید اولیه کسر نمی شود  .اگر در این محاسبه از مثال
فوق استفاده کنیم که نرخ استهالک  % 20در سال است ،استهالک
در اولین سال  % 20از  10000واحد پولی که  2000واحد می شود و
دارایی باقیمانده در آغاز سال دوم  1000واحد می شود و % 20
استهالک مربوط به سال دوم از  1000واحد پولی برابر  1600واحد
پولی می شود .استهالک ساالنۀ از یک نرخ ثابت  % 20و با ارزش
دارایی در آغاز هر سال استفاده می شود و این روش محاسبه تا
زمانی که ارزش اسقاطی ماشین تا حد ارزش اسقاطی تنزیل کند
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ادامه پیدا می کند .در مثال ذکر شده و با این روش محاسبه دارایی
در مدت  1سال مستهلک می گردد :11[.ص]331
 .3استهالک صعودی
استهالک صعودی مانند استهالک نزولی به شکل حسابی و
هندسی سنجش می گردد .تفاوت این طریقه با طریقه نزولی این
است که مبلغ فرسایش سال اول کمترین و از سال اخیر بزرگترین
می باشد و از این طریقه کمتر استفاده می گردد.

خالصۀ فصل
سرمایه یکی از عوامل تولید محصوالت زراعتی بوده که در
انکشاف زراعت از اهمیت خاصی برخوردار است .تمویل عبارت از
تهیه وسایل مالی بوده در حالیکه سرمایه گذاری عبارت از به کار
انداختن وسایل مالی است .وظیفه تمویل عبارت از تهیه سرمایه
شخصی و سرمایه غیر است که به منظور تاسیس دارایی متشبث
خدمت می نماید ،چگونگی تمویل در سمت پسیف بیالنس یک
تصدی تثبیت گردیده در حالیکه چگونگی سرمایه گذاری را میتوان
از سمت اکتیف بیال نس معلومات کرد .فرق بین سرمایه گذاری و
تمویل این است که سرمایه گذاری متشکل از سلسله تادیات بوده و
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به داد پول آغاز می گردد ،در حالیکه در تمویل ستد پول در آغاز
قرار دارد .بنابراین سرمایه گذاری و تمویل توسط عالمه پرداخت
اول تفکیک می گردد.
هر مؤسسه جهت کار و فعالیت تولیدی وخدماتی خویش ابتدا
به پول وسرمایه نیاز دارد و ثانیاً موضوع مهم استفادۀ معقول از
سرمایه و سیالیت است ،وظیفۀ مدیریت مالی باید طرح یک پالن
دقیق برای گردش سرمایه باشد ،با تحلیل از محیط اقتصادی،
وضعیت مارکیت و دیگر عوامل جریان سیالیت را درتصدی تنظیم
نمایند .تا کدام خطر و ریسک متوجه سرمایه تصدی نگردد.
سرمایه شامل پول سرمایه گذاری شده در ماشین آالت،
حیوانات ،ساختمان ها ،و سایر دارایی ها وهمچنین نقدینه و موازنه
های حساب های بانکی می شود .که نقش مهمی در واحد های
زراعتی بازی می کند .مدیران باید در تأمین ،سازماندهی ،و استفاده
از سرمایه ،چه سرمایه شخصی باشد چه سرمایۀ کریدتی ،مهارت
داشته باشند .کریدت زراعتی از منابع که گرفته می شود باید
پیشرفت مالی و ظرفیت باز پرداخت را داشته باشد و برای بهبود
اعتبار خود شان تالش کنند.
اعطای کریدت های بانک با شرایط مساعد از نظر نوعیت،
مقدار و مدت و نحوه باز پرداخت و ربح مناسب می تواند ممد
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انکشاف زراعت واقع گردد .خصوصاً در افغانستان سرمایه گذاری
کم و نا چیز بوده و در نتیجه عواید مملکت نیز کم و ناچیز می باشد
و زارعان نمی توانند از این عاید کم پس انداز نمایند؛ فلهذا زارعان
کوچک و تهیدست همیشه به کمبود سرمایه مواجه بوده و برای به
دست آوردن آن به منابع رسمی و غیر رسمی مراجعه می نمایند .و بر
کریدت گیرنده گان الزم است تا از کریدت اخذ شده استفاده مؤثر
نمایند.
تولید محصوالت زراعتی در انکشاف اقتصادی و اجتماعی
افغانستان رول ارزنده دارد ،اما نظر به کمبود سرمایه و وسایل جدید
تولید هنوز زراعت شکل عنعنوی داشته و انکشاف آن توجه مسؤلین
را می طلبد .بناً به غرض رسیدن به سطح بلند تر تولید و ایجاد زمینه
های بهتر رشد و انکشاف در سکتور زراعت توجه استهالک دارایی
ثابت در اثر استفاده و یا عدم استفاده به وجود می آید.
وسایل کار و وسایل تولید در اثر استفاده و عدم استفاده به
مرور زمان ارزش خود را به یک اندازه معین از دست می دهند .اگر
این تنقیص ارزش وسایل به پول افاده شود ،در این صورت از
استهالکات صحبت می شود .سنجش استهالک دارایی ثابت به
طریق خطی ،نزولی و صعودی صورت می گیرد .محاسبه دقیق
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استهالکات برای توازن مالی مؤسسه و سیالیت آن نیز دارای اهمیت
بسزا می باشد.
هدف مؤسسات از محاسبۀ استهالکات در قدم اول این است تا بعد
از استفادۀ نهایی وسایل ،مبالغ پولی را در اختیار داشته باشد و توسط
آن ماشین های جدید را غرض دوام فعالیت خود تهیه نماید.
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پرسشهای آموزشی
 .1تمویل را از نقطۀ نظر ماکروایکونومی ،اقتصاد تصدی و
اشخاص انفرادی شرح دهید؟
 .2تمویل شخصی چیست؟
 .3تمویل خودی چگونه به وجود می آید؟
 .1تمویل غیر را توضیح دهید؟
 .5منابع مختلف اخذ کریدت را نام ببرید؟
 .6تفاوت بین کریدت کوتاه مدت ،متوسط المدت و طویل
المدت را بیان دارید؟
 .7کریدت از نقطۀ نظر مدت به چند دسته تقسیم گردیده نام
ببرید؟
 .1حین تصمیم گیری در مورد اخذ کریدت کدام نکات باید
مدنظر گرفته شود؟
 .9عملیه کریدت توسط کدام خصوصیت مشخص می
گردد؟
 .10تشکیل سرمایه از کدام طریق امکان پذیر است؟
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 .11مهمترین راهکار های حفظ و افزایش سرمایه گذاری
بگوئید؟
 .12پالن سرمایه گذاری دارای چند مرحله است؟
 .13پالن گذاری مؤسسه دارای کدام وظایف اند هر یک را
توضیح دهید؟
 .11دارایی مزرعه از چند قسمت تشکیل شده است هر یک را
نام ببرید؟
 .15صورت حساب درآمد چیست؟
 .16یک دفتر حساب داری زراعتی پیرامون کدام موضوعات
معلومات داشته باشد؟
 .17استهالک برای کدام نوع دارایی های در نظر گرفته می
شود؟
 .11استهالک را تعریف کنید؟
 .19استهالک دارایی ثابت به چند نوع صورت می گیرد؟
 .20استهالک خطی را توضیح دهید؟
 .21استهالک نزولی چگونه است؟
 .22استهالک صعودی را شرح دهید؟
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فصل هشتم
مدیریت مزرعه
مدیریت مزرعه یک بخش از اقتصاد زراعتی است که
عوامل تولیدی و تولید مزرعه را مورد مطالعه قرار داده و آنها را
تجزیه وتحلیل می کند .مدیریت مزرعه به عنوان شاخه ای از
علم اقتصاد ،در باره تخصیص منابع محدود ،ترکیب و تعویض
عوامل تولید ،برنامه ریزی و بودجه بندی در مزرعه برای درآمد
مطلوب بحث می کند .مدیریت مزرعه دانش گزینش و تصمیم
گیری در باره امور مزرعه است .مدیریت زراعتی در زمینه های
مانند اگرانومی و بهتر اداره کردن مالداری ،هم چنین برتری یک
یا چند نوع محصول نسبت به سایر محصوالت یا سود تطبیقی
توضیح میدهد .مدیریت مزرعه در باره حقایقی که عمالً در
مزرعه وجود دارند ،بحث و مطالعه می نماید.
مهمترین موضوع مدیریت مزرعه( تنظم مزرعه) عملیه
تصمیم گیری آگاهانه ،بموقع و با مسؤلیت است .تنظیم مزرعه به
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همه تصامیم اقتصادی ،تولیدی و انکشافی فارم ارتباط می گیرد.
موضوع سازماندهی ،اداره ،پروسه تولید و نیز تهیه و تخصیص
عوامل تولید بین تصدی های تولیدی ،انتخاب نوع تصدی و
صورت های مناسب ترکیب آن ها جهت استفادۀ مؤثر از عوامل
تولید و محصول تولید شده شامل این بخش می گردد.
مبحث اول -تنظیم مزرعه
عبارت از مطالعۀ طرق و وسیلۀ ترتیب و به کار انداختن
عوامل تولید با استفاده از علوم و تجارب فنی و تخنیکی می
باشد که به منظور به دست آوردن بلندترین حاصالت صورت
می گیرد .به عبارۀ دیگر تنظیم مزرعه عبارت از علمی است که
به طور مناسب و قابل مالحظه حاصل مداوم و همیشگی را به
بار می آورد مسأله غذا و مصؤنیت غذایی یکی از اساسی ترین و
مهمترین چالش های عصر حاضر و آینده است افزایش جمیعت
جهان از یک سو و استفاده از حداکثر وسعت زمین های قابل
کشت ،سیر حرکت بشر را از تالش در جهت افزایش سطح زیر
کشت به سمت افزایش عملکرد در واحد سطح سوق داده است.
جهت رسیده گی بهتر باید بدنبال شیوه های نوین مدیریت مزرعه
بود .مزرعه داری یکی از جمله مهمترین بخش از اقتصاد زراعتی
را تشکیل میدهد .مزرعه داری از خود طریقه و روش خاص
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میخواهد بدین ملحوظ نیاز به یک مدیریت خوب و شایسته
می باشد تا بتواند برای طرز کشت و تصمیم گیری برای تنظیم
نمودن عوامل که مرزعه را به یک شکل قابل قبول بوجود می
آورد .این همه به یک مدیریت خوب ضرورت دارد تا بتواند ،با
طرح های گوناگون و پالنگذاری در مورد شکل بهتر شدن
مزرعه و رشد آن سبب بوجود آوردن سهولت ها در کشور
باشد .باید یک نوع نگرش جدید در مدیریت مزرعه به وجود
بیاید ،زراعت امروز مستلزم سیستم است که تولید کننده گان
زراعتی میتوانند به وسیله آن تغییرات داخلی مزرعه را شناسایی
کرده و پس با مدیریت این تغییرات در جهت افزایش
محصوالت زراعتی گام بردارند .در کشور عزیز ما افغانستان
تقریباً  % 08مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق
زراعت و مالداری امرار معیشت می نمایند.
زراعت بهتر مقتضی وسعت و نقشۀ مناسب مزارع جهت
استفادۀ مؤثر از ماشین وآالت می باشد .مزارع کوچک برای
باغچه و سبزی ها مورد استفاده قرار می گیرند .تولیدات مزارع
کوچک به طور نورمال در مارکیت به مردم محلی فروخته می
شوند.
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مزرعه های تجارتی نسبت به مزرعه های کوچک بزرگ
می باشند .در مزرعه های تجارتی اراضی بیشتر جهت تولید:
 غله ها از قبیل گندم ،برنج ،جواری ،جو وغیره؛ نباتات روغنی مشتمل بر ارزن ،شرشم و خردل؛ میوه ها از قبیل بادام ،چارمغز ،سیب ،انگور ،شفتالو و انار؛ سبزی ها مانند پیاز ،کچالو ،بادنجان رومی ،کرم ،خربوزه وگلپی می باشد.
تولیدات مزرعه تجارتی به طور نورمال در مارکیت های
منطقه و یا والیات و کشور های دیگر صادر می شوند .زارعین
می توانند از این طریق پول نقد داشته باشند و یا اینکه تولیدات را
تبادله کنند .یک استراتیژی دقیق مدیریتی است که جزییات و
اطالعات مربوط به هر قسمت از مزرعه را به کار گرفت و
مدیریت دقیقی بر نهاد های اعمال می کند ،در این نوع سیستم
اطالعات ویژه نوع خاک و کیفیت تولید هر قسمت کوچک از
مزرعه جمع آوری شده و مقدار نهاده متناسب با آن قسمت
بصورت بهینه بکار برده می شود .البته بدیهی است چنین سیستم
مدیرتی با توجه به تکنالوژی و ابزار های که می طلبد بیشتر در
مزارع وسیع قابل اجرا و دارای توجیه اقتصادی خواهد بود.
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مدیریت مزرعه یک بخش عمده اقتصاد زراعتی بوده
وسایل مربوط به سازماندهی تولید و رهبری مزرعه را مطالعه می
کند ،عوامل تولید مانند زمین ،کار ،سرمایه و مدیریت با هم
یکجا می شوند مدیر مزرعه تصمیم میگیرد که این عوامل از
کجا ،چه وقت و به کدام مقدار و به کدام قیمت تدارک شود به
کدام نسبت با هم ترکیب شود تا مصارف تولید به حداقل و
عواید مزرعه به حداکثر اش برسد .عوامل تولید مانند زمین ،کار
و سرمایه با هم ترکیب می شوند تا محصولی تولید شود.
وظیفه مدیریت تصمیم گیری است تا کدام محصول و یا
محصوالت و چقدر از هر کدام باید تولید شود و چه اندازه از هر
یک عوامل در تولید هر یک از محصوالت مذکور باید بکار
برده شود ،با در نظر داشت نوع نبات ،شرایط طبیعی ،اقلیمی،
اقتصادی و اجتماعی ،طرز کشت و کار مزرعه خود ،بهره
برداری از زمین را تنظیم و اداره نماید .زمین های زراعتی باید
نظر به نوع نبات تحت عملیات زراعتی از قبیل قلبه کردن ،نرم
کردن ،دیسک کردن وغیره قرار گیرد .همچنان زمین های
زراعتی که در دسترس مولدین است ،باید آنرا به قطعات مختلف
تقسیم نموده تا هر بخش آن تحت بذر نبات مشخص قرار گیرد
و یا در صورت کشت مختلط کدام مشکل بوجود نیامده تناوب
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کشت در زمین مراعات گردد.

