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 بررسی وضعیت روستاها در ایران
 

 

 دهکیچ

روستاها با توجه به  .بخش مولد جامعه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است عنوانبهت روستایی یجمع

 دنظرماهداف توسعه  نیمهمتریکی از  عنوانبههمواره  کشورهامنیت غذایی ا نمیأانکار در ت رقابلیغنقش 

. در چند دهه اخیر سیر نزولی سهم جمعیت روستایی کشور که در اثر افزایش مهاجرت از رندیگیمقرار 

و  یررسمیغ یهاهگاسکونتاز مهاجرین روستایی در  یاعمدهبخش  ،وجود آمده استهروستاها به شهرها ب

ی . بررساندشدهاقتصادی  بعضاًالت فرهنگی، اجتماعی و پساکن شده و باعث ایجاد مشک شهرها حاشیه

سال اخیر بیش از  15در  روستاهافاصله درآمدی بین شهرها و  توسطم که دهدیموضعیت روستاها نشان 

 .است میزان هزینه هر خانواده روستایی بیش از میزان درآمد آن بوده 1303و در سال شده درصد  06

وضعیت نابسامان اقتصادی  . ریشهبرندیماز ناامنی غذایی رنج  ییروستا یانهیهزهمچنین نه دهک اول 

ورزی کشا یهاتیفعال، اقتصادی نبودن شده استروستاها که منجر به مشکالت اجتماعی و فرهنگی نیز 

رده ناکارآمد این بخش بروز ک یهااستیس ریتأثکه تحت  باشدمنبع درآمد روستاییان می نیمهمتر عنوانبه

خود  یانگارسهلدولت برای جبران غفلت و  شودیماست. با توجه به شرایط نامساعد روستاییان پیشنهاد 

دهک اول جامعه روستایی  0گذشته در زمینه معاش روستاییان، اقدام به توزیع سبد غذایی بین  یهادولتو 

 یهاامو جریمه و دیرکرد یابودجهالی کشاورزان با تخصیص م نیتأمبردن قدرت  همچنین برای باال .نماید

 تا فضا برای اعطای تسهیالت جدید به کشاورزان مساعد شود. خرد کشاورزی را تسویه نماید

 

 مقدمه

در ترکیب  یتوجهقابلتغییرات  ،در چهار دهه اخیر و با توجه به تغییرات اقتصادی و اجتماعی در کشور

آمد و سهم جامعه روستایی از کل جمعیت کشور کاهش یافت. هر چند  به وجودی جمعیتی شهری و روستای

اما با توجه به مولد بودن این بخش  ،در کشور شده است این کاهش باعث سهم کمتر این جامعه از نظر کمی

ی نقش جامعه روستای نیتریاتیحو  نیمهمتراز جامعه هرگز از اهمیت و نقش آن در کشور کاسته نشده است. 

از ناامنی برای آغ بنابراین به مخاطره افتادن روستاها منجر به ایجاد زیرساخت ،امنیت غذایی کشور است نیتأم

وسعه کشور ت یمحورهایکی از  افتهیتوسعهبیشتر کشورهای  ،امنیت غذایی نیتأمدلیل اهمیت غذایی است. به

 .کنندیمپایداری و حفظ روستاها کمک مناسب به  یهارساختیزو با ایجاد  رندیگیمرا روستا در نظر 
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 بیان مسئله

افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و تمایل کم این قشر از جامعه برای استمرار زندگی در مناطق 

افزایش مهاجرت  .مواجه شوند ییهایداریناپاروستایی باعث شده است که این بخش از جمعیت مولد با 

 یاهسکونتگاهو  نینشهیحاشباعث افزایش جمعیت  ،هش جمعیت مولدبر کااز روستاها به شهر، عالوه

غیررسمی در شهرها شده و تا حد زیادی امنیت اجتماعی شهرها را نیز به مخاطره انداخته است. ادامه 

 یهایناهنجاراین روند احتمال ایجاد مخاطرات بسیاری در زمینه امنیت غذایی و همچنین ایجاد 

خواهد آورد. با  به وجودرا  یریناپذجبرانجامعه را باعث خواهد شد و معضالت  اجتماعی در طبقه فقیر

و توسعه روستاها بیشتر جنبه کیفی و  توجه به اینکه تاکنون مطالعات انجام شده در زمینه وضعیت

لذا تصویر کمی و قابل لمس و متکی بر آمار و اطالعات از روستاها برای  ،توصیفی داشته است

 آمار و کالن کشور وجود ندارد، بنابراین در این پژوهش سعی شده است با استفاده از سیاستگذاران

تا با استفاده از آن مشکالت اصلی  اطالعات یک تصویر کالن از وضعیت روستاها در کشور ارائه شود

 های کاربردی برای آن ارائه شود.حلمناطق روستایی مشخص و راه

 

 شناسی تحقیقروش

استفاده شده است. با استفاده  PESTELبرای بررسی وضعیت روستاها در کشور، از مدل در این پژوهش 

، فنی، سالمت و قانونی مورد یاجتماع سیاسی، اقتصادی، یهاجنبهاز این مدل، وضعیت روستاها از 

ن آ یاجزا نیمهمترنیاز تحقیق،  براساس، هاجنبههر کدام از این  ی. براردیگیمتحلیل و ارزیابی قرار 

ت ی. البته با توجه به اهمشودیمو در نهایت، تحلیلی از وضعیت موجود استخراج  مورد مطالعه قرار گرفته

 شود.یو مهم مطالعه محسوب م یعد، بخش اصلن بُی، ایجنبه اقتصاد
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 های روستاییانوادهالف( روش محاسبه شکاف درآمد و هزینه خ

 روستایی از فرمول زیر استفاده شد. یهاخانوادهبرای محاسبه شکاف درآمد و هزینه 
 

 درآمد( = شکاف درآمد و هزینه –درآمد/ )هزینه 

 

 ب( روش محاسبه نسبت درآمد تعدیل شده شهری و روستایی

ایش افز منظوربهروستایی و  شهری و یخانوارهاعد برای محاسبه این شاخص با توجه به متفاوت بودن بُ

 تقسیم و در نهایت عد خانوارمیزان درآمد هر خانواده در مناطق شهری و روستایی بر بُ هالیتحلشفافیت 

 ازای هر فرد شهری به روستایی از تقسیم این دو عدد محاسبه شد.نسبت درآمد به

 

 داده شده است؟ قرار 4915، سال 4995ج( چرا در مقایسه سن اولین ازدواج سال پایه بجای 

بنابراین در  .بعد از آن متفاوت بوده است یهاسالبرای سن ازدواج با  یریآمارگروش  1335در سال 

 مرکز آمار ایران(.است )قرار داده شده  1355این شاخص سال پایه سال  یهالیتحل

 

 د( نحوه محاسبه مصرف گوشت قرمز

انواده برای تهیه گوشت قرمز در هر سال تقسیم بر متوسط کرد هر خهزینه تولید این شاخص میزان برای

 است. شده شود،قیمت گوشت قرمز در همان سال که توسط بانک مرکزی اعالم می

 

 هـ( نحوه محاسبه حاشیه بازاریابی محصوالت

 یروشفخردهحاشیه بازاریابی را برای افزایش دقت به دو بخش حاشیه بازاریابی  عموماًدر مطالعات علمی 

 مار و اطالعات امکان برآورد اجزایدلیل محدودیت آه، اما در این پژوهش بکنندیمتقسیم  یفروشعمدهو 

 بنابراین فقط به بررسی حاشیه بازاریابی کل پرداخته خواهد شد. .حاشیه بازاریابی وجود ندارد

MM=RP-PP 
MM  ،حاشیه بازار کلRP  محصول و  یفروشخردهقیمتPP    و یا قیمت سر  دهدکننیتولقیمت

 .باشدیممزرعه 

وط و آمار مرب شودیمکه هرساله توسط مرکز آمار ایران منتشر  دکنندهیتولسری زمانی قیمت  آمار

بانک مرکزی استفاده شد و متوسط سالیانه  یفروشخرده یهامتیقاز آمار هفتگی  یفروشخردهبه قیمت 

 (.1305 روستایی، سازمان تعاونشد )قیمت محصوالت مورد نظر استخراج 

تولیدکننده( و بانک مرکزی  اطالعات مورد نیاز برای محاسبه این شاخص از مرکز آمار )قیمت

 فروشی( دریافت و مورد استفاده قرار گرفت.های خرده)قیمت

 ترین روش ارجاع در منابع علمی است.است که رایج APAشیوه ارجاع در این تحقیق روش 



 

 

 

 ادبیات موضوع

 ه مبادله قیمت تولیدكنندهرابط الف(

از  اخصشکه  شودیمهر بخش به بخش دیگر رابطه مبادله گفته  دکنندهیتولبه نسبت شاخص قیمت 

 .باشدمیتغییر نسبی درآمد دو بخش نسبت به هم 

 ایهای درآمدی یا هزینهدهکب( 

 و هریک کنندیم یدبنمیتقسمد و مصرف به ده رتبه آلحاظ دررا به یاجامعهاقتصاددانان جمعیت هر 

درصد از خانوارهایی است که کمترین هزینه  ده دهندهنشاندهک اول  .نامندیمرا دهک  هارتبهاز این 

این دسته از خانوارها جزو فقیرترین اقشار جامعه محسوب  توان گفت کهاند. بنابراین میانه را داشتهیسال

که بیشترین مبلغ را صرف  دهدیمانوارهایی را نشان درصد از خ شوند. در نقطه مقابل دهک دهم، دهمی

 .ترین اقشار جامعه هستنداین دسته از خانوارها از مرفه اند، لذاانه خود کردهیهزینه سال

 نرخ بیکاری سرپرست خانوار ج(

است که دارای سرپرست بیکار هستند و مقدار عددی آن از تقسیم  ییخانوارهااین شاخص بیانگر تعداد 

 .شودیممحاسبه  هاخانوادهتعداد کل  د سرپرست بیکار تقسیم برتعدا

 عد خانواربُ د(

دارد رسند که بُعد خانوار نام در آمار جمعیتی از تقسیم تعداد جمعیت به تعداد خانوار به عددی می

 .ویکی پدیا()

 نرخ باسوادی هـ(

ساله و باالتر. نرخ سواد  5ت یجمعنفر از  166مردم در هر  ینسبت باسواد :عبارت است ازسوادی بانرخ 

ک جامعه است که یشتر یساله و ب 5ت یاست که صورت آن تعداد باسوادان و مخرج آن جمع یکسر

 .مرکز آمار ایران(شود )یبرحسب درصد محاسبه م

 نسبت سالخوردگی و(

 .ان(مرکز آمار ایراست ) سال 15 ریز تیجمع به شتریب و ساله 56 تیجمع میتقس حاصل نسبت نیا

 

 اقتصادی عد روستاها از بُ. وضعیت 4

 تواندیماست و یک اقتصاد پویا و پایدار در روستاها  عامل پایداری روستا نیمهمتروضعیت اقتصادی روستاها 

از معضل مهاجرت از شهر به روستا را حل نموده و روستا را به محیطی جذاب برای زندگی  یاعمدهبخش 

 را ایجاد خواهد کرد. ییهایداریناپااقتصادی  یهاینابسامانهم تبدیل نماید. در نقطه عکس 

 یهاتیفعالکه عمده درآمد روستاییان کشور از  دهدیماطالعات منتشر شده مرکز آمار ایران نشان 

 نیمهمتربه همین دلیل  کنندیمدرصد از روستاییان از کشاورزی ارتزاق  56و حدود  باشدیمکشاورزی 
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در  تاًعمد هااستیسبخش کشاورزی هستند. این  یهااستیسهستند  مؤثر روستاها که بر ییهااستیس

 .شوندیم یبندطبقهداخلی و مرزی  یهاتیحمادو بخش 

 
 )درصد(   4939تا  4982مختلف در مناطق روستایی از سال  یهابخشسهم اشتغال  .0نمودار 

 
 مرکز آمار ایران. مأخذ:

 

مربوط به بخش کشاورزی است. سهم این  ،رین سهم از اشتغالبا توجه به ماهیت روستاها بیشت

درصد از کل اشتغال روستایی  52حدود  1303تا  1366 یهاسالمتوسط در بازه زمانی  طوربهبخش 

درصد از اشتغال  25و  21خدمات و صنعت در همین بازه زمانی به ترتیب حدود  یهابخشبوده است. 