مقصد از تعیین نوع و طرز

زراعت در منطقه ،عبارت از تطبیق و تنظیم کردن انواع نباتات و
طریق کشت آنها با در نظرداشت وضع زمین ،عوامل طبیعی،
اقتصادی ،اجتماعی وغیره به منظور تولید بیشتر محصوالت
زراعتی با مدیریت بهتر ،مصرف کمتر و به وقت مناسب طوریکه
فروش محصوالت برای مولدین سودمند واقع گردد . .عواملی
که در قسمت رشد بخش های زراعتی ممد واقع می شوند در بر
گیرنده مسایل متنوع چون:
 .1تأمین زیربنا مانند جاده های روستایی و برنامه های آبیاری؛
 .2ورودی های معمول مانند برق ،مواد سوخت و مواد
کیمیاوی؛
 .3خدمات دیگری که در تشکیل سرمایه کمک می کند مانند
آموزش عمومی کارگران زراعتی ،آموزش ویژه مدیران و
تصمیم گیرندگان زراعتی.
اما مهمترین عـامل عبارت ازآن روش یا سیستم معلوماتی است
که بتـواند زراعـت را حمایـت نموده و در توسعه آن افزایـش
ببـار آورد :12[ .ص]113
چون شرایط تولید و بازاریابی روز بروز در حال تغییر است و
مدیر مزرعه باید با دانش و فنون بهتری خود را عیار نموده و
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امور تنظیم مزرعه را به شیوه علمی پیش ببرد .بعضی از تصامیم
عمده که مدیر مزرعه با آن سر وکار دارد عبارت اند از:
 .1چه باید تولید کرد؟
 .2چه مقدار باید تولید کرد؟
 .3برای کی باید تولید کرد؟
 .1چه باید تولید کرد؟

قبل از پاسخ به این سوال مدیر مزرعه باید معلومات کافی
پیرامون عرضه و تقاضا و نرخ مارکیت ( نرخ عوامل تولید و نرخ
محصوالت زراعتی ) در گذشته ،حال و آینده داشته باشد .زیرا
به اساس این معلومات مدیر مزرعه میتواند تصامیم معقول
پیرامون انتخاب تصدی ،اختصاص منابع بین تصدی ها و تولید
مزرعه بگیرد .موضوع دیگر که مدیر مزرعه در موقع تصمیم
گیری با آن روبرو است تعیین کردن ترکیب فعالیت ها برای
تولید با سطح منابع موجود می باشد .طبیعی است که در تمام
حاالت مزرعه محدودیت های در ارتباط با مقدار عوامل معین
وجود دارد .مدیر مزرعه باید قبل از تولید به سواالت دیگری
مانند :تقاضا برای کدام محصول قوی است؟ و از فروش
محصول معین چه مقدار درآمد به دست خواهد آمد؟ ویا
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محصول تولید شده در کدام مارکیت به فروش خواهد رسید؟
توجه نماید.
 .2چه مقدار باید تولید کرد؟

در این جا مولد بعد از حل سوال چه باید تولید کند .همه
دارایی های اساسی و دورانی ،امکانات مالی ومنابع تهیه عوامل
تولید را که برای تولید ضرور است مطالعه نموده مطابق به
امکانات و محدودیت های خود پالن تولید را معین می کند .بعد
از تعیین مقدار تولید در پالن تولید همه امکانات خود را به
استفاده می گیرد ،تا پالن تولیدی وی عملی گردد .در کدام
منطقه چه باید تولید گردد و آخرین واحد کود که در زمین
اضافه شده بازدهی و درآمد بیشتر نسبت به مصرف آن داشته
باشد مولد آنرا مورد استفاده قرار خواهد داد ،در غیر آن از آن
استفاده نخواهد کرد .مدیر مزرعه تقاضای احتمالی مارکیت را
بررسی نموده امکانات مالی و منابع تهیه عوامل تولید را که برای
تولید مقدار معین محصوالت الزم است مطالعه نموده نظر به
محدودیت ها و امکانات خود و مطابق به حجم تقاضای مارکیت
پالن تولیدی را مشخص تر میسازد .بعد از موجودی امکانات در
تطبیق پالن می کوشد تا به هدف تعیین شده نایل گردد.
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 .3برای کی باید تولید کرد؟

مدیر مزرعه باید معلومات کافی از مارکیت های فروش و
مشتریان خویش داشته باشد .باید بداند که به کدام قشر جامعه
تولید می کند ،درآمد و سویه زنده گی آنها به کدام سطح است،
آیا در شهر ها ،یا در روستا ها ،در داخل کشور هستند و یا در
خارج زنده گی دارند و تقاضا و ذوق شان چه است .بعد از
تحلیل مدیر در مورد نوع و مقدار تولید ،کیفیت آن و مسایل به
بازارگذاری تصمیم گیرد.
 .1چه مقدار از عوامل تولید ( زمین ،کار ،سرمایه و مدیریت )
باید مورد استفاده قرار گیرد؟
 .2کدام شیوه تولید باید انتخاب شود؟
 .3کدام تصدی های تولیدی به هم ترکیب گردند؟
 .4از کدام منابع عوامل تولید به دست آورده شود؟
 .5از کدام منابع مالی و کریدتی قرضه اخذ گردد؟
 .6محصوالت به کدام مارکیت عرضه گردد؟
 .7وضیعت مارکیت های داخلی و خارجی برای قبول
محصوالت یک فارم کدام است؟
مولد باید بداند که مصرف کننده گان محصول در شهر و یا
روستا ها متمرکز اند و یا پراگنده ،در داخل کشور اند و یا خارج
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کشور ؟ برای کدام طبقه مردم از نظری اقتصادی تولید نماید
بعد از این تحلیل مولد در مورد مقدار یا کیفیت تولید و نیز در
مورد پرابلم های ناشی از بازار گذاری تصمیم می گیرد.
تقلیل بخشیدن ریسک (خطر)
خطر به میزان یا قابلیت تغییر بازده یک دارایی اطالق می شود و
بازده عبارت است از درآمد یا زیان حاصله از یک دارایی طی
یک دورۀ معین از زمان :2[.ص ]5۵بعضی از پژوهشگران عقیده
دارند که خطر و عدم قطعیت در زراعت ،از توسعه مزارع
جلوگیری می کند .توسعه یک بهره برداری زراعتی به سرمایه
نیاز دارد و اگر بیشتر این سرمایه از طریق کریدت تأمین شود با
افزایش سرمایه خطر از دست دادن آن نیز بیشتر می شود .پس از
تشخیص موارد خطر ،نوبت به درک چگونگی وقوع آنها و در
صورت وقوع ،پیش بینی ضرر یا خسارات از آن میرسد:4[ .
ص ]152تعداد منابع یا نوع خطر و عدم حتمیت وجود دارد ،که
یک تعداد بیشتری از آن ها در پیشبرد تصمیمات مدیریت مزرعه
وارد می شوند .در انتخاب یک فعالیت زراعتی ،تعیین سطح
درست مواد غذایی و کود که به کار رود ،و قرضه گیرنده بیشتر
با چه خطر هایی ارتباط پیدا می کند؟ چه چیزی پیامد های این
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تصامیم را به صورتی در می آورد که نمی توانند کامالً و دقیقاً
پیش بینی شود؟ معمولترین منابع خطر عبارت اند از :خطر
تولیدی و فنی ،خطر قیمت ها ،خطر مالی ،سیاست های مالی
دولت و افراد می باشد :5[.ص]233
از اینکه تولیدات زراعتی دچار خطر احتمالی طبیعی می باشد که
خارج از تسلط مدیر مزرعه است و بعضی از این خطرات ناشی
از اداره نادرست و سازماندهی غلط مدیر مزرعه می باشد .در اثر
یک منجمنت سالم میتوانیم خطرات احتمالی را به حداقل
برسانیم .چنانچه در کشت مخلوط هنگام شیوع بیماری یا حمله
آفات و یا حوادث طبیعی مانند خشکی نباتات که به صورت
مخلوط کشت شده اند کمتر صدمه می بینند زیرا وجود گیاه
مجاور مانع از حرکت آفات و یا بیماری زا به سایر نباتات میزبان
می شود :18[.ص ]25خطر زیان فزیکی به خاطر فساد احتمالی
محصول در اثر رطوبت ،گرما ،حشرات است و خاطر زیان مالی
به خاطر کاهش احتمالی قیمت ها است.
تولیدکننده گان سکتور زراعت ممکن است برای کاهش
اثرات خطر ،از ابزار های مختلفی استفاده کنند .زارعان سه راه
برای مقابله با خطر را پیش رو دارند:
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الف  -کنترول یا حداقل سازی خطر :تولیدکننده گان با
استفاده از روش های مدیریتی سعی در کنترول یا کاهش خطر
دارند .مانند گذاشتن وقت بیشتر برای اداره واحد زراعتی و
اتخاذ روش های مناسب.
ب  -کاهش نوسانات تولید :با تغییر یا اضافه نمودن فعالیتها و
یا کاربرد تکنولوژی های سازگار میسر می شود .کاهش
نوسانات تولید در گام نخست نیازمند داشتن برنامه فعالیتی برای
آینده و فراهم نمودن برنامه ای ساز گار با شرایط پیش بینی
نشده است.
ج  -انتقال خطر :انتقال تمام یا بخشی از خطر به افراد دیگر
مقابله با خطر است .بیمه و قرار داد های تولید دو ابزار مهم
برای انتقال خطر به افراد دیگر می باشد.
مبحث دوم -وظایف مدیر مزرعه
برنامه مدیریت مزرعه در برگیرنده اهداف محصول ،قلمرو
کشت محصول ،الگوی کشت ،مقیاس واحد های زراعتی ،اداره
مدیریت مزرعه ،مقیاس ماشینی بودن مزرعه و سازماندهی
عملیات ماشینی ،مقیاس امکانات و تجهیزات زراعتی ،اقدامات و
عملیات سیستم کاری است .این برنامه در قلمرو طرح بر اساس
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ویژه گی های زراعتی ،آب و هوا ،زمین مورد نیاز و زمین های
به کار گرفته شده و آب مورد نیاز مصرف زراعت و چگونگی
اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد :1[.ص]158
مزرعه زراعتی یک واحد تولید زراعتی است که عوامل تولید را
به منظور تأمین مفاد برای زارعان به کار میگیرد : 3[.ص]21
طرح ریزی زراعتی باید با ترکیب منطقی منابع مزرعه آغاز شود.
اگر در منطقه ای ،برای نوع و سیستم زراعت معین ،مساحت
مزرعه بسیار کوچک یا نیروی کار زیاد باشد ،باید طرح هایی
برای وسعت بخشیدن به مساحت زمین یا کاهش نیروی کار
مزرعه یا هر دوی آن وجود داشته باشد که نوع یا سیستم ،و
تراکم بهره برداری را تغییر دهد ،یا شغل دیگری را در پیش
گیـرد و یا به محل انتقال کـند که بتواند زمین کافی برای کار
مؤثر و زنده گی منـاسب داشـته باشد :11[.ص]151
یک مدیر باید در باره محصوالت ،کود ،ماشین آالت ،ساختمان
ها ،حیوانات وغیره چیز های دیگر اطالعات کافی داشته باشد.
یک اداره کننده مزرعه ،اول باید با مسایل ذیل آشنایی پیدا کند
تا بتواند تئوری را با کار و تجربه با هم درآمیزد.
 .1دانش زراعت و کار های زراعتی.
 .2استعداد و مدیریت.
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 .3انتخاب و قضاوت در کار.