جه به باال بودن سهم بخش کشاورزی در اشتغال روستایی، این بخش را شامل شده است. با توروستایی 

های اقتصادی مرتبط با این بخش بنابراین شاخص .منبع درآمد روستاییان در کشور است نیمهمتر

. با توجه به اهمیت کشاورزی در اقتصاد روستا، باشدیمیان یمرتبط به شرایط اقتصادی روستا ماًیمستق

 رتبط با این بخش مورد بررسی قرار گیرد.مهم م یهاشاخصباید 

 

 های كالن بخش. شاخص4-4

ش و متولیان، بر کارکرد بخ یهایاستگذاریسمستقیم  ریتأثهای کالن بخش کشاورزی نمایانگر شاخص

 .باشدیم بر وضعیت اقتصادی روستا میرمستقیغ صورتبه

 . وضعیت رابطه مبادله در بخش كشاورزی4-4-4

 است و نسبت بودهسوم توسعه روندی کاهنده  ش کشاورزی با بخش خدمات در برنامهرابطه مبادله بخ

ش خدمات پیوسته در حال کاه کنندگانارائهکنندگان بخش کشاورزی به نسبت قیمت دریافتی تولید

بخش کشاورزی )کنترل  یهااستیساز  متأثربوده است. رابطه مبادله بخش کشاورزی با بخش خدمات 

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

صنعت خدمات کشاورزی



 

 

 

ارزی و تجاری( در طی برنامه سوم توسعه  یهااستیسهای کالن کشوری )( و سیاستهاتمیقو سرکوب 

انگیزه  به معنای کاهش درواقعبه زیان تولیدکنندگان بخش کشاورزی تغییر یافته است. چنین تغییری 

 در بخش کشاورزی است. یگذارهیسرماقیمتی و سودآوری 

 

 های صنعت و خدماتخشرابطه مبادله بخش كشاورزی با ب .9نمودار 

 
 .بانک مرکزی خذ:أم

 

 قیمت مواد سو و بحران جهانی و افزایشبه دنبال بروز خشکسالی در داخل کشور از یک 1367در سال 

سوی دیگر، رابطه مبادله این دو بخش به نفع بخش کشاورزی تغییر یافته است. غذایی در سطح جهان از

دلیل فشارهای وارده از ناحیه گران شدن های اخیر نیز بهدر سال کشاورزی رابطه مبادله مثبت به نفع بخش

 .، به نفع بخش کشاورزی استهامیتحرجهانی و فشار  یهامتیقدلیل افزایش هواردات مواد غذایی ب

-1365های انتهایی برنامه چهارم )اما رابطه مبادله بخش کشاورزی و بخش صنعت بجز در سال

توسعه سوم تا پنجم توسعه همواره به نفع بخش  یهابرنامههای سال در بقیه 1303 ( و سال1360

های های بخشی و کالن کشوری قیمت دریافتی باالتر فعالیتاثر سیاست درواقعصنعت بوده است. 

صنعتی به نسبت تولید در بخش کشاورزی منجر شده است و تولیدکنندگان بخش کشاورزی قیمت 

 (.1305 سازمان تعاون روستایی،اند )کردهریافت صنعتی د دکنندگانیتولکمتری از 

 

(خدمات/کشاورزی)رابطه مبادله  (صنعت/کشاورزی)رابطه مبادله 
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 محصوالت زراعی بازاریابیبررسی حاشیه . 0-4-4

مشکالتی که همواره بر سر راه درآمد روستاییان کشور وجود دارد، طوالنی بودن  نیتربزرگیکی از 

از  دهدکننیلتواست که باعث ایجاد حاشیه بازار و پایین آمدن سهم  محصوالت کشاورزی نیتأمزنجیره 

 .شودیمقیمت نهایی محصول 

 

 )درصد(         4930تا  4984از قیمت نهایی از سال  دكنندهیتولمتوسط سهم  .1نمودار  

 
 .بانک مرکزی و مرکز آمار ایران خذ:أم

 

دهد که متوسط این نشان می از قیمت نهایی محصوالت زراعی و باغی دکنندهیتولبررسی سهم 

محاسبات انجام  براساسدرصد است که عدد باالیی است.  56کمتر از  یبررس ردموسهم در محصوالت 

سبزی و صیفی است و محصوالت  ،شده بیشترین حاشیه بازار محصوالت، مربوط به محصوالت باغی

دلیل اینکه نسبت به گروه هدولتی در سطح باالتری قرار دارند و همچنین ب یهاتیحمازراعی که از نظر 

 .باشندیمرای ضایعات کمتری هستند، دارای حاشیه بازاریابی کمتری ای دمحصوالت باغ

 محصوالت دامی بازاریابیحاشیه . 9-4-4

که از نظر میزان  باشدیمعمده تولیدات دامی در کشور شامل انواع گوشت قرمز، گوشت مرغ و شیر 

 .شودیمدرصد تولیدات دامی کشور را شامل  06بیش از  ،تولید

 
  

انگور پرتقال هندوانه سیب  

درختی

پیاز سیب  

زمینی

زردآلو نخود عدس



 

 

 

 4930تا  4984متوسط سهم تولیدكننده انواع تولیدات دامی از قیمت نهایی از سال  .5نمودار 

 )درصد(

 
 .همان خذ:أم

 

متوسط بیشترین حاشیه بازار به شیر و کمترین به گوشت  طوربه 1302تا  1365 یهاسالبین 

ل، نهایی محصو شیر، از قیمت دکنندهیتولاست. در بین تولیدات دامی سهم مربوط درصد  15گوساله با 

درصد از قیمت  51شیر حدود  دکنندهیتولمتوسط  طوربه است و ترنییپا یبررس مورداز سایر محصوالت 

 نهایی شیر را دریافت کرده است.

 

 یانیهزینه و درآمد روستا. 0-4

 قیمت تضمینی

ظور و به همین من منبع اشتغال روستاییان کشور کشاورزی است نیمهمترذکر شد  ترشیپکه  طورهمان

دولت در جهت حمایت از روستاییان اقدام به تصویب قانونی تحت عنوان خرید یا قیمت تضمینی نموده 

 .شودیمحمایت داخلی است که توسط دولت از کشاورزی و روستاییان انجام  نیمهمترکه  ،است

 

 

  

گوشت گوساله گوشت گوسفند شیر
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 4939-4993های ت طی سالمقایسه رشد سالیانه متوسط قیمت تضمینی و نرخ تورم محصوال .4 نمودار

 )درصد(

 
 .بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی خذ:أم

 

ین دهد که ببررسی متوسط قیمت تضمینی محصوالت مختلف و مقایسه آن با نرخ تورم نشان می

رشد متوسط قیمت تضمینی کمتر از نرخ تورم  نرخ 1302تا  1360و سال  1365تا  1362 یهاسال

به معاش کشاورزان  ینوعو بهود شدن درآمد کشاورزان و روستاییان شده بوده است که موجب محد

 آسیب رسانده است.

 

 رابطه مبادله قیمت تضمینی گندم، جو و كلزا با شاخص قیمت كاال و خدمات مصرفی .9نمودار 

 
 .همانخذ: أم

 

 

1370 1366 1361 1362 1363 1365 1365 1365 1367 1366 1360 1306 1301 1302 1303

رشد سالیانه متوسط قیمت تضمینی نرخ تورم

0.8
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1.6
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گندم ذرت کلزا



 

 

 

درصد  16که در مجموع در حدود  باشندیمگندم، جو و کلزا سه محصول مهم و راهبردی کشور 

و نقش مهمی در درآمد روستاییان دارا هستند. بررسی  شوندیماز کل تولیدات زراعی ایران را شامل 

دهد با شاخص کاال و خدمات مصرفی نشان می رابطه مبادله قیمت تضمینی سه محصول گندم، جو و کلزا

فته است و به همین شدت، به ضرر تولیدکننده کاهش یااین رابطه به 1367تا سال  1365ل که از سا

این شاخص بعد از سال  ،شدت کاهش یافته استدلیل قدرت خرید کشاورزان در این مقطع زمانی به

 به مرور اصالح شده است. 1303تا  1301

های و قیمت تضمینی، نوسانات قیمت نهاده دکنندهیتولمانند شاخص قیمت  ییهاشاخصبه غیر از 

نه تولید و افزایش عملکرد محصوالت مختلف کشاورزی دارند، مهم کشاورزی که سهم باالیی در هزی

ورزی، کشا یهاتیفعالبا کاهش حاشیه سود حاصل از  ،های روستاییدر معیشت و اقتصاد خانواده تواندیم

 باشند. مؤثر

های نهاده نیمهمتریکی از  عنوانبههای کشور، کودهای شیمیایی با توجه به فقر مواد آلی در خاک 

بسزایی بر میزان افزایش عملکرد محصوالت زراعی و باغی دارند.  ریتأثو  باشدیمدر کشور مطرح  تولید

برای حمایت از تولید،  1360در افزایش تولید، تا قبل از سال  شیمیایی با توجه به اهمیت مصرف کود

یر رویکرد و به بعد با تغی 1360اما از سال  ،از یک ثبات قیمتی برخوردار بود شیمیایی قیمت کود

شدت کاهش و به تبع آن افزایش قیمت شیمیایی به های پرداختی برای کودهای دولت، یارانهسیاست

 انواع کودهای شیمیایی رخ داد.

 

 4939تا  4982شیمیایی از سال  یكودهاتغییرات متوسط قیمت حسابی و قیمت وزنی انواع  .8 نمودار

 ال(ی)کیلوگرم/ر

 
 .رزیوزارت جهاد کشاوخذ: أم

 

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

متوسط حسابی قیمت کود متوسط وزنی قیمت کود
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درصد افزایش  23حدود  1366تا  1366متوسط حسابی قیمت کودهای شیمیایی در کشور از سال 

درصد  5/2داشته است و متوسط سالیانه رشد قیمت کود شیمیایی در ایران در این بازه زمانی حدود 

 17شد متوسط حسابی قیمت کود شیمیایی با ر 1303تا  1366ازای هر سال بوده است. اما از سال به

طور متوسط همتوسط حسابی قیمت کودهای شیمیایی ب 1303تا  1360برابری مواجه شده است. از سال 

 1306بوده است که نسبت به سال  1301برابر شده است و بیشترین افزایش مربوط به سال  6/2هرساله 

 برابر شده است. 5/3شیمیایی حدود  قیمت کود

 

 های اصلی زراعی با شاخص قیمت كود شیمیاییگروه دكنندهیتول رابطه مبادله شاخص قیمت .3 نمودار

 4989قیمت ثابت  براساس

 
 .بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزیخذ: أم

 

با توجه به ثبات قیمت کودهای شیمیایی و افزایش قیمت محصوالت زراعی  1366تا قبل از سال 

 ،ش رفته استپی دکنندهیتوله به نفع قیمت و قیمت کود شیمیایی هموار دکنندهیتولرابطه مبادله قیمت 

کود شیمیایی و افزایش نامتناسب قیمت محصوالت  یهاارانهیبا توجه به کاهش  1366بعد از سال  اما

کاهش یافته است و از  شدتبههای جایگزین، رابطه مبادله این دو شاخص و همچنین عدم ارائه حمایت

ه شدت ب. به این معنا که رابطه مبادله بهاز یک بوده استبه بعد همواره این شاخص کمتر  1306سال 

عبارت بهتر افزایش قیمت است، به افتهی کاهشاصلی محصوالت زراعی  یهاگروه دکنندهیتولضرر 

 کاهش حاشیهبه تولید نبوده است که با توجه  یهانهادهمحصوالت کشاورزی به اندازه افزایش قیمت 

 مواجه کرده است. ییهاتیمحدودبا را معاش روستاییان  ،لیدیدرآمدی کشاورزان از محصول تو

 

 

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

غالت نباتات علوفه ای گیاهان صنعتی حبوبات



 

 

 

 ازای فروش هر كیلوگرم از محصول گروه غالتقدرت خرید هر كیلوگرم كود شیمیایی به .42نمودار 

 
 جهاد کشاورزی. وزارتخذ: أم

 

دهد که قدرت خرید ای نشان میبررسی نسبت قیمت تضمینی سه محصول گندم، جو و ذرت دانه

متوسط  طوربه 1366تا سال  ازای فروش هر کیلوگرم محصول گندماورزان برای کودهای شیمیایی بهکش

کیلوگرم  5/5که هر کشاورز با فروش هر کیلوگرم محصول گندم توانایی خرید  بوده است. به این معنا 5/5

کرده  کاهش پیداکیلوگرم  2این عدد به  1303تا سال  1366شیمیایی را داشته است. اما از سال  کود

با  1301در سال  کیلوگرم و حداقل آن 7با  1366شیمیایی در سال  است. حداکثر قدرت خرید کود

ر د است، به نحوی که ترنییپاکیلوگرم شکل گرفته است. این عدد در مورد ذرت و جو از گندم نیز  6/6

شیمیایی بوده  کیلوگرم کود 5/1قیمت فروش هر کیلوگرم ذرت و جو برابر با  1303تا  1360 یهاسال

کیلوگرم بوده است. کاهش قدرت  5/3این عدد در حدود  1366تا  1366 یهاسالاست، در حالی که در 

شیمیایی و به تبع آن کاهش تولید شده و افزایش قیمت  شیمیایی موجب کاهش مصرف کود خرید کود

 ازایمیزان عملکرد محصوالت بهعث کاهش ایی هم موجب افزایش هزینه تولید شده و هم بایکود شیم

 .شودیمهر هکتار، 
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گندم معمولی جو   ذرت دانه ای
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 4994قیمت ثابت سال  به شاخص دستمزد كارگر غالت نرخ مبادله شاخص قیمت تضمینی گندم .44نمودار 

 
 .مرکز آمار ایران و وزارت جهاد کشاورزی خذ:أم

 

تولید  یهانهیهزکه بخشی از  شودیمیک نهاده محسوب  عنوانبهنیروی کارگری در مزارع 

د از که بع دهدیم. بررسی این شاخص از ابتدای برنامه سوم نشان ردیگیممحصوالت کشاورزی را در بر 

نرخ مبادله قیمت تضمینی با شاخص قیمت کارگر غالت همواره به ضرر کشاورز بوده است.  1362سال 

 یهاسالش یافت و بین تدریج و به ضرر کشاورز کاهبه 1361نرخ مبادله قیمت تضمینی بعد از سال 

همواره کمتر از یک و به ضرر روستاییان کاهش یافته است که این موضوع ممکن است  1301تا  1366

شده و امنیت  باشدیمموجب دلزدگی روستاییان از مسئولیت اصلی خود که تولید مواد خام غذایی 

را از اشتغال در  انییروستاجاد و غذایی کشور را به مخاطره اندازد و مشکالت اجتماعی را در روستا ای

 متفرقه سوق دهد. یهاشغل بخش مولدی مانند کشاورزی دلسرد و به سمت
 

 4930تا  4982روستایی از سال  یهاخانوادهدرآمد  نیتأممتفرقه در  یهاتیفعالسهم كشاورزی و  .40نمودار 
 (درصد)

 
 .مرکز آمار ایران خذ:أم

1370 1366 1361 1362 1363 1365 1365 1365 1367 1366 1360 1306 1301 1302

نرخ مبادله قیمت تضمینی با شاخص کل کاال نرخ مبادله قیمت تضمینی با شاخص قیمت کارگر غالت

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

متفرقه کشاورزی



 

 

 

 1366روستایی از سال  یهاخانوادهدرآمد  نیتأممتفرقه در  یهاتیفعالبررسی سهم کشاورزی و 

کشاورزی کاهش یافته است درآمد حاصل  یهاتیفعالکه هرگاه درآمد حاصل از  دهدیمنشان  1302تا 

تدریج به 1363سال  بعد از مشخصاًمتفرقه جایگزین آن شده است. در این بازه زمانی و  یهاتیفعالاز 

درصد در  17درصد به  33روستایی کاهش یافته است و از  یهاخانوادهدرآمد  نیتأمسهم کشاورزی در 

 یدرآمدهاهای کشاورزی در روستاها و افزایش سهم تیرسیده است و کاهش سهم فعال 1302سال 

برای  و کاهش درآمد حاصل از کشاورزی کشاورزی یهاتیفعال یهاتیجذابدهنده کاهش انمتفرقه نش

شکالت موجب ایجاد م بعضاًمتفرقه که  یهاتیفعالیک فعالیت مولد و جایگزین شدن  عنوانروستاییان به

 ، شده است.شودیماجتماعی 
 

 هایهای دهکمین درآمد خانوادهأهای كشاورزی در تمتوسط سهم فعالیت .49 نمودار

 درصد() 4930تا  4982سال  مختلف روستایی از

 
 .همان خذ:أم

 

نشان  1302تا  1366درآمد روستاییان از سال  نیتأم مختلف در یاهتیفعالبررسی متوسط سهم 

 براساسدرآمد است. کم یهادهکمراتب بیشتر از پردرآمد، به یهادهککه سهم کشاورزی در  دهدیم

آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران هرچه خانواده از درآمد باالتری برخوردار باشد سهم کشاورزی در 

متفرقه  یهاتیفعالاز  درآمدهادرآمد روستایی سهم کم یهادهکاده بیشتر است و در درآمد آن خانو

 هاخانوادهدرصد از کل درآمد  57بیش از  هاتیفعالدر بازه زمانی اشاره شده سهم اینگونه . بسیار باال است

یک  انعنوبهکشاورزی  یهاتیفعال. در ضمن کاهش صرفه اقتصادی باشدیم درآمدکمدر این دهک 

، باعث ایجاد بیکاری در کندیممتوسط و پردرآمد را متضرر  یهادهکبر اینکه فعالیت کاربر، عالوه

کارگر در  عنوانبهدلیل عدم مالکیت زمین برای کشاورزی هب عمدتاًدرآمد روستایی که کم یهادهک

 .شودیمپردرآمدتر اشتغال دارند،  یهادهکمزارع 
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 4930در سال  یانهیهزمختلف  یهادهکرپرستان خانوار روستایی در نرخ بیکاری س .41نمودار 

 (درصد)

 
 .همانخذ: أم

 

رآمد کم یهادهکهای که سرپرست خانواده دهدیمآمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران نشان 

از  یشب این آمار براساس. برندیمشدت از مشکل بیکاری رنج دهک یک روستایی به خصوصاًروستایی 

، هاادهخانودر دهک یک بیکار هستند، که با توجه به موقعیت مالی این  هاخانوادهدرصد از سرپرستان  76

. البته مشکالت مالی و اقتصادی در روستاها فقط مربوط به مواجه هستندمشکالت شدید درآمدی  با

 .شودیم درآمدکم و پردرآمدمربوط به تمام روستاییان، اعم از  بلکه ،نیست درآمدکم یهادهک

 

 (درصد)  4932تا  4982روستایی از سال  یهاخانواده درآمدشکاف هزینه و  .45نمودار 

 
 .آمار ایران و محاسبات کارشناسی مرکز خذ:أم
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تا  1366 یهاسالروستایی در بازه زمانی بین  یهاخانوادهمقایسه میزان درآمد و میزان هزینه 

میزان هزینه هر خانواده روستایی همواره کمتر از درآمد  1303ال ، تا قبل از سدهدیمنشان  1303

این آمار در بازه زمانی مورد بررسی اختالف درآمد و هزینه هر خانواده  براساسهمان خانواده بوده است. 

همواره  1303تا  1363 یهاسالاست. روند تغییرات اختالف این دو شاخص در بوده درصد  5حدود 

 5/6 حدوداً، شمیزان هزینه هر خانواده روستایی از میزان درآمد 1303ایی که در سال نزولی بوده تا ج

 روستایی دارد. این ناپایداری یهاخانوادهبیشتر بوده است که نشان از یک ناپایداری اقتصادی در  درصد

ی تصادروستاییان با مشکالت اق رسدیمبه نظر  اما ،خوردیماقتصادی در مناطق شهری نیز به چشم 

 بیشتری دست به گریبان هستند.

 

 ال(یر هزار)    4930مختلف روستایی در سال  یهادهکمیزان درآمد  .44نمودار 

 
 .مرکز آمار ایران خذ:أم

 

برابر  3/5 حدوداًهر خانواده دهک دهم  1302که در مناطق روستایی در سال  دهدیمنشان  آمارها

 انهیمتوسط ماه طوربهاین آمار هر خانواده دهک اول روستایی  براساس. کردندکسب درآمد  هایاولدهک 

ازای هر فرد در به هاخانوادهکه با احتساب این عدد، این  شتهتومان دا هزار 356درآمدی در حدود 

که درآمدی بسیار ناچیز  باشدیمتومان در روز  5666هزار درآمد دارد که معادل  175خانواده حدود 

ا ب حدوداًدرآمد این دهک  .نیست ییص برای دهک ده روستایی هم عدد بسیار باالاست. البته این شاخ

بر درآمدی در بین روستاییان عالوه یهاینابساماناین  .دینمایمشهری برابری  7و  5متوسط درآمد دهک 

 انتدریج توکه روستاییان به شودیم، موجب ینینشهیحاشو ایجاد  شهرهاایجاد پتانسیل مهاجرت به 

 خانه را از دست بدهند. مانند اج اولیه زندگی،تمایح تهیه

 

 

دهك اول دهك دوم دهك سوم دهك  
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 (درصد)  4939تا  4955روستایی از سال  یهاخانوادهنوع مالکیت واحد مسکونی  .49نمودار 

 
 .همانخذ: أم

 

 دهد که طی چهار دهه گذشته میزان مالکیت شخصی روستاییان برمرکز آمار نشان می یآمارها

یافته  تدریج افزایشو انواع تملک غیردائم به ینینشاجارهج کاهش یافته است و تدریمحل سکونت خود به

 1303درصد در سال  65به حدود  1355درصد در سال  06است به نحوی که مالکیت شخصی از 

 کاهش یافته است.

 

 عدالت توزیعی. 9-4

خ مورد توجه مصلحان اره در طول تاریویک مفهوم ارزشی هم عنوانبهکه  عدالت مفهومی اخالقی است

های اخالقی و اجتماعی و متفکران و مردمان محروم و مستضعف بوده است و از منزلت خاصی در نظام

 به آن اشاره شده است: مکرراًو در شریعت نیز  اجتماعی برخوردار بوده است

ای اجر راه دست یافتن به تقوی، نیترکینزد؛ عدالت را اجرا کنید، که اعدلوا! هو أقرب للتقوی

 .(6سوره مائده، آیه ) استعدالت 

 کندیمبه اجرای عدالت و نشر احسان امر  -حتمه ب–؛ خداوند ان اهلل یأمر بالعدل و االحسان

 .(06سوره نحل، آیه )

ما  ؛لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، و أنز لنا معهم الکتاب و المیزان، لیقوم الناس بالقسط

رستادیم و به آنان کتاب و میزان دادیم، تا مردمان همه قسط را به پای روشن ف یهایلدلپیامبران را با 

 .(25سوره حدید، آیه ) دارند و همه به بهره خود در زندگی برسند

ا به عدالت اقتصادی آن هم ب یابیدستبرای زدودن شرایط ناعادالنه زندگی و  ،پیشوایان معصوم نیز

 ییاهاستیسو در راه تحقق آن  کردندیماقتصادی را مطرح جامعه آنان، شعار عدالت  یعدالتیبتوجه به 

 .گرفتندیمرا در پیش 
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مالکیت شخصی اجاره ای و سایر



 

 

 

 و کردندیمحقوق افراد توجه به برقراری عدالت داشتند و به  یاژهیونیز توجه )ره( امام خمینی 

 نعنوابهکشور را بهبود خواهد بخشید.  ، وضعیتهمه مردمدر که توزیع عادالنه، زندگی بودند  معتقد

 که: دنکنیمونه ایشان در زمینه توزیع تسهیالت رفاهی و بهداشت عمومی تصریح نم

امر در وقت، یک ناحیه را بیشتر به آن توجه بکند تا ناحیه دیگر. حق ندارد  یحق ندارد حاکم و ول»

 یرا کمتر از جا ییک جای ییک طرف از کشور را زیادتر از طرف دیگر کشور آباد کند. حق ندارد حت

 .(202، ص: 11 )صحیفه امام، ج« سفالت کندآکند یا  یکشفرض کند که خیاباندیگر 

در نهایت به این نکته اساسی در مورد نتایج تحقق عدالت نیز باید اشاره داشت که از دید امام 

را برای فردِ عادل و برای جامعه عادل و  هایخوب( برقراری قسط و عدل تمامی خیرات و رهخمینی )

بنابراین افرادش دارای طمأنینه و اطمینان  .از امنیت برخوردار است یاجامعه. چنین آوردیمار مقسّط به ب

 خواهند بود.

 :اندفرموده دیتأکعدالت توزیعی  خصوصاًمختلف بر اهمیت عدالت و  یهازمانرهبر معظم انقالب در 

دل ارزش پیدا برای اقامه ع کارها خواهیم. همهیهدف ما استقرار عدل در جامعه است. ما این را م»

نابرابر، اگر ثروت هم زیاد شد، به سود یک قشر و یک گروه از مردم است. اما در  کند. در جامعهمی

 تدسخنرانی به مناسبت روز وال) «ای که برابری و عدالت جریان داشته باشد، به سود همه استجامعه

 .(1371 ،ع() نیرالمؤمنیام

 مایند:فرمیایشان در جای دیگر 

کند. این نظام اسالمی به وجود آمده هزار سال است که امت اسالمی برای قسط و عدل دعا می»

ترین کارها است. ما رفاه را هم برای است؛ اولین کارش اجرای قسط و عدل است. قسط و عدل، واجب

 .(1375 ،سخنرانی در جمع فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی) «خواهیمقسط و عدل می

که مسئولین جمهوری  دهدیممقام معظم رهبری بر لزوم استقرار عدالت توزیعی نشان  داتیتأک

 .دهندقرار  مدنظر کالن یهایزیربرنامهیکی از اهداف خود در  عنوانبهاسالمی باید عدالت توزیعی را 
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 وستاییبعد خانوار( هر فرد شهری نسبت به ر براساسنسبت درآمد تعدیل شده ) .48نمودار 

 
 .ایران و محاسبات کارشناسی مرکز آمارخذ: أم

 

نشان  1303تا  1366 یهاسالبررسی نسبت درآمد هر فرد شهری به روستایی در بازه زمانی 

در مقطع مورد بررسی درآمد  ترسادهعبارت بوده است که به 0/1متوسط  طوربهکه این نسبت  دهدیم

تا  1367 یهاسالز هر فرد روستایی بوده است. این نسبت بین درصد بیشتر ا 06 حدوداًهر فرد شهری 

سال از اما بعد  ،کمی اصالح شده 1360داشته است و بعد از سال  در بیشترین حد خود قرار 1360

 67تدریج افزایش یافته است و به بیش از مدی بین شهروندان و روستاییان بهشکاف درآ مجدداً 1301

 درصد رسیده است.

 1365تا  1361های دهد که بین سالند تغییر نسبت درآمد شهری به روستایی نشان میروبررسی 

های داخلی و مرزی و همچنین وضعیت اقلیمی در شرایط که وضعیت بخش کشاورزی از نظر حمایت

برابر کاهش یافته و بعد از سال  6/1برابر به  2داشت، فاصله درآمدی شهر به روستا از  مناسبی قرار

ها شکاف درآمدی شهر و روستا افزایش یافته است که با تغییر در وضعیت اقلیمی و حمایت و 1365

نیز با  1360مین مالی روستاییان دارد. بعد از سال أثیر غیرقابل انکار بخش کشاورزی در تأنشان از ت

های ش درآمد خانوادهها در افزایثیر بیشتر این یارانهأهای نقدی و با توجه به تتوجه به آغاز توزیع یارانه

شکاف درآمدی افزایش شدیدی  1301از سال  اما مجدداً ،روستایی، نسبت درآمدی اندکی اصالح شد

 یافت.