 .4ابتکار.
پالنگذاری بر سایر وظایف مدیران ،اولویت دارد و مقدم بر
آنان است؛ به طوری که اگر بخواهیم اولویت وظایف مدیر را
در نظر بگیریم ،بهتر است پالنگذاری را در راس همه کار ها
قرار دهیم .عناصر مهم در اداره تنظیم مزرعه عبارتند از:
 .1داشتن هدف معین :مثالً در این فصل کدام نبات کشت
می گردد.
 .2منابع :مثالً از کدام منابع مورد نظر در تولید حاصالت
زراعتی کار گرفته می شود ،به آن توجه گردد.
 .3مؤثریت :کار در مزرعه چه مؤثریت داشت ،آیا مثبت یا
منفی و در صورت منفی بودن عمل ،علل آن جستجو
گردد.
چون وظیفه اساسی مدیر مزرعه تصمیم گیری و تصمیم صحیح
و به موقع است .مراحل تصمیم گیری قرار ذیل است:
 .1مشاهده و جمع آوری اطالعات بر آموزش روش های نوین
و تشخیص مسایل.
 .2تجزیه و تحلیل مشاهدات و اطالعات جمع آوری شده برای
دریافت بهترین شیوه تولید.
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 .3تصمیم گیری و طراحی برنامۀ فعالیت های زراعتی.
 .4کنش ( عمل ).
 .5قبول مسؤلیت.
 .1مشاهده و جمع آوری اطالعات
پس از تعیین هدف مسأله ای مورد مطالعه ،برای درک
مسأله و توسعۀ اصالحات ،اطالعات مورد نیاز در بارۀ مراحل و
روش های انجام کار ،مساحت و طرح بندی مزرعۀ مورد مطالعه،
حرکات کار و زمان الزم ،و وسایل و ادوات استفاده شده
گردآوری می شود .یکی از اهداف جمع آوری اطالعات؛
تشخیص مسایل و تعیین زمان است که دادن تغییر که پیشرفت را
سبب می شود و مدیر خوب همیشه عالقمند آوردن تغییرات
می باشد .تشخیص شامل تحلیل شرایط فعلی مزرعه و تشخیص
محدویت ها و فرصت ها است تا مفیدیت و پایداری فارم بلند
برود .تشخیص شامل تحلیل اسباب پرابلم و تعیین راه های فایق
آمدن به آنها است .تشخیص برای یک مزرعه و یا برای تمام
فعالیت های مزرعه انجام می شود.
مدیر خوب همیشه خود را به آخرین اطالعات مجهز
می کند و دفترمنظمی در مزرعۀ خود دارد که میتواند سود یا
زیان هر یک از زراعت های خود را محاسبه کند .وقتی که یکی
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از زراعت ها مواجه به ضرر می شود بالفاصله از آن مطلع
می گردد و اطالعات به دست آمده را میتوان به مقادیر کمی
تبدیل و به کمک روش های آماری تلخیص نمود و سپس با
استفاده از یکی از الگو های مناسب طبقه بندی کرد.
اطالعات مهمی که مدیر مزرعه به آن ضرورت دارد
عبارت اند از:
 .1تقاضا برای محصوالت معین زراعتی در مارکیت های
محلی ،منطقوی ،داخلی و خارجی.
 .2قیمت های گذشته و آینده که از تجربیات شخصی و
مطالعه نشریات (مثل نشریات بانک مرکزی و مرکز آمار )
به دست می آید : 0[ .ص ]483و هم قیمت های عوامل
تولید و محصوالت تولید شده در بازار های داخلی و
خارجی.
 .3اقتصاد زراعتی :مدیر زراعت باید از توابع تولید و از روش
های تولید آگاه باشد و باید بداند که عوامل تولید را تا
کدام حد در تولید استخدام کند.
 .4قوانین و مقررات مربوط :مدیر باید با قوانین مالکیت
ارضی و زراعتی ،منابع طبیعی ،قوانین مربوط به مالیات ،
قوانین مربوط به واردات و صادرات ،قوانین صحی و
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قرنطیه و ادارۀ استاندارد ها و وزارت خانه ها وغیره آشنا
باشد .و هم از تمام قوانین و مقررات دولتی و بین المللی
که به نحوی بر تولید و به بازارگذاری و به صورت استفاده
از منابع که اثر میگذارد آگاهی داشته باشد.
 .5حدود و کیفیت اطالعات :اطالعات مدیر باید کافی ،به
موقع و جامع باشد تا برای عملیه تصمیم گیری مؤثر واقع
شود :۵[.ص ]26اگر اطالعات دقیق ،به هنگام نیاز ارائه
نگردد ،ممکن است در زمان بعدی سودمند واقع نگردد یا
سودمندی اندکی داشته باشد .ارائه به موقع و دقیق
اطالعات ،جزء و اهداف عمدۀ هر سیستم اطالعات به
حساب میآید : 7[.ص ]17صرف نظر از اهمیت زارعان و
زراعت در جامعه ،بعضی شرایط برای ایجاد و انکشاف
منظم کار توسعۀ زراعتی ضروری می باشد:
 .1مهمترین شرایط عبارت اند از :جمع آوری معلومات ،آنرا
در یک سیستم منظم آوردن و آماده کردن به زارعان و
دیگر مشتری ها در یک فضای مساعد.
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 .2این معلومات جهت آموزش متخصصین زراعت ،که آن ها
مسؤلیت وسعت و بهبود بعدی این معلومات را دارند به کار
میرود.
 .3جهت انتشار این معلومات باید موسسۀ مناسب موجود باشد.
 .4جهت تشویق و ارتقاء و کنترول فعالیت های توسعوی باید
برنامۀ رسمی یا قانون موجود باشد.
 .5اخیراً ،وقوع شرایط و ختم فوری مانند :شیوع امراض و آفات،
پائین آمدن حاصالت نباتات و خراب شدن خاک ممکن سبب
آغاز کار توسعه شود.
 .2تجزیه و تحلیل مشاهدات و اطالعات
مدیریت مزرعه ،نوعی تحقیق کاربردی است که دو هدف
اصلی دارد:
 .aانتقال اطالعات به زارعان ،تا آنان را در مدیریت مزرعه و
نیل به اهداف توانا تر سازد.
 .bگردآوری اطالعاتی در خصوص زارعان و مدیریت آنان و ارائه
آنها به مسووالن دولتی و متولیان برنامه ریزی ،تا بتوانند در
سیاست گذاری ها و بر نامه ریزی به آنها استناد کنند .از نظر
زارعان ،اصول مدیریت مزرعه ،انتخاب دقیق منابع کمیاب
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موجود مانند :زمین زراعتی ،نیروی کار ،سرمایه ،زمان ومدیریت
است که با در نظر گرفتن میزان خطر و مشکالتی که در انجام
دادن امور مزرعه بر سر راه شان است .آنان را برای نیل به اهداف
یاری دهد : 6[.ص ]5باید به خاطر داشت که تنها جمع آوری
اطالعات کافی نیست ،بلکه باید آنها را با هم ارتباط داد .تحلیل،
ارزیابی ارقام و معلومات احصائیوی پیرامون شرایط متغیر بازار،
نرخ ها ،عرضه و تقاضا از وظایف مهم مدیر مزرعه است.
نظارت یک ابزار ارزیابی فعالیت های فزیکی و مالی
تصدی مزرعه است .نتایج نظارت به حیث منبع معلومات در باره
تصمیم گیری فعالیت های روزمره به کار گرفته می شود .تنها
جمع آوری معلومات کافی نیست معلومات باید به موقع تحلیل و
ارزیابی گردد تا اساس تصامیم بعدی مدیر را تشکیل بدهد.تنها
در روشنی تحلیل و ارزیابی درست ،معلومات است که مدیر
مزرعه میتواند تصامیم آگاهانه ،معقول و به موقع پیرامون تولید،
منجمنت تولید و بازار یابی محصوالت خویش بگیرد .همچنان با
مشاهده و استفاده از قضاوت های قیاس در حل مسایل میتوان
پیشرفت حاصل کرد.
تحقیق در مدیریت مزرعه میتواند از طریق ذیل ،به بهبود
وضع زارعان کمک کند.
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 .1ارائه توصیه هایی به زارعان ،مبنی بر دست آورد های
تحقیقات انجام شده.
 .2تعدیل در سیاست های زارعان و بهسازی آن.
 .3برنامه ریزی زارعان.
 .4ارزشیابی و طراحی برنامه ها.
 .5کنترول و نظارت طرح ها.
 .6توسعه روستتایی.
مدیر معموال اطالعات الزم را جمع آوری و تحلیل می کند
و مدتی در باره مسأله ای در فکر میرود و سپس تصمیم میگیرد.
گاهی مدیران به عللی مجبور می شوند که بدون دسترسی به
اطالعات الزم و بدون داشتن وقت کافی جهت تفکر در باره
مسأله ای تصمیم عاجلی بگیرند .در چنین حالتی مدیر باید از
اطالعات فعلی خود استفاده کند.
 .3تصمیم گیری
اتخاذ تصمیم عبارت از انتخاب معقول و مدبرانۀ روش از
روش های ممکنه به منظور دریافت راه حل برای یک مشکل
معین می باشد .چون منظور اصلی اتخاذ تصمیم را تأمین اهداف
مؤسسه تشکیل میدهد و تصمیم وقتی مؤثر خواهد بود که
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اجراات بعدی را سرعت بخشیده انجام و تطبیق درست فعالیتها را
مطابق به اهداف مؤسسه تضمین نماید ،در غیر آن اتخاذ تصامیم
بی ارزش بوده سبب پشیمانی می گردد .عواملیکه باالی تصامیم
مدیر مزرعه تأثیر دارد ،وظیفه شناسی ،تجربه ،محدودیت ها و
فرصت های اقتصادی ،مالی و مارکیتی است .وظیفه مدیر مزرعه
است که در هنگام تصمیم گیری به ارتباط تهیه عوامل تولید،
تعیین مقدار تولید ،و دریافت مارکیت مساعد به اساس تجارب و
منطق تصمیم اتخاذ نماید .مراحل اخذ تصمیم قرار آتی است:
 .1شناسایی وضعیت یا تشحیص پرابلم.
 .2جستجو ی راه حل های ممکن.
 .3ارزیابی راه حل ها.
 .4انتخاب راه حل بهتر ( اخذ تصمیم ) .
اطالعات مقدماتی مورد نیاز برای درک شرایط محلی
مزرعه ،از طریق بررسی های رایج مدیریت زراعتی ،مبتنی بر
نمونه های معرف در منطقه ،کسب شود .بعداً اطالعات الزم در
بارۀ طرحبندی مزرعه ،ذخایر و نحوۀ استفاده از آن ها ،مصرف و
توزیع فصلی کار ،و روش انجام کار های مختلف مزرعه و
ادوات مورد استفاده را از مزارع تحقیقاتی کوچکی گردآوری
کرد :11[.ص]248
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جدول :14مسایل عمدۀ اتخاذ تصامیم
شماره

سلسله پرابلم

زمان

وسیله

هدف

1

ترکیب

کوتاه

قانون بهره

اصغری

مطلوب عوامل

نزولی ،قانون

ساختن

یا منابع تولید

تعویضی در

مصارف

امور عوامل

(تولید معین)

تولید
2

3

قانون تعویضی

اعظمی

ترکیب

طویل

مطلوب

در مورد

ساختن عواید

محصوالت
انتخاب
زراعتی

محصوالت
قانون تولید به

بلند بردن

مقیاس

مفاد تولیدی،

طویل

مقیاس یا سطح

اعظمی ساختن

مطلوب تولید

مفاد خالص
4

انتخاب

کوتاه،

نوع تکنالوژی

بلند بردن

ارزش مطلوب

طویل

و مقرارت فصلی

مفدیت منابع

مزرعه

واستفاده

تولید

اعظمی از
ظرفیت های
تولیدی
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مدیر مزرعه در بررسی هایش ،با توجه به منابع مالی و پرسونلی،
باید مسأله ای را بنا بر فوریت و ارزش مثبت آن ،انتخاب و حل
کند.
تصمیم گیرنده باید در مورد حل پرابلم ها تجربه داشته و باید در
مورد معلومات تحقیق نموده و آن ها را تحلیل نماید .دانشمندی
موسوم به سایمون ) ( Saimonسه مرحله را برای فرایند
تصمیمگیری تبیین می کند.
 .1فهرست نمودن تمام راهکار های بدیل.
 .2تعیین همه نتایج حاصل از دنبال نمودن هر یک از این
راهکار ها.
 .3ارزیابی مقایسه ای این مجموعۀ نتایج : 0[ .ص]253
بطور کلی میتوان گفت که تصمیم عبارت از گزنیش ،از میان
دو یا چند راهکار ،از این تعریف سه ویژه گی استنباط می شود:
الف  -هنگامی که مدیر تصمیم میگیرد او در واقع بر اساس
منطق ویک سلسله معیار ها و داوری های آگاهانه از میان
کار ها گزنیش می کند.
ب -تصمیم همواره متضمن انتخاب است ،چرا که اگر
مدیری فقط ناگزیر از اتخاذ یک راهکار باشد ،او دیگر
تصمیم نگرفته ،بلکه شرایط به او تحمیل شده است.
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ج  -مدیر هنگام تصمیم گیری همواره قصد یا هدفی در
ذهن دارد به عبارت دیگر چنانچه هدف مشخص در نظر
نباشد ،اتخاذ تصمیم و انتخاب از میان راهکار های مختلف
بی معنی خواهد بود.
 .4کنش (عمل)
کنش (عمل) ،اجرای تصمیم است .اتخاذ تصامیم توسط
مدیران صورت می گیرد .بعضی از مدیران در گرفتن تصمیم
موفق بوده و برخی از آنها ممکن در اخذ تصمیم دچار مشکل
باشند .کنش بر اساس آگاهی ،عالقه ،ارزیابی ،آزمایش و
پذیرش نهاده شده است .هنگامی که مدیری تصمیمی را به
مرحلۀ اجرا در می آورد باید مسئول نتیجه کار خود باشد .چون
مزرعه زراعتی یک واحد تولیدی است که منابع تولید را به
منظور تأمین مفاد به زارعان به کار می گیرد .این موضوع باعث
می شود تا مدیران سعی کنند که کمتر دچار اشتباه شوند.
 .5قبول مسؤلیت
مدیریت باید ابتدا مجموعه ای از اهداف یا وابسته به
اهداف را دارا باشد .بعد از این که تصمیم اتخاذ و پروژه ای راه
اندازی گردید ،مرحله نهایی آن پذیرش مسؤلیت اقدام انجام
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شده است .مدیر باید قادر به پذیرش انتقاد به خاطر نتایج نا
مطلوب یک تصمیم نادرست باشد .به دلیل عدم قطعی بیش از
حد شرایط جوی ،بیماری ها ،قیمت ها وغیره اغلب پیش بینی ها
تحقق نمی یابند .ممکن است شکست ،پیامد های مالی جدی را
باعث شود که در این شرایط مدیر باید در موقعیتی برای مقاومت
کردن قرار بگیرد.
یکی از صفات برجسته مدیر مزرعه انعطاف پذیری است.
مدیر مزرعه باید با شرایط در حال تغییر محیط تولید و بازار خود
را عیار بسازد .و مطابق به شرایط جدید فعالیت های اقتصادی
خود را تنظیم نماید.