 

  

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393



 

 

 

 4939تا  4982روستایی و شهری از سال  یهاخانوادهاز كل هزینه  هایخوراكسهم هزینه  .43نمودار 

 (درصد)

 
 همان. خذ:أم

 

 هایخوراکمتوسط سهم  1303تا  1366 یهاسالر بازه زمانی بین اعالم مرکز آمار ایران د براساس

منی غذایی پایدار در ادرصد بوده است که نشان از یک نا 5/30متوسط  طوربهدر هزینه خانوار روستایی 

 37شدت رشد کرده است تا جایی که از به 1366ست. این شاخص بعد از سال مناطق روستایی کشور ا

افزایش ناامنی  دیمؤکه  افزایش یافته است 1303درصد در سال  52بیش از  به 1366درصد در سال 

مناطق شهری در تمام این  یهاخانواده. این در حالی است که باشدیمغذایی در مناطق روستایی کشور 

 .اندگرفتهدر منطقه امن غذایی از نظر دسترسی اقتصادی به غذا قرار  هاسال
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خانواده های شهری خانواده های روستایی
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 4939روستایی و شهری در سال  یهاخانوادههای مختلف اكی از كل هزینه دهکسهم هزینه خور .02نمودار 

 (درصد)

 
 .همان خذ:أم

 

در مناطق شهری و روستایی نشان  یانهیهزهای مختلف در دهک هایخوراکبررسی سهم هزینه 

نظر اول تا چهارم در محدوده ناامنی غذایی از م یهادهکشهری مربوط به  یهاخانوادهدهد که می

متفاوت است، در مناطق روستایی  کامالًروستایی  یهاخانوادهاما وضعیت  ،قرار دارنددسترسی اقتصادی 

و دهک اول تا نهم  اندگرفتهامن غذایی قرار  نسبتاًهای مربوط به دهک دهم در محدوده فقط خانواده

 .قرار دارنددر معرض ناامنی غذایی اقتصادی  تماماً
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روستایی شهری محدوده امنیت غذایی اقتصادی



 

 

 

 های دهک یک تا سه روستایی ازها از كل هزینه خانوادهزینه خوراكیسهم ه .04 نمودار

 (درصد)        4939تا  4982سال 

 
 .همانخذ: أم

 

جامعه روستایی  درآمدکمخانوار در سه دهک  یهانهیهزخوراکی از کل  یهانهیهزبررسی سهم 

عد دسترسی ی شدید غذایی از بُشدت به سمت ناامنبه هاخانوادهاین  1366 از سالکه بعد  دهدیمنشان 

سال اخیر  15این شاخص به بدترین شرایط خود در  1303و در سال  اندکردهاقتصادی به غذا حرکت 

 رسیده است.
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دهك اول دهك دوم دهك سوم
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 (درصد)  دهک هشت تا ده روستایی یهاخانوادهاز كل هزینه  هایخوراكسهم هزینه  .00نمودار      

 
 .همان خذ:أم

 

، در قرار دارندغذایی  ناامندر منطقه  درآمدکم یهادهکایی نیز مانند پردرآمد روست یهادهک

 هادهکفقط دهک ده درآمدی محدوده بین امن غذایی و ناامن غذایی قرار دارند و بقیه  هادهکبین این 

 اندکردههزینه کل خانوار را برای تهیه غذا مصرف  درصد از 35بیش از  ،مورد بررسی یهاسالدر تمام 

 نشان از حضور در منطقه ناامن غذایی دارد.که 

 
 های شهری و روستایی درمواد غذایی در هزینه كل خانواده یانهیهزمتوسط سهم  .09 نمودار

 (درصد)     4939تا  4991ای از سال های مختلف هزینهدهک

 
 .همان خذ:أم

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

دهك هشتم دهك نهم دهك دهم

دهك اول دهك دوم دهك سوم دهك  

چهارم

دهك ششمدهك پنجم دهك هفتم دهك  

هشتم

دهك نهم دهك دهم

شهری روستایی



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

مختلف  یهادهکدر  شهری و روستایی یهاخانوادهمتوسط سهم هزینه مواد غذایی در هزینه کل 

روستایی در این دوره زمانی بیش از  یهادهککه تمام  دهدیمنشان  1303تا  1375از سال  یانهیهز

شهری  یهاخانوادهو در بین  دهندیمانه خود را به خرید غذا اختصاص یسال یهانهیهزدرصد از  36

 دار هستند.عد اقتصادی برخورفقط چهار دهک هفت تا ده از امنیت غذایی از بُ

 کنندهنیتأمماهیت غذایی  براساسمتشکل از محصوالت مختلف است که هر کدام  سبد غذایی

 هکنندنیتأم هایانشاستهدر بین محصوالت غذایی،  .باشندیمکالری و یا مواد مغذی مورد نیاز بدن 

واد مغذی مانند عمده م کنندهنیتأم هاوهیمبخش عمده کالری مورد نیاز هستند و محصوالت دامی و 

ری میزان کال نیتأم. تولیدات دامی در سبد غذایی هر ایرانی از نظر باشندیم هانیپروتئو  هانیتامیو

نی اختصاصی پروتئین حیوا یهانهیدآمیاسخصوص هپروتئین و ب نیتأماما از نظر  ،اهمیت چندانی ندارند

درصد از کل پروتئین موجود در  36ی بیش از از اهمیت باالیی برخوردار هستند. این گروه از مواد غذای

عهده دارد. مصرفی را بر Aدرصد از ویتامین  55بیش از  نیتأمو  کندیم نیتأمسبد غذایی هر فرد را 

درصد از کلسیم رژیم غذایی که از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است توسط  55برآورده نمودن بیش از 

 .شودیم نیتأماین گروه غذایی 

 

 نسبت شاخص هزینه خانواده روستایی برای آبزیان و گوشت قرمز به شاخص قیمت  .01دار نمو

 4932های روستایی به قیمت ثابت سال های محصولی در خانوادهكننده همان گروهمصرف

 
 .همان خذ:أم
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گوشت قرمز آبزیان



 

 

 

بررسی شاخص هزینه خانواده روستایی برای آبزیان و گوشت قرمز، نسبت به شاخص قیمت 

 دهدیمنشان  1306روستایی به قیمت ثابت سال  یهاخانوادهمحصولی، در  یهاگروههمان  کنندهمصرف

ی که برای این دو گروه محصولی صورت گرفته است نسبت به افزایش اانه میزان هزینهیکه افزایش سال

از این  دهدیمشدت کاهش یافته است، که نشان به 1365گروه محصولی، بعد از سال قیمت این دو 

شدت کم شده است و با توجه به اینکه روستایی به یهاخانوادهسال به بعد مصرف سرانه این محصول در 

این کاهش مصرف  ،محصوالت دامی است ریتأثشدت تحت به هاخانوادهکیفیت سبد غذایی مصرف 

 روستایی شود. یهاخانوادهموجب اختالل در کیفیت و سالمت سبد غذایی  تواندیم

 

 4930های مختلف غذایی و دخانی در سال نسبت مصرف دهک ده به دهک یک روستایی در گروه .05نمودار 

 
 .همانخذ: أم

 

غذایی  یهاگروهکه در  دهدیمروستایی نشان  درآمدکمبررسی نسبت مصرف دهک پردرآمد به دهک 

قند و  غذایی مانند نان و یاهگروهباالتر از  شدتبهبا کیفیت باال مانند شیر، گوشت قرمز و ماهی، این نسبت 

 یهاانوادهخگرایش مصرف  ترسادهعبارت به .کنندیمکه نسبت به قیمت، کالری بیشتری تولید است شکر 

 .باشدیم ترارزانحال  نو در عی ترتیفیککن و کم مصرف کاالهای شکم پرروستایی به 

 

  

دخانیات نان قند و شکر نوشابه ماهی گوشت دام گوشت  

پرندگان

شیر میوه
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 )درصد(   4930روستایی در سال  مختلف غذایی هر فرد شهری و یهاگروهنسبت مصرف  .04نمودار 

 
 .همانخذ: أم

 

نشان  1302مختلف غذایی در فرد شهری و روستایی در سال  یهاگروهبررسی میزان مصرف 

و این کاهش مصرف  کنندیمدرصد کمتر از شهرنشینان ماهی مصرف  36 حدوداًیان یکه روستا دهدیم

است. نکته جالب توجه اینکه میزان مصرف  درصد بوده 26و  25برای لبنیات و گوشت دام به ترتیب 

که  دهدیمدرصد بیشتر از هر فرد شهری است. این موضوع نشان  55 حدوداًقند و شکر روستاییان 

سبد غذایی خود بیشتر متکی به مواد غذایی پرکالری و  نیتأم، برای نانیشهرنشیان نسبت به یروستا

 .باشندیمقیمت ارزان
 

 های داخلی. حمایت1-4

مکلف به انجام آن است، خرید تضمینی محصوالت کشاورزی  حمایت داخلی که دولت قانوناً نیمهمتر

 نرخ تورم اندازه بهآن دولت موظف است قیمت تضمینی محصوالت را هرساله حداقل  براساساست که 

 ابولت افزایش دهد و به نوعی با این عمل میزان درآمد کشاورزان را تا حدی تضمین کند و همچنین د

اما  ،معاف کردن تولیدات کشاورزی از پرداخت مالیات قصد حمایت مضاعف از بخش کشاورزی را دارد

نونی حداقل قا تضمینی کمتر از یهامتیقتعیین شده برای محصوالت کشاورزی در قالب  یهامتیقاگر 

مشمول این قانون  محصوالت نیمهمترباشد دولت به نوعی از کشاورزان مالیات پنهان اخذ نموده است. 

ه در ادام کهدرآمد روستاییان دارند  نیتأمروغنی و برنج هستند که نقش زیادی در  یهادانهگندم، جو، 

به بررسی عملکرد دولت در اجرای تکلیف قانونی در زمینه تعیین قیمت تضمینی برای دو محصول گندم 

 و جو پرداخته خواهد شد.

نان گوشت دام گوشت 

پرندگان

ماهی انواع شیرو 

فرآورده های 

آن

نتخم پرندگا روغن قند و شکر



 

 

 

 . گندم4-1-4

 نار تالشکخانوار در  ییت نان در سبد غذایگانه است. اهمی ییاالکران یا یشاورزکگندم در اقتصاد 

بازار  ییتا دولت به تنهاسبب شده  ییت غذایمنظور حفظ امنارزان نگه داشتن آن به یدولت برا وقفهیب

. گندم محصولی است که در همه گستره کشور امکان کشت داشته و در دینترل نماکشور کگندم را در 

 همواره در ،با توجه به اهمیت گندم در سفره غذایی مردم ایران .شودیمتولید  هاتاناسهمه 

است بوده برخوردار  از ارجحیت و متولیان بخش کشاورزی هادولت یهایریجهتگو  هایاستگذاریس

 (.1305 )سازمان تعاون روستایی،

 

 4939-4993ی هاسالمولی طی . مقایسه رشد سالیانه قیمت تضمینی و نرخ تورم گندم مع09نمودار 

 
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و وزارت جهاد کشاورزی. مأخذ:

 

سال از  7دهد که در مقایسه رشد قیمت تضمینی در هر سال با نرخ تورم سال قبل از آن نشان می

یمت قسال مورد بررسی قانون خرید تضمینی رعایت نشده است و قیمت تعیین شده کمتر از حداقل  15

 میزان درآمدشان به اندنمودهکشاورزانی که به کشت گندم اقدام  هاسالقانونی معین شده بوده و در آن 

 مالیات پنهان دریافت نموده است. آنهاه نوعی دولت از بازای هر تن تولید محصول کاهش یافته است و 

 

  

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

رشد سالیانه قیمت تضمینی نرخ تورم
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 (4989قیمت ثابت=خدمات )و  رابطه مبادله قیمت تضمینی گندم با شاخص كل بهای كاال .08نمودار 

 
 بانک مرکزی.مأخذ: 

 

طی سه برنامه سوم تا پنجم  نرخ مبادله قیمت تضمینی گندم با شاخص کل بهای کاال و خدمات

سال مورد بررسی کمتر  15سال از  5دارای نوسانات زیادی بوده است. نرخ مبادله قیمت این محصول در 

رد رابطه مبادله قیمت گندم این است که این شاخص طی در مو تأملاز یک بوده است. نکته قابل 

بازار این محصول از پایداری کافی  گرید عبارتبه .مورد مطالعه دارای نوسانات زیادی بوده است یهاسال

 .این محصول مهم و راهبردی شده استبرخوردار نبوده که این مسئله موجب ناپایداری در تولید 

 جو .0-1-4

زراعی است که نقش اساسی در تأمین خوراک دام، خصوصاً دام سنگین محصوالت ین جو یکی از مهمتر

های ، بعضاً اتفاق افتاده است که این محصول از نظر حمایت1305تا  1370های زمانی سالدر بازه دارد. 

 توجهی مواجه شده است و میزان تولید آن تحت تأثیر قرار گرفته است.داخلی با کم

 
 (4989قیمت ثابت=خدمات )طه مبادله قیمت تضمینی جو با شاخص كل بهای كاال و راب .03نمودار 

 
 .همان مأخذ:

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394



 

 

 

دهد که نحوه و میزان بررسی قیمت تضمینی جو با شاخص کل بهای کاال و خدمات نشان می

حمایت از تولید این محصول مهم و استراتژیک با نوسانات زیادی مواجه بوده است. این شاخص در 

 مقدار خود قرار گرفته است. نیترنییپادر  1301و  1367 یهاسال

 

 های مرزی. حمایت5-4

مرزی از آن  یهاتیحما عنوانبهحمایت از تولیدات داخلی در برابر کاالهای وارداتی سیاستی است که 

که این حمایت در مورد محصوالت کشاورزی با توجه به ماهیت بازار این محصوالت )دارای  شودیمیاد 

 یاهاستیسبیشتری برخوردار است. اما روند تحوالت ارزی و  کشش عرضه پایینی هستند( از اهمیت

حمایت مرزی بخش کشاورزی بیانگر این واقعیت است که ضعف نظام تعرفه بخش کشاورزی و آثار منفی 

 تحوالت ارزی در بیشتر مواقع به ضرر بخش کشاورزی وارد عمل شده است.

این واقعیت است که حتی در شرایطی که تحوالت ارزی به نفع تولید بخش  تحوالت گذشته بیانگر

کارآیی الزم برای حمایت از  یاتعرفهریغکشاورزی رقم خورده است، نظام تعرفه کشاورزی در نبود موانع 

درصد  5با تعرفه  1306درصد کاالهای کشاورزی در سال  55تولید کشاورزی را نداشته است. ورود 

ن مدعاست که میانگین باالی تعرفه در بخش کشاورزی ضمانتی برای حمایت از این بخش شاهدی بر ای

 (1305)فریادرس،  .نبوده است

 

 )درصد(  4935تا  4982تعرفه برخی از محصوالت كشاورزی از سال  .4جدول 

 سال

گوشت 

 گوساله

گوشت 

گوسفند و بز 

 ریو سا

 گوشت مرغ

 ر خشکیش

 برنج

 ذرت

 ایدانه سو

 روغن

 رکقند و ش

 موز

 پرتقال

 نجالهك

 گمرک جمهوری اسالمی ایران. مأخذ:

 

و قبل از سال  1365که بعد از سال  دهدیمبررسی نرخ تعرفه محصوالت مهم کشاورزی نشان 

حمایت مناسبی از تولید داخل در برابر واردات انجام نشده است و همین موضوع باعث ایجاد  1303
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والت کشاورزی شده است. یکی از محصوالتی که اهداف وزارت جهاد ضربات زیرساختی به تولید محص

تدریج بر تولید آن به 1366ر خام است که بعد از سال کشاورزی بر افزایش تولید آن قرار گرفته بود، شی

ی حمایتی در تقویت و همگرای یهااستیسکه تمام  کندیمحکم  یاستگذاریسافزوده شده است و تدبیر 

 ستی حرکت نماید.با سیاست باالد

 
 )هزار تن(   4939تا  4982. میزان واردات شیر و تولید آن از سال 92نمودار 

 
 وزارت جهاد کشاورزی و گمرک.مأخذ: 

 

تا  1366در بازه زمانی  ی وزارت جهاد کشاورزیهایزیربرنامهمیزان تولید شیر در ایران با توجه به 

از  ی مرزیهاتیحماافزایش تولید برای پایدار بودن بایستی با  این .همواره در حال افزایش بوده است 1303

 ومعدن  ،ی صورت گرفته توسط وزارت بازرگانی سابق و صنعتهایگذاراما تعرفه ،طرف دولت حمایت شود

کشاورزی بوده است. این  دکنندهیتولاجرای قانون تمرکز وظایف همواره به ضرر تولید و  تجارت تا قبل از

در بازار  ی تولیدکنندهزنچانهقدرت از شیر افزایش یافته و  دکنندهیتولشده است که فشار بر شرایط موجب 

 شدت با آسیب مواجه شود.های تولید این محصول بهزیرساخت شدت کاسته ومحصوالت به فروش
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 4939تا  4984. واردات و تعرفه واردات شکر از سال 94نمودار 

 
 یران.گمرک جمهوری اسالمی ا مأخذ:

 

باعث  1302تا  1365 یهاسالتوسط دولت در  از زنجیره ارزش شکر عدم حمایت مرزی مناسب

شد که میزان واردات به مجرد کاهش تعرفه واردات شکر رشد باالیی داشته باشد و تولید داخل و کل 

ند ق یهاکارخانهخانجات را با مشکالت زیادی مواجه کند. تعداد زیادی از رزنجیره تولید از کشاورز تا کا

هستند بیکار شدند. این نوع  از مناطق روستایی عموماًکه  آنهاو شکر تعطیل شدند و کارگران 

رفع و سیاست  جیتدربه 1302انجام شد، بعد از سال  کنندهمصرفکه به بهانه حمایت از  هایاستگذاریس

 حمایت از تولید در پیش گرفته شد.

 

 به بانک كشاورزیوضعیت بدهی كشاورزان . 4-4

مین مالی و تهیه سرمایه در أهای کشاورزی، روستاییان برای تبا توجه به بازدهی پایین مالی فعالیت

ا توجه باشند. البته بخصوص بانک کشاورزی میههای مختلف بگردش نیازمند دریافت تسهیالت از بانک

 طور معمول دریافت اینگونه تسهیالتهبه تشریفات اعطای تسهیالت و نیاز به ضامن یا وثیقه معتبر ب

 باشد.برای کشاورزان بسیار مشکل می
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 میلیون ریال()  4931متوسط مبلغ تسهیالت اعطایی بانک كشاورزی به گروه مصرفی در سال  .0 جدول

 متوسط مبلغ  تسهیالت  نوع مصارف

 آب و خاک 

 صنایع مرتبط کشاورزی

 تی قالیبافی و صنایع دس

 گلخانه

 آالت و ادوات کشاورزیماشین

 مرغداری

 بازرگانی کشاورزی

 باغداری

 پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم و سایر حشرات مفید 

 داریجنگل و مرتع و آبخیز

 خدمات کشاورزی

 دامداری

 زراعت

 شیالت 

 .بانک کشاورزی خذ:أم
 

ت دهد که تسهیالبررسی آمار و اطالعات  متوسط تسهیالت پرداختی براساس نوع مصارف نشان می

بافی و صنایع مان دارای باالترین متوسط و قالیمیلیون تو 556مربوط به صنایع کشاورزی با متوسط 

 اند.خود اختصاص دادهترین متوسط تسهیالت را بهمیلیون تومان پایین 7/5دستی با 
 

 4931تا  4934های مصرفی مرتبط با بخش كشاورزی از سال میزان مطالبات معوق بانک كشاورزی در گروه .9 جدول
 )میلیارد ریال(

 گروه مصرفی

 صنایع مرتبط کشاورزی

 بافی و صنایع دستیقالی

 گلخانه

 آالت و ادوات کشاورزیماشین

 مرغداری

 بازرگانی کشاورزی

 الحسنهقرض

 باغداری

 عسل و کرم ابریشم و سایر حشرات مفیدپرورش زنبور 

 جنگل و مرتع و آبخیزداری

 خدمات کشاورزی

 دامداری

 زراعت

 شیالت

 مجموع

 .همان خذ:أم



 

 

 

میزان  1305تا  1301طور متوسط و در بازه زمانی هدهد که بآمارهای بانک کشاورزی نشان می

 2/26میلیارد ریال بوده است که معادل  هزار 5/35مطالبات معوق بانک کشاورزی از کشاورزان در حدود 

اختی به کشاورزان بوده است. این مقدار مطالبات معوق که براساس انه تسهیالت پردیدرصد از متوسط سال

باشد دو مشکل عمده برای کشاورزان و مربوط به تسهیالت خرد می متوسط تسهیالت پرداختی، عمدتاً

بخش قابل توجهی از وجود آورده است. این مطالبات معوق باعث بدهکار شدن هبخش کشاورزی ب

های مختلف را از آنها سلب کرده کان دریافت تسهیالت مجدد از بانکده و امپا به بانک شکشاورزان خرده

مین مالی بانک کشاورزی شده و امکان ایجاد أاست. همچنین مطالبات ذکر شده موجب کاهش قدرت ت

 مین مالی کشاورزان را برای این بانک سخت کرده است.أچرخه مالی مناسب برای ت
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 اجتماعی عدروستاها از بُوضعیت . 0

زایش اف که بر روی رشد جمعیت دارد، بر ترکیب جمعیتی و یراتیتأثبر عالوهتحوالت ناشی از توسعه 

ای دهبخش عم. کندیمرا ایجاد  ینیشهرنشباال در جمعیت  یهاتراکمبوده و  مؤثرنیز میزان شهرنشینی 

و جزء نیروهای تولیدی  فعالدامپروری کشاورزی و  یهای تولیداز جمعیت مناطق روستایی، در بخش

 جامعه هستند. و غذایی بسیار مؤثر در امنیت اقتصادی

انتقال جمعیت از مناطق روستایی به شهر یا تبدیل روستاها به شهر براساس روند کنونی، انتقال نیروی  

کاذب است، چون حضور در بخش صنعت مستلزم تخصص  هضهای خدماتی یا عرتولیدی جامعه به بخش

عنوان کارگر بخش صنعت است که این جمعیت فاقد آن است. در عین حال، استفاده از این نیرو بهای ویژه

آن در بخش کشاورزی نیست؛ چراکه بازدهی آن در  شدهریزیگیری مؤثر و برنامهکارنیز قابل قیاس با به

ه کشاورزی با توج اینکه عرصهویژه مراتب بیشتر خواهد بود. بهحالت اخیر، هم برای فرد و هم برای جامعه، به

 آید.ای استراتژیک به حساب میبه تأثیر آن در امنیت غذایی و اقتصادی جامعه، حوزه

ویژه در روستا، که زندگی اجتماعی در چارچوب های کوچک و بهرفتار افراد در محیطهمچنین 

رد، تحت کنترل شدید گیافراد با تعدادی محدود شکل می ط نزدیک و تعامالت گرم و گستردهرواب

های اجتماعی امکان اندکی برای ظهور و بروز اجتماعی قرار دارد و تخطی از هنجارها و عدول از ارزش

 خواهد داشت.

 

 (درصد)     سهم جمعیت روستایی در كشور .90نمودار 

 
 .مرکز آمار ایرانخذ: أم
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ه همواره سهم جمعیت ک دهدیمنشان  1306تا  1335بررسی آمارهای جمعیتی کشور از سال 

درصد در سال  26به کمتر از  1335درصد در سال  56و از  روستایی در کشور در حال کاهش بوده است

کاهش یافته است. این کاهش سهم جمعیت روستایی هم در اثر مهاجرت از روستا به شهرها رخ  1306

 اصل شده است.به شهر ح روستاهادلیل تبدیل برخی از هداده است و بخشی از آن هم ب

 
 )میلیون نفر(    4932تا  4995تغییرات جمعیت كل كشور و روستایی از سال  .99نمودار 

 
 .همان خذ:أم

 

افزایش  1306میلیون نفر در سال  75میلیون نفر به بیش از  10از  1335جمعیت کشور از سال 

 21میلیون به  13از برابر شده است، در حالی که جمعیت روستایی کشور  0/3یافته است و در حدود 

 درصد رشد کرده است. 56 حدوداًمیلیون نفر افزایش یافته و 
 

  

1335 1345 1355 1365 1375 1385 1390

کل کشور نقاط روستایی



 

 

 

 (درصد)    4932تا  4995رشد جمعیت شهری و روستایی از سال  .91نمودار 

 
 .همان خذ:أم

 

تا  1355رشد جمعیت شهری و روستایی در کشور در بازه زمانی مورد بررسی بجز مقطع زمانی 

همواره رشد جمعیت روستایی  1375وده است. در جمعیت شهری بعد از سال همواره نزولی ب 1355

 رسیده است. 53/6به حدود منفی  1306منفی بوده است و در پایان سال 
 

 سال()   یتیجنسمیانگین سنی جمعیت روستاها با تفکیک  .95نمودار 

 
 .همان خذ:أم

 

طور هشدت افزایش یافته است و بهب 1376میانگین سنی جمعیت روستایی در کشور، بعد از سال 

رسیده است. بررسی تغییرات این شاخص به تفکیک زن و مرد  1306، در سال 0/26به  5/21متوسط از 

که متوسط سن زنان روستایی در سطح کشور، با شدت بیشتری افزایش یافته، به نحوی  دهدیمنشان 

1345-1335 1355-1345 1365-1355 1375-1365 1385-1375 1390-1385

نقاط شهری نقاط روستایی

1345 1355 1365 1370 1375 1385 1390

مرد زن
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متوسط سن مردان از سنی زنان بیشتر  متوسط 1335برای اولین بار بعد از سال  1306که در سال 

 روستایی شده است.
 