خالصۀ فصل
مهمترین موضوع مدیریت مزرعه را عملیۀ تصمیم گیری
آگاهانه ،به موقع و با مسؤلیت تشکیل می دهد .مدیر مزرعه در
بارۀ حقایقی که عمالً در مزرعه وجود دارد آن را مورد مطالعه
قرار می دهد .به سواالتیکه مدیر مزرعه به آن رو برو است
عبارت اند از :چه باید تولید کرد ،چه مقدار باید تولید کرد و
برای کی باید تولید کرد می باشد .بدون تنظیم و اداره درست،
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تطبیق پالن مشکل می باشد .تنظیم و اداره مسؤلیت های ذیل را
در بر دارد:
 .1تشخیص و تعیین کار های ضروری؛
 .2تقسیم کار ها مطابق به وظایف؛
 .3گروپ بندی وظایف به سمت ها؛
 .4تعیین کاری که باید انجام یابد.
باید مدیر مزرعه باید در بارۀ عوامل تولید و محصوالت که
تولید می نماید اطالعات کافی داشته باشد و پالنگذاری را در
اولویت کارش قرار داده وظایف خویش را مطابق به آن پیش
ببرد .همچنان مدیر خوب در اثر یک منجمنت سالم می تواند
خطرات احتمالی را در مزرعه به حداقل برساند.
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پرسشهای آموزشی
 .1مهمترین موضوع مورد مطالعه مدیریت مزرعه را بیان دارید؟
 .2تصامیم عمده که مدیر مزرعه با آن سر و کار دارد آن را
توضیح دهید؟
 .3ریسک ( خطر) چیست؟
 .4برای زارعان در منطقۀ شما منابع ریسک و عدم حتمیت
کدام اند؟ کدام یک را به عنوان مهمترین منبع درجه بندی
می نمائید؟ چرا ؟
 .5زارعان چند راه را برای مقابله با خطر پیشرو دارند؟
 .6فرق عمده بین مزارع کوچک و مزارع تجارتی را بیان
دارید؟
 .7یک مدیر مزرعه باید با کدام مسایل آشنایی پیدا کند تا
بتواند تیوری را با کار و تجربه با هم درآمیزد؟
 .0مدیر مزرعه دارای کدام وظایف اند؟
 .۵اطالعات مهمی که مدیر مزرعه به آن نیاز دارد کدام ها اند؟
 .18کدام عوامل باالی تصامیم مدیر مزرعه تأثیر دارد؟
 .11تصمیم معقول طی کدام مراحل صورت می گیرد؟
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اصطالحات

تعریفات

ارزش خالص

عبارت از تفاوت مجموع دارایی ها و پرداخت

مزرعه

های یک مزرعه می باشد.
عبارت از قلت و کمبودی است که این احساس

احتیاج

جهت کوشش برای از بین بردن نیازمندی توأم
و همراه است.
عبارت از برنامه جامع ،واحد وکاملی است که

استراتیژی

برمبنای آن نیل به اهداف اساسی مؤسسه تعیین
می گردد.

استهالک

عبارت از کاهش قیمت و ارزش جنس در
جریان استفاده یا سپری شدن عمر جنس میباشد.
عبارت از معرفی نمودن غیر مستفیم و توسعه

اشتهارات

دادن یک مفکوره یک امتعه و یا یک خدمت
است که هدف آن فروش همان امتعه ،مفکوره
و خدمت می باشد.
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علمیست که موضوع تخصیص منابع محدود را
برای رفع کردن خواسته های غیر محدود انسان
اقتصاد

ها مطالعه می کند .علم اقتصاد به مجموع
وسایلی که برای رفع نیازمندی های مادی بشر
از آن استفاده میشود می باشد.
عبارت از رقم سنجشی نتیجوی فعالیت مثمر

اقتصادیت

یک دوره حسابی گذشته است که توسط آن
درجه صرفه جویی در ایجاد فعالیت انداره شده
می تواند.
عبارت است از مطالعۀ واحد های اقتصادی

اقتصاد کوچک مشخص که یک بخش اقتصادی را تشکیل
میدهند.
پدیده ها یا واحد های بزرگ اقتصادی مانند
اقتصاد بزرگ

عاید ملی ،تورم و بیکاری را در جامعه مورد
مطالعه قرار می دهد.
عبارت از طرحی جامع در قالب اصطالحات

بودجه

مالی که به وسیله آن یک برنامه جاری برای
مدت معینی اجرا می گردد.
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پرداخت ها

عبارت از دیون است که بعد از سپری شدن
مدت معین تادیه می شود.
عبارت از پرداخت های است که در مدت

پرداخت های
جاری

کوتاه ( یک سال) قابل پرداخت باشد مانند
خرید عوامل تولید از قبیل تخم بذری ،خوراک
حیوانات ،کود کیمیاوی ،ادویه ضد آفات
زراعتی وغیره.
عبارت از پرداخت های است که در مدت
طوالنی ( بیشتر ار دو سال) قابل تادیه باشند

پرداخت های

مانند کریدت بانک زراعتی برای خریداری

طویل المدت

ماشین آالت زراعتی ،اعمار ساختمان ها و
سیستم آبیاری ،احداث پروژه های زراعتی
وغیره.
عبارت از تعیین هدف کوتاه مدت و پیش بینی
راه رسیدن به آن است .پالن طرح قبلی است

پالن

برای رسیدن به هدف به شکل منظم و
سیستماتیک در وقت معین و با امکانات
مشخص می باشد.
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تابع

تخصیص

تولید عبارت است از ارتباط میان منابع تولید،
خدمات تولید و تولید محصول در واحد زمان.
به معنای بکارگیری عوامل تولید ( و اصوالً
هرکاالی دیگر) به بهترین وجه که ممکن است.
عبارت از تقسیم بندی وظایف ،تعیین حدود

تشکیل

صالحیت ومسؤلیت ،تعیین روابط منطقی واحد
ها و سلسله مراتب در یک اداره می باشد.

تغییر عرضه

عبارت از انتقال یا تغییر مکان منحنی عر ضه
است.
آن مقدار یک جنس اقتصادی که در یک وقت
معین به یک قیمت معین خریداری می گردد
تقاضا گفته می شود .به عباره دیگر تقاضا به

تقاضا

عنوان جدولی از مقادیر مختلف تقاضا شده از
یک محصول در سطوح مختلف قیمت همان
است که تحت شرایط معین و در طول یک
دوره معین خریداری خواهد شد.
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تنوع

طبق این پرنسیب یک منطقه زراعتی قابلیت
تولید دو یا چندین محصول مختلف را دارد.
عبارت از جستجو و تهیه منابع مالی برای پیشبرد

تمویل فارم

فعالیت های جاری و سرمایه گذاری فارم می
باشد.
عبارت از تهیه سرمایه برای احتیاجات روزمره و
یا دوری بوده که به طور مثال تهیه وسایل سیال

تمویل جاری

برای پرداخت های فوری از قبیل اخذ کریدت
های کوتاه مدت ،تادیه مزد و معاشات،
خریداری مواد خام ،اخذ قرضه و یا کریدت
وکسیل ها وغیره می باشد.
در این نوع تمویل حاالت و حادثات تمویل

تمویل خاص

یک باره واقع شود تا به فاصله های طوالنی و
نامنظم تکرار گردد ،به نام تمویل خاص گفته
می شود.
نوع معامالت دالالن مالی ،بازار های مالی و اقدامات

تمویل ماکرو
ایکانومی

سیاستمداران را در امور مالی در یک کشور و یا در

سیستم مالی جهان مورد مطالعه قرار میدهد.
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عبارت از نوع معامالت مالی در عرصۀ اقتصاد
تمویل میکرو

تصدی نهاد های کوچک و فعالیت افراد و
اشخاص انفرادی می باشد.

تناوب کشت

تناوب مراعات نوبت کشت نباتات در یک
قطعه زمین است.
عبارت از مطالعۀ طرق و وسیلۀ ترتیب و بکار
انداختن عوامل تولید با استفاده از علوم و

تنظیم مزرعه

تجارب فنی و تخنیکی می باشد که به منظور به
دست آوردن بلند ترین حاصالت صورت می
گیرد.
عبارت از ترکیب عوامل تولید غرض بوجود
آمدن امتعه یا خدمات است.

تولید

تولیداضافی عبارت از اندازه افزایش (تغییر) در
تولید مجموعی است که در نتیجه افزایش یک
واحد عامل متحول (  ) xبمیان می آید.
مقدار محصول تولید شده مورد نظر است که در

تولید مجموعی نتیجه ترکیب عوامل تولید به دست می آید.
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عبارت از تولید مجموعی که ناشی از ترکیب
تولید وسطی

عامل ثابت ومتحول بر مقدار عامل متحول که
در ایجاد تولید مجموعی بکار گرفته شود.
رابطه بین مقادیر مختلف یک محصول است

جدول تقاضا

که خریداران میل دارند به نرخ های مختلف
آنرا از یک مارکیت معین در یک زمان معین
خریداری نمایند.