 4932تا  4995نسبت سالخوردگی جمعیت شهری و روستایی از سال . 94نمودار 

 
 .همان خذ:أم

 

شدت افزایش داشته است به 1376شاخص سالخوردگی در دو منطقه شهری و روستایی بعد از دهه 

 دیمؤافزایش یافته است که  35به بیش از  15سال، از  15سال به افراد زیر  56و نسبت افراد باالی 

 .باشدیمشدن جمعیت شهری و روستایی در کشور  ترمسن
 

 )نفر(  4932تا  4995شهری و روستایی از سال  یهاخانوادهعد بُ .99نمودار 

 
 .همان خذ:أم
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نقاط شهری نقاط روستایی
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شهری روستایی



 

 

 

همواره  1376تا  1335عد خانواده در مناطق روستایی از سال که بُ دهدیمز آمار نشان مرک یآمارها

عد خانواده در مناطق روستایی با شدت بیشتری نسبت بُ ،1376در حال افزایش بوده است، اما از سال 

درصدی نسبت به سال  35با کاهش  1306به مناطق شهری کاهش یافته است به نحوی که در سال 

عد خانواده در مناطق شهری در همین بازه این در حالی است که بُ .نفر رسیده است 7/3ه حدود ب 1376

 درصد کاهش یافته است. 20زمانی حدود 
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 (نفر)   4930های مختلف جامعه روستایی در سال بعد خانوار در دهک. 98نمودار 

 
 .همان خذ:أم

 

های ستایی کشور حاکی از آن است که خانوادهت رویمختلف جمع یهادهکعد خانوار در بررسی بُ

های دهک این در حالی است که خانواده .باشندنفر عضو می ودمتوسط دارای  طوربه درآمدکمهای دهک

ها از نظر جمعیتی در شرایط خانواده .باشدیمنفر  7/5عد خانواری در حدود دهم در روستاها دارای بُ

 ها در حال فروپاشی است.ه نهادی به نام خانواده در این دهکدهک اول روستایی حاکی از آن است ک

 

 (سال)   4932تا  4995متوسط سن اولین ازدواج زنان و مردان روستایی از سال  .93نمودار 

 
 .همانخذ: أم

 سال پرسش شده است. 15فقط از افراد باالی  1335سال  یریآمارگدر  (1)
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سال و در مردان  5در زنان  1306تا سال  1355از سال سن ازدواج زن و مرد در مناطق روستایی 

 دهدیمبررسی سن ازدواج در مردان در مناطق روستایی نشان  .سال افزایش یافته است 5/1در حدود 

آغاز شده است در حالی که افزایش سن ازدواج در بانوان از سال  1355که افزایش این شاخص از سال 

 3 حدوداً 1306تا  1355ن ازدواج در زنان روستایی در بازه زمانی آغاز شده است. میزان رشد س 1355

 .برابر مردان بوده است

 

 )درصد(   درصد باسوادی در جامعه روستایی به تفکیک جنسیت .12نمودار 

 
 .همانخذ: أم

 

طور متوسط هکه ب دهدیمنشان  1306تا  1335بررسی میزان باسوادی در جوامع روستایی در دوره 

های سوادی در روستاها بین سالش یافته است و بیشترین افزایش بابرابر افزای 12سوادی حدود میزان با

هایی همراه بوده و اتفاق افتاده است. افزایش نرخ باسوادی بین زنان و مردان با تفاوت 1355تا  1355

زنان در مناطق  سوادیباشد و بیشترین رشد بابرابر مردان می 6 حدوداًافزایش نرخ باسوادی در زنان 

 اتفاق افتاده است. 1355تا  1335های روستایی بین سال
 

  

1335 1345 1355 1365 1370 1375 1385 1390

مرد زن



 

 

 

 (نفر) 4930تا  4982دهک اول روستایی از سال  یخانوارها در باسواد افراد تعداد متوسط .14نمودار 

 
 .همان خذ:أم

 

تا  1366های دهد که بین سالاول روستایی نشان می یهادهکبررسی روند تعداد افراد باسواد در 

تدریج کاهش این شاخص به 1301این سال تا سال اما از  ،صعودی بوده است باًیتقرکه روند  1366

 اندکی اصالح شده است. مجدداً 1302سال  یافته و در

 

 سالمت عدروستاها از بُوضعیت . 9

بوط به زیربخش مر یهارساختیزمورد ارزیابی قرار داد اول  توانیمسالمت جامعه روستایی را از دو جهت 

 اجتماعی مربوط به سالمت مانند سبد غذایی و همچنین مصرف دخانیات. یرفتارهاسالمت و دیگری 
 

 ال(یر هزار) 4930تا  4982 از سالشهری و روستایی  میزان هزینه دخانیات در هر خانواده .10نمودار 

 
 .همان خذ:أم

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

هزینه دخانیات خانواده روستایی هزینه دخانیات خانواده شهری نسبت مصرف لبنیات خانواده روستایی به شهری
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 میزان هزینه هر خانواده روستایی برای 1302 تا 1366اعالم مرکز آمار ایران در بازه زمانی  براساس

 عنوانبه تواندیمشهری است. این اختالف هزینه که  یهاخانوادهدرصد بیشتر از  13 حدوداًدخانیات، 

افزایش یافته است به نحوی  1306بعد از سال  شاخصی برای میزان مصرف دخانیات در نظر گرفته شود

درصد بیشتر از هر خانواده شهری برای دخانیات هزینه کرده  26 هر خانواده روستایی 1302که در سال 

مواد  نیمهمتریکی از  عنوانبهاست. این در حالی است که در همین مقطع زمانی نسبت مصرف لبنیات 

تدریج کاهش یافته است و در غذایی مرتبط با سالمت، در خانواده روستایی نسبت به خانواده شهری به

 درصد کمتر از هر خانواده شهری است. 16ف لبنیات هر خانواده روستایی حداقل میزان مصر 1302سال 
 

 (درصد)        خانواربه تفکیک فعالیت شغلی سرپرست  هاخانوادهسهم دخانیات و ماهی از كل هزینه  .19 نمودار

 
 .مرکز آمار و بانک مرکزی خذ:أم

 

افراد بیکار در مناطق روستایی سهم باالتری که کارگران و  دهدیماطالعات مرکز آمار ایران نشان 

. در گروه افراد فاقد دهندیمخوراکی و دخانی خانواده خود را به تهیه دخانیات اختصاص  یهانهیهزاز 

به تهیه دخانیات  هاخانوادهدرصد از کل هزینه خوراکی و دخانی  6/2بیش از  1302شغل در سال 

درصد بوده  6/6ص در بین متخصصان و کارمندان کمتر از اختصاص یافته است در حالی که این شاخ

 با سرپرست فاقد شغل که مطمئناً هاخانوادههزینه دخانیات  دهدیماست. بررسی قدر مطلق نیز نشان 

با فعالیت علمی  هاخانوادهبرابر  3/3 حدوداً باشندیمدرآمد جامعه روستایی کم یهادهک یهاخانوادهاز 

 و فنی است.

 

قانونگذاران، 

مقامات عالی 

رتبه و مدیران

متخصصان 

(علمی و فنی )

تکنسین هاو 

دستیاران

کارمندان 

اموراداری و 

دفتری

کارکنان 

خدماتی و 

فروشندگان 

فروشگاهها و 

بازارها

کارکنان ماهر 

کشاورزی، 

جنگلداری و 

ماهیگیری

کارگران ساده غیر شاغل

سهم ماهی سهم دخانیات



 

 

 

 4930تا  4982نسبت مصرف لبنیات و نوشابه خانواده روستایی به شهری از سال  .11ر نمودا

 
 .مرکز آمار ایرانخذ: أم

 

وره این نسبت طی دکه  دهدیمهای روستایی به شهری نشان بررسی نسبت مصرف لبنیات خانواده

به  یج افزایش یافته استرتداما همین نسبت در مورد نوشابه به ،تدریج کاسته شده استمورد مطالعه به

های شهری کاهش یافته و مصرف های روستایی نسبت به خانوادهکه مصرف لبنیات در خانواده این معنا

 مواد مغذی و همچنین مشکالت ناشی نیتأمبا توجه به نقش لبنیات در  .نوشابه افزایش پیدا کرده است

 منفی خواهد داشت. ریتأثاز مصرف نوشابه این پدیده بر سالمت جامعه روستایی 

 

 در سال( لوگرمیک)     مصرف گوشت قرمز هر خانواده روستایی .1جدول 

 متوسط كشوری دهک دهم دهک اول سال 

نسبت سرانه 

به  دهمصرف دهک 

 یک

 .مرکز آمار و بانک مرکزی خذ:أم

 

اصی و آمینه اختص یدهایاسپروتئین حیوانی و  نیتأممنابع  نیمهمتریکی از  عنوانبهگوشت قرمز 

 ف گوشتبرخوردار است. بررسی میزان مصر هاخانوادهضروری از اهمیت باالیی در کیفیت سبد غذایی 

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

نسبت مصرف نوشابه خانواده روستایی به شهری نسبت مصرف لبنیات خانواده روستایی به شهری
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 حدوداًمتوسط هر خانواده روستایی  طوربه 1365که در سال  دهدیمقرمز در مناطق روستایی نشان 

 6/16به حدود  1302کیلوگرم گوشت قرمز مصرف کرده و این مقدار با سیر نزولی در سال  2/35

 کیلوگرم در سال کاهش یافته است.

 

 /سال(لوگرمیک) ده مناطق روستایی های دهک یک ومصرف گوشت قرمز خانواده .15نمودار 

 
 .: مرکز آمار و بانک مرکزیخذأم

 

 جیتدربه 1302تا سال  1365از سال  دهک یک روستایی یهاخانوادهمیزان مصرف گوشت قرمز در 

متوسط  .کیلوگرم در سال کاهش یافته است 5/1کیلوگرم در سال به حدود  6/3کاهش یافته است و از 

گرم در هر خانواده  5دهک اول روستایی در هر روز حدود  یهاخانوادهمز در مصرف روزانه گوشت قر

گرم در روز  2ازای هر فرد حدود ک اول میزان مصرف روزانه گوشت بهعد خانوار دهبا توجه به بُ. باشدیم

کیلوگرم  57به حدود  1365کیلوگرم در سال  05دهک ده نیز از  یهاخانوادهانه یسال. مصرف باشدیم

صی شاخ عنوانبه توانیم. کاهش مصرف گوشت قرمز در سطح روستایی را اندافتهیکاهش  1302سال  در

 برای استقرار ناامنی غذایی در نظر گرفت.

 

 سالمت هایزیرساخت. 4-9

 تواندیمه ک باشدیم یکشلوله آبمرتبط با سالمت روستاها دسترسی به  یهارساختیز نیمهمتریکی از 

 عمل کند. هایماریبامل پیشگیری از بروز انواع یک ع عنوانبه

 

 

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

سرانه مصرف دهك ده سرانه مصرف دهك یك



 

 

 

 (درصد)     از كل روستاها یكشلوله آبسهم روستاهای دارای  .14نمودار 

 
 .مرکز آمار خذ:أم

 

هزار روستا  55، بیش از 1306آمار و اطالعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در سال  براساس

درصد رشد داشته است.  15 حدوداً 1365 ه این رقم نسبت به سالاند کدسترسی داشته یکشلولهبه آب 

که بیشترین رشد دسترسی روستاها به  دهدیممختلف زمانی نشان  یهادورهمقایسه آمار و اطالعات 

 یکشلولهرخ داده است و تعداد روستاهای دارای آب  1355تا  1355در مقطع زمانی  یکشلولهآب 

درصد از روستاهای دارای سکنه کشور به آب  75بیش از  1306در سال  برابر شده است. 2/5 حدوداً

 .اندداشتهدسترسی  یکشلوله

 

 )درصد(          سهم روستاهای دارای پزشک عمومی از كل روستاهای دارای سکنه .19نمودار 

 
 .همان خذ:أم

 

1355 1365 1375 1385 1390

1355 1365 1375 1385 1390
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که  هعمومی بوددرصد دارای پزشک  5/7هزار روستای موجود در کشور فقط  55از  1355در سال 

درصد کاهش یافت. از سال  1/5درصدی مواجه شد و به حدود  2با کاهش  1355این عدد در سال 

به بعد، روند رو به رشد تعداد روستاهای دارای پزشک آغاز شد تا جایی که سهم روستاهای دارای  1355

 ست.درصد از کل روستاهای دارای سکنه رسیده ا 15به بیش از  1306پزشک در سال 
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 فنی عدروستاها از بُوضعیت . 1

آفرین است. هنگامی وجود دارد که بحران یدارامعنفاصله  آب و شدت تقاضا در جهان نیتأمبین توان 

که این عدم تعادل با مجموعه راهکارهای مدیریتی قابل مهار نباشد زبان مفاهمه در بخش آب به زبان 

. استفاده از تکنولوژی و عد ملی و جهانیعد محلی و چه در بُچه در بُ ،مخاصمه تغییر مکان خواهد داد

تا حد قابل توجهی مدیریت  تواندیمدر سطح مزارع  آنهاانتقال آب و نحوه مصرف  یهارساختیزبهبود 

 هدایت کند. یوربهرهآب را به سمت افزایش 
 

 )هکتار( 4934تا  4982آبیاری تحت فشار از سال  یهاروشمیزان توسعه  .18نمودار 

 
 .وزارت جهاد کشاورزی خذ:أم 

 

حدود یک میلیون هکتار از اراضی به آبیاری تحت فشار مجهز  مجموع در 1301تا  1366 یهاسالبین 

 ورطبه، روند گسترش این نوع آبیاری در بازه زمانی مورد بررسی همواره رو به افزایش بوده است و اندشده

 .اندشدههزار هکتار از اراضی به این تکنولوژی مجهز  63انه یالمتوسط در بازه زمانی مورد بررسی س
 

 (لومتری)ک            قنوات مرمت و ایاح طرح یابرنامه و انهیسال عملکرد .13نمودار 

 
 .همان خذ:أم

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391



 

 

 

قنات بازسازی و مرمت  لومتریکهزار  23در مجموع  1301تا سال  1366 یهاسالدر بازه زمانی 

 زمینی شده است.آیی این منبع آب زیروسیله موجب افزایش کار و به این شده است

 

 4930زندگی در سال  یهارساختیزهای روستایی و شهری از حداقل درصد برخورداری خانواده .5 جدول

 )درصد(

 شهری روستایی 
 یهاخانوادهنسبت برخورداری 

 شهری به روستایی

    برق حداقل

    تلفن ثابت حداقل

    یشکگاز لوله حداقل

    حمام حداقل

    توالت حداقل

    ، برق و تلفن ثابتیشکآب لوله حداقل

، برق، تلفن ثابت و گاز یشکآب لوله حداقل

 یشکلوله
   

 .مرکز آمار ایران خذ:أم

 

دهد که تکنولوژیک زندگی نشان می یهارساختیزمیزان برخورداری روستاها از حداقل بررسی 

 1 حدوداًهستند که در این شاخص  مندبهره یرسانبرقدرصد روستاها از حداقل امکانات  00حدود 

ی روستای یهاخانوادهدرصد کمتر از مناطق شهری هستند. دسترسی به تلفن ثابت، سطح دسترسی 

 55 حدوداًگاز  یکشلولهروستایی به  یهاخانوادهاست. دسترسی  نانیشهرنشدرصد کمتر از  32 حدوداً

 یهاخانوادهدرصد از  5/31 حدوداًشهری است.  یهاخانوادهدرصد دسترسی  56درصد است که معادل 

 دسترسی دارند. یشک، برق، تلفن ثابت و گاز لولهیشکلولههمزمان به  طوربهروستایی 

 

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 



 

 

 

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 قوانین عدروستاها از بُوضعیت  .5

توان به قوانین عد عمرانی مورد توجه بوده است و در این ارتباط میروستا در قوانین کشور همواره از بُ

سیس أجمله قانون تها ازنامههای توسعه، قوانین بودجه سالیانه و بسیاری از قوانین و آیینبرنامه

سازی آب شرب (، قانون توسعه و بهینه1377تیرماه سال ) های خودکفا در روستاهای کشوردهیاری

 نامه توسعه فضاهای ورزشی در مناطق روستایی(، آیین1305)فروردین سال  شهری و روستایی در کشور

 .( اشاره کرد1365ماه )خرداد

 ویژههرسد که اغلب قوانین مرتبط با روستا در حوزه عمرانی )ببا عنایت به این قوانین به نظر می

سیس أتوان در تت و قوانین در این حوزه را میالبته مهمترین اقداما .مسکن روستایی( تعریف شده است

هدف اصلی ایجاد آن، عمران و  سیس وزارت جهاد سازندگی یافت کهأنهاد جهاد سازندگی و آنگاه در ت

 توسعه روستایی بوده است.

 که در فصل عمران شهری و توسعه روستاییهای به نسبت مثبتی رغم نگرشدر برنامه سوم توسعه به

ی در روستاها و به تبع آن موضوع یبه روستاها و مناطق روستایی شده، پرداختن به نحوه مدیریت اجرا

 دهیاری و تشکیالت مربوط به آن، مغفول مانده است.

ایی روستزمینه به توسعه  دوبرنامه چهارم توسعه که ساختاری متفاوت از سه برنامه قبلی دارد در 

(، 160(، )05(، )05(، )01(، )50زمینه موضوع روستا را )مواد ) 12(( و تقریباً در 36( و )10)مواد )

(( مستقیماً )با به 161( و )53برنامه سوم(، ) (1)( )تنفیذ ماده 155) ( و156(، )133(، )125(، )117)

 گر از مواد برنامه که از روستا نامکار بردن صریح نام روستا( مطرح ساخته است. بدیهی است بسیاری دی

 مؤثری ایفا نمایند. نقش توانند مستقیم یا غیرمستقیم در توسعه روستا اند، مینبرده

ها مطرح شده شرح زیر موضوع دهیاریدر پنج زمینه و در فصول مختلف بهدر برنامه چهارم توسعه، 

 است: 

 

 حفاظت محیط زیستـ ( فصل پنجم 44ماده )« ج»بند 

ها و ها، بخشداریائه برنامه مدیریت پسماندهای کشور و اتخاذ روشی که با همکاری شهرداریار»

یه پسماندها با نقل، بازیافت و دفع کلوآوری، حملیان برنامه چهارم، جمعکه در پاطوری ها ... بهدهیاری

 ...«.محیطی و بهداشتی انجام شود های فنی زیستروش

 

 توسعه فرهنگیـ صل نهم ( ف449ماده )« الف»بند 

های الزم را از توسعه و گسترش اند، حمایتها موظفها و دهیارینهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شهرداری»... 



 

 

 

 .«عمل آورندورزش همگانی و ایجاد تسهیالت الزم جهت دسترسی آسان مردم به فضاها و اماکن ورزشی به

 

 امنیت ملیـ ( فصل دهم 404ماده )

های اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کارگیری جوانان در سازندگی و فعالیتور بهمنظبه»

های احمر و سایر دستگاهها، جمعیت هاللها، دهیاریبهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهرداری

ای و خدمات اجتماعی خود، از ظرفیت های سرمایههای تملک داراییربط، مجازند در اجرای طرحذی

 «.های غیردولتی جوانان و نیروی مقاومت بسیج استفاده نمایند...نان کشور اعم از تشکلجوا

 

 نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاكمیتـ ( فصل دوازدهم 499ماده )« ب»بند 

های دولتی، در مورد توسعه و عمران شهر و روستا، با های قابل واگذاری دستگاهآن دسته از تصدی»

 «.شودها واگذار میها و دهیاریربط به شهرداریلی اداری همراه با منابع ذیعا تصویب شورای

 

( تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع 88ماده )« د»بند « 4»تبصره 

 ای، فصل چهاردهممنطقی نمودن حجم و اندازه دولت و كاهش تدریجی اعتبارات هزینه

های مشمول این ماده مجازند مراکز قانون برنامه سوم توسعه ... دستگاه( 55ماده )« ب»ـ در اجرای بند 

صورت اجاره به اشخاص حقیقی و تمام خود را بهی، اجتماعی و رفاهی موجود و نیمهو واحدهای خدمات

 واگذار نمایند.« الف»حقوقی موضوع بند 

 الزامی است:« الف»بند  های زیر مشروط به رعایتدر اجرای این بند رعایت اولویت ـ«4»تبصره 

 ها.ها و دهیاریـ نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری

ف شده که یها تعرشود، در مواردی وظایفی برای دهیاریکه از مفاد احکام برنامه مالحظه میچنان

 ه است.های عمومی غیردولتی قرار دادها و سایر سازمانرا در نظام اداری، همتراز با شهرداری جایگاه آن

روستایی بوده است که مفاد آن  مهمترین اقدام در برنامه چهارم توسعه در حوزه توسعه( 10)ماده 

 شرح ذیل است: به

 

 برنامه چهارم توسعه ـ (43) ماده

 :اتخاذ نماید ترتیبی است مکلف ، دولتو عشایری روستایی توسعه هایشاخص یمنظور ارتقابه

ور جمهنظر رئیس زیرروستایی  در امور توسعه و نظارت ، راهبریریزیبرنامه، سیاستگذاری (الف

 .گیرد انجام

 جمهوری و فرهنگی ، اجتماعیاقتصادی توسعه سوم برنامه پایان به مذکور نسبت هایشاخص (ب
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 یارتقا عشایر با حفظ کاناس و ساماندهی یافته ( افزایش%25درصد ) پنجوبیست حداقل ایران اسالمی

 .پذیرد عشایر کشور صورت جمعیت (%56درصد ) در حد پنجاه اقتصادی هایتوانمندی

د درص صد انهیسال مصوبه بودجه ارقام میزان به برنامه در طول و عشایری روستایی اعتبارات (ج

 .گردد و پرداخت ( تخصیص166%)

چهارم توسعه نمایندگان مجلس شورای اسالمی قانون الزام دولت به  پس از تصویب قانون برنامه

شرح ذیل تصویب های توسعه در مناطق روستایی بهتوسعه متوازن روستایی را با هدف بهبود شاخص

 کردند. 

 

 قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستایی

تصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ( قانون برنامه چهارم توسعه اق10در اجرای ماده ) ـماده واحده 

، دولت مکلف است تمهید قانونی الزم جهت تعیین متولی 11/5/1363اسالمی ایران مصوب 

ریزی و نظارت بر توسعه متوازن روستایی را ظرف مدت سه ماه مشخص نماید به سیاستگذاری، برنامه

 صورتی که:

 ر مشخص گردد.ای کشوهای توسعهسهم سرانه روستانشینان از بودجه .1

ای و ریزی منطقهها و مناطق زیرمجموعه، نهاد برنامهریزی و توسعه استاندر شورای برنامه .2

 نظارتی الزم را در این زمینه به وجود آورد.

هم آذرماه یکهزار و سیصد شنبه مورخ پانزدقانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه

 به تأیید شورای نگهبان رسید. 23/0/1365اسالمی تصویب و در تاریخ چهار مجلس شورای و هشتادو

 (105)در برنامه پنجم توسعه نیز مواد متعددی در حوزه روستا و یا مرتبط با آن وجود دارد که ماده 

جم ون برنامه پن( مهمترین ماده قانونی در حوزه توسعه روستایی در قانایتوسعه منطقه) در فصل ششم

 :شرح ذیل استکه بهتوسعه بوده 

منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه است بهدولت مکلف  ـ( برنامه پنجم توسعه 431) ماده

سطح درآمد و  یی، ارتقایهای اجراریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاهسیاستگذاری، برنامه

جامعه روستایی، عشایری و های موجود بین یان و کشاورزان و کاهش نابرابرییکیفیت زندگی روستا

 عمل آورد:جامعه شهری، حمایت الزم را از اقدامات زیر به

بندی خدمات های توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویتشاخص یارتقا (الف

 ،ای و محلیروستایی با توجه به شرایط منطقه

های هها و زنجیراولویت توسعه خوشه حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با (ب

ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی صنعتی ـ کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده



 

 

 

وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت 

 ،های دارای قابلیت توسعهمراکز دهستان

 ،های فاقد شورای اسالمیگوی مدیریت در آبادیتعیین ال (ج

نسبی و تثبیت « از شهر به روستا»های تشویقی در جهت مهاجرت معکوس تدوین سیاست (د

 ،جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه

بر سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روسـتایی مبتـنیبهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن (هـ

 ،اسـالمی ـ ایرانی با مـشارکت مـردم، دولـت و نهادهای عمومیالگوی معماری 

ای مستمر روستاییان با هدف توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات آموزش فنی و حرفه (و

 ،های صنعتی و بهبود کیفیت تولیداتنوین و مشارکت در فعالیت

ی کوچک و متوسط تولید و خدماتی در های کارآفرینی و اشتغالزاساماندهی و استقرار فعالیت (ز

 ،های مالی و اعتباریمناطق روستایی از طریق ارائه مشوق

 ،رسانی بهتر و مؤثرترمنظور خدماتهای روستایی بهساماندهی روستاها در قالب مجموعه (ح

 ،های روستاییسازی شبکه راهاحداث، ترمیم و نگهداری و ایمن (ط

 ،ایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارهاهای توسعه عششاخص یارتقا (ی

تسهیالت، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه  یحمایت مالی از طریق اعطا (ک

های محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت روش

شدن اراضی و تجمیع مدیریتی  نظور جلوگیری از خردمهای حقوقی بهاراضی از طریق مشارکت با تشکل

 ،اراضی خرد کشاورزی

 هاییکی از شرکت ههای کشاورزی با اصالح اساسناماقدام قانونی در جهت ایجاد شرکت شهرک (ل

منظور ( قانون اساسی به55چهارم )وهای کلی اصل چهلتخصصی موجود در چارچوب سیاستمادر

 ،های کشاورزی، دامی و شیالتیهای مجتمعزیرساخت هوسعهدایت، راهبری و احداث و ت

( در چارچوب %50نه درصد )وهای غیردولتی تا سقف چهلگذاری مشترک با بخشسرمایه (م

حمایت از »ساسی و از طریق شرکت مادرتخصصی ( قانون ا55چهارم )وهای کلی اصل چهلسیاست

 ه، در زمین«مدیریت منابع آب ایران»تخصصی و شرکت مادر« گذاری در بخش کشاورزیتوسعه سرمایه

اورزی های کشهای زیربنایی و نوپدید در بخشور و طرحکشاورزی با فناوری نوین، اقتصادی و بهره هتوسع

 ،سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایریمناطق روستایی و جوان هو منابع آب و توسع

ه برداری باه جدید را حداکثر ده سال پس از بهرهدولت مکلف است سهام دولتی در بنگ تبصره ـ

 نماید. های غیردولتی واگذاربخش

توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک  (ن

ازی، سکیفیت تولید و روان یبخشی، ارتقانظر برای هویت فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و مورد
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ها و های متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیهپذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاهسفارش

ایع و خدمات جانبی فرش های تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنشرکت

 ،ارجیداخلی و خهای وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابیو بهبود بهره منظور ارتقادستباف به

 وزارت بازرگانی مکلف به پیگیری حکم این بند در دولت است. تبصره ـ

( آن از طریق تقویت صندوق بیمه %166درصد ) تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صد (س

 ،اجتماعی روستاییان و عشایر

 ،های ورزشی برای جامعه روستاییبینی مکانپیش (ع

تایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور با پیشنهاد کارشناسان های هادی روستهیه طرح (ف

فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطالع دهیاران و رؤسای شورای اسالمی 

ن رئیس، عنواای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بهروستاها و تصویب آن در کمیته

ان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقالب فرماندار شهرست

اسالمی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس 

 .عنوان ناظرشورای اسالمی روستا به

عنوان کارشناس و تواند بهع است مینماینده شهرداری شهری که روستا در حریم آن واق ـ تبصره

 ناظر در جلسه کمیته مذکور شرکت نماید.