دارایی
درآمد سرانه

عبارت از تملک یک شی با ارزش است که
محسوس و یا غیر محسوس بوده می تواند.
عبارت از نسبت بین درآمد ملی بر تعداد نفوس
یک کشور را گویند.
عبارت است از مجموع عاید ها و درآمد های
حاصل از عوامل تولید که به منظور تولید کاال

درآمد ملی

ها و خدمات در یک اقتصاد ملی در یک دورۀ
مالی ( مثالً یک سال) به کار گرفته می شوند.
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عبارت از مطالعه نباتات و حیوانات است به
منظور توسعه قدرت و ظرفیت تولیدی آنها مثالً
مطالعه فعالیت های بیولوژیکی ،محیط نمو،
طرق استفاده از حیوانات ،نباتات وغیره و یا به
زراعت

عباره دیگر زراعت عبارت از ساحه تولیدی
است که در آن منابع تولیدی تحت یک نظم
خاص اقتصادی با هم ترکیب گردیده و
محصوالت آن غرض فروش به بازار عرضه می
شود .مانند تولید محصوالت نباتی و حیوانی از
ترکیب منابع مختلف تولیدی.
سرمایه که بصورت وسایل تولید ،ابزار کار و

سرمایه ثابت

مواد خام می باشد سرمایه ثابت است .سرمایه
ثابت دارایی های غیرمنقول را در برداشته مانند
زمین ،تعمیر ،فابریکه وغیره.

سرمایه گذاری

عبارت است از به کار انداختن سرمایه برای به
دست آوردن اشیأ و خدمات تولیدی می باشد.
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عبارت از یک وسیله یا سند مالی بوده که بعد از
صورت حساب گذشت یک زمان مفاد یا ضرر یک فعالیت را
نشان می دهد.
طرح یا نقشه
کشت
عاید

نقشه کشت عبارت است از مشخص کردن
محل کشت نباتات مختلف می باشد.
عبارت از دریافت نقدی خدمات انجام شده،
تولیدات فروخته شده وغیره می باشد.
به عواملیکه انسان به کمک آنها میتواند

عوامل تولید

محصول و خدمات را تولید نمایند عوامل تولید
گفته میشود.
عبارت از ارائه محصوالت تولید شده که دارای

عرضه

قیمت مشخص اند و در زمان تعیین شده در
دسترس مردم گذاشته می شود.
بیان کننده یک رابطه تابعی مقدار تقاضا شده

قانون تقاضا

ازآن افزایش می یابد قیمت و مقدار تقاضای
یک امتعه است.
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عرضه بیانگر چگونگی ارتباط میان قیمت و
قانون عرضه

عرضه کاال ها است بر اساس این قانون ارتباط
مستقیمی میان قیمت و میزان عرضه وجود دارد.
در اصطالح اقتصاد نظری عبارت از مجموعه

قیمت تمام شد

تادیات است که یک تصدی در بدل عوامل
تولید یعنی زمین،کار ،سرمایه و مدیریت خود به
عمل می آورد.
عبارت از پروسه فعالیت هدفمند انسان ها است

کار

که به وسیله آن انسان شکل طبیعت را تغییر داده
و جهت رفع احتیاجات خویش آنرا مساعد
میسازد.

کار افتاده
کار اقتصادی
کار غیر
اقتصادی

کسی است که در اثر پیری یا سانحه یی ،توان
ونیروی الزم برای انجام کار مورد نظر را ندارد.
فعالیتی است که باعث می شود ارزش کاال یا
خدمتی افزایش یابد.
فعالیتی است که باعث می شود ارزش کاال یا
خدمتی کاهش یابد.
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کار مزد

پولی که کننده کار (کارگر) در برابر کاری که
داده ،از صاحب کار ( کار فرما ) می گیرد.
عبارت از یک سلسله روابط اقتصادی است که
با استفاده از آن منابع پولی بصورت تدریجی از

کریدت

یک واحد تولیدی خارج شده مطابق پالن در
چندین پروسس دیگر تولید بمنظور توسعه،
کفایت یا مفیدیت تولید بکار انداخته می شود.

کشش تقاضا

حساسیت تغییرات مقادیر تقاضا شده از محصول
در مقابل تغییرات قیمت آن را نشان میدهد.
کشش عبارت از سنجش نسبی عکس العمل

کشش عرضه

یک متحول تابع در برابر یک متحول غیر تابع
می باشد.

مالکیت

حق استفاده دایمی و انحصاری از زمین و سایر
عوامل تولیدی را مالکیت گویند.
عبارت از عمل به دست آوردن چیزی مورد نیاز

مبادله

که کسی حاضر است در برابر آن چیز دیگر را
عرضه کند.
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عبارت است از چیزیکه برای توجه ،خرید ،بکار
محصول

محصول خالص
ملی
محصول نا
خالص ملی

گرفتن یا مصرف آن به بازار عرضه می شود؛
که ممکن است نیاز یا میلی را مرفوع نماید.
همان تولید ناخالص ملی است که از آن
استهالک ( یا سرمایه مصرف شده ) کم می
شود.
عبارت از مجموع ارزش پولی کاال ها و
خدمات نهایی که طی زمان معین

( معموالً

یک سال ) در اقتصاد تولید و فراهم میشود.
آن نوع محصوالت زراعتی اند اگر انتقال یک

محصوالت

عامل تولید به تولید یک محصول( مثل ،)y1به

مکمل

افزایش تولید محصول دیگر ( مثل  )y2توأم
گردد آن دو محصول را مکمل گویند.
علمیست که با ترکیب و بهره برداری مناسب

مدیریت

عوامل تولید ،یعنی زمین ،کار و سرمایه سروکار
دارد؛ همچنین در باره انتخاب رشته های
تولیدی زراعت و مالداری بحث می کند.
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عبارت از عوامل تولید استفادوی و استهالکی
مصارف

مصارف
انفرادی

بوده که غرض تولید اشیأ و خدمت به کار
میروند و به پول ارزیابی می گردد.
عبارت از مصارف است که به صورت تنهایی
یا جداگانه در یک تصدی یا خانواده به وجود
می آید.
عبارت از مصرف تمام است که باالی یک

مصارف تمام

واحد محصول به عمل بیاید و با زیاد شدن تولید

شد فی واحد

ممکن است مصرف تمام شد فی واحد بیشتر و
کم تر یا ثابت بماند.
به مصارف گفته می شود که مقدار آنها به میزان

مصارف ثابت

تولید بستگی ندارد ،همیشه این مصارف ثابت
می باشد.

مصارف ثابت
متوسط
مصارف
مجموعی

عبارت است از مصارف ثابت سرانه محصول یا
مصارف ثابت متبلور در یک واحد محصول.
به دسته از مصارف های تولید اطالق می گردد که در
ذات خود تابع تولید بوده و با افزایش تولید افزایش می

یابد و یا برعکس موضوع هم امکان دارد.
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مصارف

عبارت از مجموع مصارف ثابت و متحول تولید

مجموعی

است که به اساس هر واحد تولید محاسبه می

متوسط
مصارف نهایی
معامله
منابع
منحنی امکان
تولید
منحنی محصول
یکسان
مؤثریت

شود.
عبارت است از مصارف اضافی الزم جهت
تولید یک واحد بیشتر از محصول.
عبارت از دادوستد ارزش ها بین دو طرف.
عبارت از سرمایه مادی و معنوی مؤسسه می
باشد.
نمایشگر هندسی امکانات تولید اقتصاد جامعه
دو محصولی مورد نظر ما است.
مکان هندسی ترکیبات مختلفی از دو عامل
متغیر است که در شرایط ثابت مقدار مشخصی
محصول را تولید می نمایند.
عبارت از ازدیاد تولید فی واحد عامل تولید می باشد.

عبارت از توانایی های است که مقدار بیشتری
مؤلدیت

اشیأ وخدمات را به شکل بهتر و سریعتر ایجاد
کرده بتواند.مؤلدیت نسبت Input - Output

می باشد.
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 آقا جانی حبیب پژیان ،جمشید  . ]٧٨٣١] .کلیات علم اقتصاد .ایران :انتشارات آب نگاه.
 احمدی ،مسعود . ]٧٨٣٨[.کلیات اقتصاد خرد – کالن .تهران :پژوهشهای فرهنگی.
 اخوی ،احمد  . ]٧٨٣٨[.اقتصاد کالن (علمی –کاربردی ).ایران :انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به
مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگان .
 اسنود گراس ،میلتون م .واالس  .ل  .ت. ]٧٨۳٣[ .کشاورزی ،اقتصاد و مدیریت منابع  .تهران :نشر ادینه.
 افتخاری ،عبدالرضا رکن الدین . ]٧٨٣۱[.توسعه کشاورزی( مفاهیم ،اصول ،روش تحقیق ،برنامه ریزی در یک پارچه
سازی اراضی کشاورزی)  .تهران :سمت.
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 اکبری ،نعمت اله .شریف ،مصطفی . ]٧٨٣۱[ .اقتصادکشاورزی  .چاپ پنجم .ایران :دانشگاه عالمه طباطبائی.
 الماس ،مرتضی.کیانی ،سهرام  .لویمی مهندس نعیم . ]٧٨١٣[.مبانی میکانیزاسیون کشاورزی  .ایران :انتشارات حضرت
معصومه سالم اهلل علیها.
 انصاری ،سلطان محمد . ]٧٨۱۱[.دانستنی ها پیرامون جغرافیایعمومی افغانستان .افغانستان :نشر سرور سعادت.
 انواری رستمی ،علی اصغر . ]٧٨١٣[.مدیریت مالی و سرمایهگذاری ( تجزیه و تحلیل پورتفولیو )  .ایران :طراحان نشر.
 ایوبی ،شمس اهلل .جاللیان  ،احمد  . ]٧٨٣۱[.ارزیابی اراضی( کار بری های کشاورزی و منابع طبیعی )  .ایران :دانشگاه
صنعتی اصفهان.
 باقرزاده ،علی. ]٧٨٣۱[.مفاهم نوین اقتصاد کشاورزی .جهاددانشگاهی واحد ارومیه .ایران:
 باقری زنوز ،ابراهیم . ]٧٨٣۱[.تکنولوژی نگهداری محصوالتکشاورزی .تهران :دانشگاه تهران.
 بخشوده ،محمد .اکبری ،احمدی . ٧٨٣۳ .اقتصادکشاورزی.ایران :دانشگاه شهید با هنر.

614

فهرست منابع و مأخذ

 برگن ،فالکر .لوین شتاین ،ویلهلم . ]٧٨٣۱[.مبادی اقتصادملی .مترجم :نذیراحمد،شهیدی .افغانستان :پوهنحی اقتصاد
پوهنتون کابل.
 پاپلی یردی ،محمد حسین .ابراهیمی ،محمد امیر. ]٧٨٣١[.نظریه های توسعه روستایی .تهران :سمت.
 پاول ،اشتیفن . ]٧٨۱۱[.تمویل و سرمایه گذاری  .افعانستان :مؤسسه تحصالت عالی خصوصی تابش.
 پألوال ،مارتین .کارن ،تیت . ]٧٨٣٨[.مدیریت پروژه .مترجم:محسن ،ذکایی .تهران :نشر آدینه.
 پروست ،پی . ]٧٨٣۱[.اصول و مبانی کشاورزی نوین .مترجم:داریوش ،مظاهری .محسن ،موحدی .تهران :دانشگاه تهران.
 پی .دال ،جان . ]٧٨۳۳ [.افتصاد تولید  .مترجم :محمد رضاارسالن بد.ایران :دانشگاه تهران.
 تره کی ،سلطان احمد . ]٧٨٣۱[.نقش کریدت های بانکی درانکشاف زراعت  .جهان جام جم .تهران:
 تفضلی ،فریدون . ]٧٨٣٣[.اقتصاد کالن نظریه ها و سیاستهای اقتصادی  .تهران :نشر نی.
 تفضلی ،فریدون . ]٧٨٣۱[.عقاید اقتصادی ( از افالطون تادورۀ معاصر) .تهران :چاپ اول .نشر نی.
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 تقوی ،مهدی  . ]٧٨٣٨[.مبانی علم اقتصاد .تهران :انتشارتباز تاب .
 تقوی ،مهدی  . ]٧٨۱۱[.فرهنگ واژگان اقتصاد .تهران:انتشارات بازتاب.
 توانایان ،حسن . .فرهنگ تشریحی اقتصاد .چاپ دوم .تهران:نشر الکترونیکی و اطالع رسانی جهان رایانه.
 تیرل وال .ا .پ  . ]٧٨١٣[.رشد و توسعه .مترجم :منوچهر،فرهنگ .ایران :فرشید مجاور ،حسینی .وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی.
 تینگر،گی پرایز . ]٧٨١۱[.تحلیل اقتصادی طرح هایکشاورزی  .مترجم :مجید کوپاهی .چاپ سوم .تهران:
دانشگاه تهران.
 -جی.

ام.

لنه-

دی.

وود.]٧٨٣۱[.

تنوع

زیستی

کشاورزی.مترجم :علیرضا ،کوچکی .عبدالحمید ،مهدوی
دامغانی  .ایران :دانشگاه فردوسی مشهد.
 چندری ،امیر حسین . ]٧٨١۱[.تحقیق در مدیریت مزرعه( برای پیشرفت زارعان خرده پا) .مترجم :امیر حسین حیدری.
ایران :دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار.
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 حسینی ،سید صفدر . ]٧٨٣۱[.الگو های اقتصادی تحلیلقیمت و سیاست کشاورزی .چاپ اول .تهران :دانشگاه تهران.
 دادگر ،یداله  .رحمانی ،تیمور  . ]٧٨٣۱[.مبانی و اصول علماقتصاد (کلیاتی از اقتصاد برای همه) .ایران:دانشگاه باقرالعلوم
علیه اسالم.
-

دوست ،محمد انور  . ]٧٨۳۱[.مبادی اقتصاد تصدی  .پوهنحئ
اقتصاد پوهنتون کابل .افغانستان.:

 دولتی ،خیراهلل .تاج ،عبدالغنی .صدیق ،محمود شریف.اکبرزاد ،نصرت اهلل .]٧٨۳٣[.رهنمای البراتوار مبادی اقتصاد
زراعتی مفاهیم ،مسایل و تمرینات .افغانستان :پوهنحی زراعت
پوهنتون کابل.
 دیلون ،جان .ال. ]٧٨١۱[.تحقیق در مدیریت مزرعه( برای پیشرفت کشاورزان خرده پا )  .مترجم :امیر ،حین.
ایران :دانشگاه آزاد اسالمی واحدگرمسار.
 دی .کی ،رونالد . ]٧٨١١[.مدیریت واحد های کشاورزیو دامپروری .مترجم :محمد رضا ،ارسالن بد .ایران :دانشگاه
ارومیه.
 رستگار ،محمد علی  . ]٧٨٣٨[.زراعت عمومی .ایران:انتشارات برهمند.
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 رضائیان ،علی . ]٧٨٣۱[.سیستم اطالعات مدیریت ( مدلسازی اطالعات ) سمت.
 رفاهی ،حسینقلی . ]٧٨١۱[.فرسایش آبی وکنترول آن .تهران:دانشگاه تهران.
 زرین کفش ،منوچهر . ]٧٨۳٣[.حاصلخیزی خاک و تولید .تهران :دانشگاه تهران.
 ساجد ،گل محمد .]٧٨٣١[ .فاکتور های عمده بلند بردنسطح تولید محصول حیوانات و طیور .افغانستان :وزرات
زراعت  ،آبیاری و مالداری.
 ساموئلسن ،پل .هاوس ،نورد . ]٧٨٣۱[.اصول علم اقتصاد .جلد دوم .تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 سلطانی ،غالم رضا .نجفی ،بهاالدین . ]٧٨١٨[.اقتصادکشاورزی  .تهران :دانشگاه تهران.
 سوری ،علی  .ابراهیمی ،محسن  . ]٧٨١٣[.اقتصاد منابع طبیعیو محیط زیست  .ایران :انتشارات نور دانشگاه بوعلی سینا.
 شریف ،مصطفی . ]٧٨١٣[.اقتصاد کالن .تهران :اطالعات. شودربک ،پیتر .شودربک ،چارلز . ]٧٨٣۱[.سیستم هایمدیریت بررسیهای نظری .مترجم :زهرا ،برومند .تهران:
جنگل.
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 شهیدی ،نذیراحمد .حلیمی ،عبدالمالک . ]٧٨۱۱[.مبادیاقتصاد تصدی عمومی .افغانستان :پوهنحی اقتصاد پوهنتون
کابل.
 صبوحی ،محمود .توانا ،حمید « . ]٧٨٣١[.تعیین ارزش زمینهای کشاورزی با استفاده از روش هدانیک » .فصلنامه علمی
پژوهشی .اقتصاد کشاورزی و توسعه  .سال شانزدهم ،شماره
 . ۳۱ایران :وزارت جهاد کشاورزی.
 صدراالشرافی ،مهریار . ]٧٨١٣[.اقتصاد کشاورزی و تعاون .تهران :دانشگاه تهران.
-

عزیزی ،غالم رضا . ]٧٨۱۱[ .فراگرد تنظیم و کنترول بودجه
دولتی بر اساس نظام آمار های مالی دولت .تهران :نشر
پژواک نور.

 فرجی ،یوسف . ]٧٨٣۱[.اقتصاد خرد آمادگی کار شناسارشد .ایران :نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و
پژوهش های بازرگانی.
 فرهنگ ،منوچهر .مجاور حسینی ،فرشید . ]٧٨١٣[.رشدوتوسعه  .چاپ اول .ایران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
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 فریزیر ،ویلیام .مایکروبیالوژی . ]٧٨١۱[.مایکروبیالوژی موادغذایی .مترجم :سید علی مرتضوی و مهدی کاشانی نژاد.
مشهد :دانشگاه فردوسی.
 فضل ،فضل الدین .محسنی ،عبدالبصیر . ]٧٨٣۳[.مواد درسیکورس تربیوی مسلکی برای کارمندان ترویج .وزارت
زراعت ،آبیاری و مالداری .افغانستان:
 فضلی ،فریدون . ]٧٨٣۱[.تاریخ عقاید اقتصادی  .چاپ ششم .تهران :نشر نی.
-

فوت .د ،هنری . ]٧٨٣۱[.مبانی خاکشناسی  .مترجم :شهال،
محمودی .مسعود حکیمیان .تهران :دانشگاه تهران.

 قاسمی ،عبدالرسول . ]٧٨٣١[.اقتصاد و مدیریت ریسککاربرد در بخش کشاورزی .ایران :انتشارات جنگل ،جاودانه.
 قدیری اصلی ،باقر . ]٧٨١۱[.کلیات علم اقتصاد .فشرده تحلیلهایی از اقتصاد خرد و کالن .تهران :انتشارات سپهر.
 قره باغیان ،مرتضی . ]٧٨۱۱[.اقتصاد رشد و توسعه  .چاپچهارم .تهران :نشر نی.
 کرامر ،جی .ال ،جنسن .سی .دبلیو .ساوتگیت .دی.سی . ]٧٨٣٨[.اقتصاد کشاورزی و کشاورزی تجاری.
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مترجم :محمد ،قربانی و ذکریا ،فرج زاده .ایران :دانشگاه
فردوسی مشهد .
 کوپاهی ،مجید  . ]٧٨٣٨[.اصول اقتصاد کشاورزی  .چاپنهم .تهران :دانشگاه تهران.
-

کوپاهی ،مجید . ]٧٨١۱[.تحلیل اقتصادی طرح های
کشاورزی  .چاپ سوم .تهران :دانشگاه تهران.

 کوچکی ،عوض .خیابانی ،حمید .سرمدنیا ،غالمحسین . ]٧٨۳۱[.تولید محصوالت زراعتی .مشهد :دانشگاه
فردوسی مشهد.
 کوزنتس ،سیمون . ]٧٨١۱[.رشد نوین اقتصادی .مترجم:مرتضی ،قره باغیان .چاپ اول .ایران :وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی.
 گزل ،سیلویو . ]٧٨٣٨[.نظام طبیعی از راه زمین آزاد و پولآزاد  .مترجم :سید ابراهیم ،بیضایی .ایران :تهران سازمان
مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
 گیلیس ،مالکوم .پرکینز ،دوایت اچ .رومر ،مایکل.اسنودگراس ،دانلدآر . ]٧٨٣٣[.اقتصاد توسعه  .مترجم :غالم
رضا ،آزاد ( ارمکی )  .تهران :نشر نی.
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 لطفی ،احمد . ]٧٨٣٧[.مدیریت سآب در کشاورزی؛ پیامدهای اقتصادی -اجتماعی .ایران :کمیته ملی آبیاری و
زهکشی.
 محب علی ،داود .فرهنگی ،علی اکبر . ]٧٨٣۱[.مدیریت بازار( مدیریت بازاریابی) .چاپ چهارم .تهران :امیر کبیر .
 مدنی ،داود . ]٧٨٣۱[.مقدمه بر تیوری های سازمان ومدیریت .ایران :دانشگاه پیام نور.
 مظاهری ،داریوش . ]٧٨١۳[.زراعت مخلوط .ایران :انتشاراتجهاد دانشگاهی مشهد.
 منان ،عبدالرحمن« .تنظیم آب در مزرعه»  ( .ب -ت)  .کابل:نشر وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ،با تمویل
.ICARDA
 منتظر ظهور ،محمود . ]٧٨١۳[.اقتصاد ( اقتصاد خرد و کالن).چاپ چهارم  .تهران :دانشگاه تهران.
 منکیو ،گریگوری .]٧٨٣١[.نظریه اقتصاد خرد .مترجم :حمیدرضا ،ارباب .تهران :نشر نی.
 منکیو ،گریگوری . ]٧٨٣۱[.مبانی اقتصاد .مترجم :منوچهرعسکری .چاپ سوم .ایران :انتشارات کوهسار (فرایند).
 موسوی ،حبیب . ]٧٨٣۱[.کلیات علم اقتصاد .تهران :نور علم.624
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 مهرگان ،نادر . ]٧٨٣٣[.اصول و مبانی علم اقتصاد ( کلیاتعلم اقتصاد)  .تهران :دانشکده علوم اقتصادی و نور علم.
 می یرز ،دنی .وال ،نانسی .مندر ،پیتر .کی ،روی. ]٧٨۱۱[.دوره کامل علم اقتصاد .مترجم :مهدی ،تقوی .عبداله کوثری.
ایران :انتشارات کوهسار.
 نوری ،نظام الدین . ]٧٨١٨[.جغرافیای اقتصادی :ایران:دانشگاه مازندران.
 نیل ،استوسکف . ]٧٨١۱[.شناخت مبانی تولید محصوالتزراعی .مترجم :عوض کوچکی ،جواد خالقانی .ایران:
دانشگاه فردوسی مشهد.
 هیل ،برکلی . ]٧٨٣٣[.اقتصاد کشاورزی و بخش روستایی.مترجم :ولی بریم ،نژاد .ایران :انتشارات آذر برزین.
 یزدی صمدی ،بهمن .رضائی ،عبدالمجید .ولی زاده،مصطفی . ]٧٨١۱[.طرحهای آماری در پژوهشهای کشاورزی.
چاپ سوم .ایران :دانشگاه تهران.
 یعقوب پو ،عبدالمجید . ]٧٨١٨[.مبانی زمین شناسی اقتصادی.چاپ دوم .تهران :دانشگاه تهران.
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 روشهای پژوهش در مدیریت. ]٧٨۳٣[. ی. و، ینگ دانشگاه: تهران. خسرو شاهین، مهدی: مترجم. کشاورزی
.تهران
 پوهنتون- اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا جلد. کتاب رهنمای توسعه زراعتی.) ت- ( ب. NWFP
. پوهنتون زراعتی پشاور: پاکستان.  دری٧٧٧
 چاپ: افغانستان. ]٧٨۱٧[. ٧٨۱۱ سالنامۀ احصائیه تجارت.مطبعه اداره مرکزی احصائیه
-

Joshi, M. [2006]. Sustainability Through
Organic Farming. New Delhi: Kalyani.

- Kumar, D. [2007]. Introductory Soil Science .
New Delhi:Kalyani.
- Mangala , R., & Mauria. S.[2006]. Hand Book
of Agriculture. New Delhi: IRCAR .
- Singh, S. S. [2004]. Soil Fertility and Nutrient
Management. New Delhi: Kalyani.
- Nicholas, W. [1997]. Intensified System of
Farming in the Tropics and subtropics. USA:
The World Bank.
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- Purcell, D. L., & Anderson, J. R. [1997].
Agricultural
Extension
and
Research
Achievements and Problems in National
Systems. USA: The World Bank.
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Principles of Agricultural Economy
Abstract
One of the essential needs of Afghan universities is
professional textbook, particularly in the field of
agriculture and economics. Lack of such textbook at
universities is a big gap in teaching and learning process.
This book, Principles of Agricultural Economy, is
written in eight chapters by using scientific and credible
resources based on economy faculty members' meeting
and approval of Academic Affairs Coordination Office,
Ministry of Higher Education. Since Afghanistan
economy is based on agriculture, this book provides the
readers with significant information relevant to this field
and can be used as an authentic source. This book
focuses on the following goals:






To solve scarcity of textbook in faculties of
agriculture and economy as well as other education
organization
To develop agriculture sectors in Afghanistan for
supplying food, hiring manpower, currency income,
and so forth.
To familiarize the students and employees of
agriculture and economy to the principles and
theories of economy as well as its application in
different areas of agriculture. Because agricultural
growth is a priority in developing countries; and one
of the problems the international community faces
with is to combat poverty and ensure food security.
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بیوگرافی مختصر مؤلف
پوهاند ولی محمد فائز استاد پوهنحی اقتصاد
پوهنتون بلخ به تاریخ  9میزان  1431هجری
خورشدی مطابق  4اپریل  1991در یک
خانواده روشنفکر در شهر مزارشریف متولد
گردیده ،تحصیالت ابتدائیه و متوسطه را در
مکتب نادرشاهی ادامه داده و در سال  1491به سویه بکلوریا
بدرجه عالی از لیسه زراعت بلخ فارغ التحصیل و کاندید
بورس ماستری شده و در سال  1499تحصیالت ماستری را در رشته
اقتصاد ومنجمنت زراعت در فاکولته اقتصاد اکادمی زراعت
بیلو روس در جمهوریت بیلو روسیه به پایه اکمال رسانیده است.
از سال  1491به حیث استاد ،آمر دیپارتمنت و مدت هفده سال
منحیث رئیس پوهنحی اقتصادپوهنتون بلخ ایفای وظیفه نموده است.
تا کنون دارای  19اثر علمی ( کتاب و مقاالت) را به زبان های ملی
و بین المللی به نشر رسانیده است .به زبان های دری ،پشتو ،روسی
و انگلیسی بلدیت دارد.

Publishing Textbooks
Honorable lecturers and dear students!
The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious
issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To
tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to
the students of medicine. For this reason, we have published 222 different
textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics and Agriculture
(96 medical books funded by German Academic Exchange Service, 100
medical with 20 non-medical books funded by German Aid for Afghan
Children and 4 non-medical books funded by German-Afghan University
Society) from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Kapisa, Kabul and
Kabul Medical universities. It should be mentioned that all these books
have been distributed among the medical and non-medical colleges of
the country for free. All the published textbooks can be downloaded from
www.ecampus-afghanistan.org.
The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states:
“Funds will be made available to encourage the writing and publication of
textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the
quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–
art information. In the meantime, translation of English language textbooks
and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum
reform. Without this facility it would not be possible for university students
and faculty to access modern developments as knowledge in all disciplines
accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a huge
obstacle for establishing a research culture. The Ministry of Higher
Education together with the universities will examine strategies to overcome
this deficit.”
The book you are holding in your hands is a sample of a printed textbook.
We would like to continue this project and to end the method of manual
notes and papers. Based on the request of higher education institutions,
there is the need to publish about 100 different textbooks each year.

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate
or revise their lecture notes or written books and share them with us
to be published. We will ensure quality composition, printing and
distribution to Afghan universities free of charge. I would like the
students to encourage and assist their lecturers in this regard. We
welcome any recommendations and suggestions for improvement.
It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the
books according to the international standards, but if there is any problem
in the book, we kindly request the readers to send their comments to us
or the authors in order to be corrected for future revised editions.
We are very thankful to VUSAF-Union of Assistance for Schools in
Afghanistan (Afghanistan-Schulen), which has provided fund for this
book.
I am especially grateful to GIZ (German Society for International
Cooperation) and CIM (Centre for International Migration &
Development) for providing working opportunities for me during the past
five years in Afghanistan.
In our ministry, I would like to cordially thank Minister of Higher Education
Prof Dr Farida Momand, Academic Deputy Minister Prof M Osman
Babury, Deputy Minister for Administrative & Financial Affairs Prof Dr Gul
Hassan Walizai, and lecturers for their continuous cooperation and
support for this project.
I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all
these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I
would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues
Hekmatullah Aziz, Ahmad Fahim Habibi and Fazel Rahim in the office for
publishing books.
Dr Yahya Wardak
CIM-Expert & Advisor at the Ministry of Higher Education
Kabul, Afghanistan, April, 2016
Office: 0756014640
Email: textbooks@afghanic.org

Message from the Ministry of Higher Education
In history, books have played a very important role
in gaining, keeping and spreading knowledge and
science, and they are the fundamental units of
educational curriculum which can also play an
effective role in improving the quality of higher education.
Therefore, keeping in mind the needs of the society and today’s
requirements and based on educational standards, new learning
materials and textbooks should be provided and published for the
students.
I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very
thankful to those who have worked for many years and have
written or translated textbooks in their fields. They have offered
their national duty, and they have motivated the motor of
improvement.
I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish
textbooks in their respective fields so that, after publication, they
should be distributed among the students to take full advantage of
them. This will be a good step in the improvement of the quality of
higher education and educational process.
The Ministry of Higher Education has the responsibility to make
available new and standard learning materials in different fields in
order to better educate our students.
Finally I am very grateful to VUSAF-Union of Assistance for Schools
in Afghanistan (Afghanistan-Schulen) and our colleague Dr. Yahya
Wardak that have provided opportunities for publishing textbooks
of our lecturers and authors.
I am hopeful that this project should be continued and increased
in order to have at least one standard textbook for each subject, in
the near future.
Sincerely,
Prof. Dr. Farida Momand
Minister of Higher Education
Kabul, 2016

Prof Wali Mohammad Fayez

, Kabul