 کرهای ذی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایتینامه اجراینیآ

شده، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پیشنهاد 

 رسد.ت وزیران میئتصویب هی معاونت به

 

 سیاسی عدروستاها از بُوضعیت  .4

 مختلف، هایدستگاه بین در روستایی امور سازیپراکنده و سازندگی جهاد وزارت ادغام از پس

 و هانسخه همان با روستایی، توسعه مبانی و اصول با الزم آشنایی عدم دلیلبه اجرایی هایدستگاه

 مورا مدیریت هایروش تناسب عدم»اند. در حقیقت، پرداخته روستایی امور یرتدب به شهری رویکردهای

 دارها و روستاها به نسبت هادستگاه کارشناسان و والنئمس شناخت و اشراف عدم روستاها، با روستایی

 مارشبه کشور روستایی توسعه مهم موانع از «اجرایی هایدستگاه توسط شهری رویکردهای با روستاها

 رد کشور، نظرانصاحب اذعان بنابه سابق، سازندگی جهاد وزارت مشارکتی جهتگیری برخالف. ودرمی

 اجرای و طراحی زمینه در اجرایی هایدستگاه در رعیتی-دولت و تکنوکراتیک رویکردهای حاضر، حال

 و هاحمایت منتظر که منفعل عناصر به اغلب را یانیروستا امر، این و است حاکم روستایی هایطرح



 

 

 

 این. است داده کاهش شدتبه را مذکور هایطرح اثربخشی و نموده تبدیل هستند، دولت هایکمک

 است.  مغایر قطعاً مقاومتی، اقتصاد روح با رویکرد

 سازمان رد بیشتر البی قدرت از که روستایی توسعه با مرتبط اجرایی دستگاه هر مشکل، این کنار در

 تاولوی میزان از فارغ بیشتری، اعتبار باشد، برخوردار اسالمی شورای مجلس و ریزیبرنامه و مدیریت

 جزء مذکور، پروژه بساچه که حالی در کند؛می اخذ کشور، روستایی توسعه در خود فعالیت موضوع

 هایودجهب در روستایی توسعه اعتبارات اجزای نباشد. بررسی مدنظر روستاهای یا روستا اصلی هایاولویت

-فیزیکی-کالبدی امور به ،(درصد 76 باالی) اعتبارات این عمده سهم دهدمی نشان هم ورکش سنواتی

 دارد.  ناچیزی بسیار سهم روستا اقتصاد و اشتغال و یابدمی اختصاص خدماتی
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ی را دهای واحریزی توسعه روستایی حالت از باال به پایین و متمرکز دارد که احکام و نسخهنظام برنامه

و  های محلیکند که در خیلی از موارد با پتانسیلبرای شرایط متنوع اقلیمی، جمعیتی و ... صادر می

ن شوند. در ایسرزمینی متناسب نبوده و منجر به عدم استفاده بهینه از منابع و حتی تخریب آنها می

های توسعه روستایی ندارند و پروژه ثری در زمینه تهیه، تدوین و اجرای برنامهؤروند، مردم مشارکت م

فرض بر آن است که هر آنچه مصلحان روستایی  که اغلب نیروهای دولتی و از مناطق شهری هستند 

 ثر خواهد بود.ؤتوصیه نمایند، کاربردی و م

غلی های شبخشی به مشاغل روستایی و عدم ایجاد فرصتدلیل فقدان تنوعدر چنین شرایطی و به

نیروی کار مازاد روستایی کماکان  -های مختلف اقتصاد روستاییاه جامع به بخشبر نگمبتنی –پایدار 

  زند.های شغلی خود را در نواحی شهری جستجو کرده و دست به مهاجرت میفرصت

های سنواتی، ساختار شفاف و مشخص بودجهتوان در زنی پایین مناطق روستایی را میقدرت چانه

 مشاهده کرد های مختلف است.اثربخشی اعتبارات عمرانی در حوزه شرط اساسی ارزشیابی و پایشکه 

 فصل»های توسعه و عمران روستایی، در قالب یک فصل کلی با عنوان اغلب برنامه های اخیر،در سال

همراه داشته شوند.  این امر دو مشکل جدی را بهآورده می« مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری

برد. چرا که مشخص نیست دقیقاً چه ارزیابی اثربخشی اعتبارات روستایی را از بین میاوالً امکان  :است

میزان اعتبارات این فصل، مختص نواحی روستایی است. لذا چنانچه محققی در آینده، قصد بررسی روند 

ا نخواهد راعتبارات عمران و توسعه روستایی و ارزشیابی اثربخشی آنها را داشته باشد، عمالً چنین امکانی 

 داشت.

ای سبب نوعی تبعیض به نفع نواحی شهری شده و فصل مسکن و عمران ازسوی دیگر، چنین رویه

ها، هیچ طرحی در شهری، روستایی و عشایری دارای سوگیری کامالً شهری است و در برخی از سال
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اً ها صرفاین برنامهشود و های اساسی این فصل در رابطه با نواحی روستایی دیده نمیبرخی از برنامه

 کشند.عنوان روستایی را یدک می

این موارد ازجمله مواردی هستند که موجب عدم توزیع متوازن قدرت در شهر و روستا شده و در 

 د.کنثر بوده و نقش اساسی ایفا میؤایجاد ضعف کنونی قدرت سیاسی روستاها در رابطه با شهرها م
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ها و راهبردهای توسعه پایدار روستایی را سعه روستایی در ایران متولی حاکمیتی ندارد که سیاستتو

های ر حال حاضر، دستگاههای اجرایی مرتبط نظارت کند. دتدوین کرده و مطابق با آن بر عملکرد دستگاه

صوص نواحی خخود در های بخشیبه اجرای برنامهطور جداگانه و ناهماهنگ از یکدیگر، اقدام مختلف به

توان به وزارت بهداشت و درمان، وزارت نیرو، وزارت کشور، ها میجمله این دستگاهنمایند. ازروستایی می

وزارت کار، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقالب، مرکز توسعه روستایی و 

 ، کمیته امداد امام خمینی )ره( اشاره کرد.مناطق محروم، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

اجتماعی روستاها از شهرها، لحاظ کردن نگاه خاص  -متفاوت بودن بسترها و شرایط اقتصادی

یان توان بیمه اجتماعی روستایکند. برای نمونه نمیای را الزامی میهای توسعهروستایی در پیچیدن نسخه

ماعی شهری توسعه داد، چرا که اقتصاد روستایی با اقتصاد و عشایر را با همان رویکردهای بیمه اجت

رسمی شهرها معموالً متفاوت است. توسعه گردشگری روستایی بسیار متفاوت از گردشگری مرسوم و 

 شود، مطمئناًانبوه باید صورت پذیرد. همچنین ساختاری که برای نهاد محلی مانند دهیاری طراحی می

اختاری باشد که برای شهرداری طراحی شده است. در این شرایط تاکنون تواند دقیقاً به مانند سنمی

دیریتی م اختیارات کافی در حوزه مدیریتی روستاها تعریف نشده است و قانون شوراها نیز نتوانسته خأل

 در مناطق روستایی را پوشش دهد.

ها، ابلیتمهمترین شرط بهبود خوداتکایی و توانمندی جوامع روستایی و عشایری افزایش ق

ریزی محلی در آنها و تفویض اختیارات الزم در زمینه تدوین های برنامهها، دانش، نگرش و مهارتظرفیت

د هایی بوها و اجرا و ارزشیابی آنها با رعایت الزامات مربوطه است. باید به دنبال رهیافتها و برنامهطرح

محور دولت های متمرکز و عرضهها و طرحمایتیان و عشایر را از عناصر منفعلی که منتظر حیکه روستا

مانند توسعه گردشگری روستایی، توسعه کشاورزی  هاا را فعال نماید. همه برنامههستند، خارج کرده و آنه

 اند، تنها در صورتی سبب توانمندسازیها مدنظر قرار گرفتهصنایع دستی و غیره که در این طرحصنعتی، 

 یان و عشایر ویها و نیازهای واقعی روستاها، قابلیتاساس اولویتشد که بروستاییان و عشایر خواهد ر

 ریزی شوند.نگری برنامهجای بخشیگرایی بهبوطه و با رویکرد منطقهمناطق مر



 

 

 

ریزی بخشی و متمرکز موجود، بسیار کند درغیر این صورت روند تحقق آنها با همین نظام برنامه

ق روستایی و عشایری مختلف کشور با الگوبرداری از هم و بدون خالقیت ها در مناطخواهد بود و بنگاه

شدت های متنوع توسعه خواهند یافت و اثربخشی و پایداری آنها بهناشی از توجه به تفکرها و قابلیت

 محل سؤال خواهد بود.

ویژه طور جامع ابعاد مختلف توسعه و بهخوبی و بهر فاقد سندی است که بهدر حال حاضر، کشو

شد. ها را معین نموده باها و تکالیف دستگاهابعاد اقتصادی توسعه روستایی را در نظر گرفته و سیاست

شود، طرح هادی روستایی است همچنین در سطح محلی، تنها طرحی که برای عمران روستاها تهیه می

 فضایی و تنوع بارز - های مکانیتوجهی به تفاوتکه رویکرد غالب آن کالبدی ـ فیزیکی بوده و کم

 شود. به بیان دیگر، برای کلها محسوب میترین مشکالت این طرحاکولوژیک یکی از اساسی - محیطی

 سازی فضاهای متنوعشود که این موضوع منجر به یکسانه میئروستاهای کشور شرح خدمات یکسان ارا

ه تصاویر متفاوت و ئتواند در ارایمحلی که خود م - ایهای منطقهگردد. در نتیجه، تفاوتروستایی می

ز روند و لذا در خیلی اجذب گردشگران مختلف با عالیق متفاوت مؤثر باشد، شکوفا نشده و از بین می

ویژه طرح هادی، ماهیت روستایی بودن خود را از دست های عمرانی بهموارد روستاها، در نتیجه طرح

 دهند. می

های هادی روستایی  ناتوان از ارائه نقشه راه و برنامه عملیاتی رحطور کلی باید اظهار داشت که طبه 

جای طرح هادی روستایی، نیازمند باشد و روستاهای کشور بهجانبه روستاها میمناسب برای توسعه همه

 تهیه طرح توسعه پایدار روستایی هستند که با توجه به جمیع ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط

 شوند.وسعه و هر سه بخش اقتصاد روستا شامل کشاورزی، صنعت و خدمات تهیه زیستی ت

های در حالی که اقدامات عمرانی تنها یک بخش مهم از توسعه روستایی بوده و در کنار آن مقوله

گروهی و های اشتغال متنوع، تقویت سرمایه اجتماعی درونمهمی مانند نهادسازی، ایجاد زمینه

دهی نظام اطالعات مدیریتی های پایش و ارزشیابی غیرمتمرکز با هدف شکلاد نظامگروهی، ایجبرون

 ای، ملی وپایین به باال، ایجاد مراکز رشد و کارآفرینی، تسهیل ورود روستاییان به بازارهای منطقه

یی االمللی و ... از اهمیت اساسی برخوردار هستند. بنابراین نحوه تخصیص منابع برای توسعه روستبین

ور و توسعه منابع انسانی روستایی )فارغ از های اشتغال روستایی بهرهکشور از نظر تقویت زیرساخت

ریزی نشده نیروی رویه و برنامهاشتغال کشاورزی( دچار کاستی است. این موضوعات موجب مهاجرت بی

 هدید قرار داده است. فعال اقتصادی به شهرها، روستاها را از نظر منابع انسانی توانمند، در معرض ت
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 بندیجمع عامل

 اقتصادی

 .کندیم نیتأمدرصد از سهم اشتغال روستاییان را مشاغل کشاورزی  52متوسط  طوربه

 همواره به نفع بخش صنعت بوده است. 1366رابطه مبادله بخش کشاورزی با بخش صنعت بعد از سال 

درصد  35تا  36حدود  در مورد محصوالت زراعی و باغی کنندهفمصراز قیمت  دکنندهیتولمتوسط سهم 

انند ی و محصوالت زراعی مابیبازاردارای بیشترین حاشیه  ریفسادپذدلیل ماهیت هاست و محصوالت باغی ب

ی ابیبازارو گوشت قرمز دارای حاشیه  باشدیمدرصد  56ی در حدود ابیبازارعدس و نخود دارای حاشیه 

 است. درصد 26در حدود 

قانون تضمینی صورت نگرفته است و قیمت  براساستعیین قیمت تضمینی  1303تا  1366در بازه زمانی 

 قرار داده است. ریتأثبه نحوی افزایش یافته است که درآمد روستاییان را تحت  هانهادهبرخی از 

 .ش یافته استدرآمد روستاییان کاه نیتأمتدریج سهم بخش کشاورزی در به 1363بعد از سال 

ی هادهکسطح و در  نیترنییپادر  درآمدکمی هادهکدرآمد روستاییان در  نیتأمسهم کشاورزی در 

 دارد. پردرآمد در باالترین سطح قرار

ی پردرآمد هادهکدرصد و این شاخص در  76ی اول درآمدی در روستاها حدود هادهکنرخ بیکاری در 

 .باشدیمدرصد  15حدود 

درصد بیشتر از درآمد آن خانواده بوده  5/6 حدوداًی یک خانواده روستایی هانهیهزمیزان  1303ل در سا

 .است

هزار تومان در هر ماه در  356حدود انه یک خانواده دهک اولی در مناطق روستایی یمتوسط درآمد ماه

 بوده است. 1302سال 

از یک خانواده روستایی درصد بیشتر  67ود متوسط درآمد یک خانواده شهری حد طوربه 1303در سال 

 عبارت دیگر شکاف درآمدی مناطق شهری و نسبت به مناطق روستایی حدود دو برابر بوده است.بوده و به

ی روستایی همواره از نظر دسترسی اقتصادی به غذا در منطقه ناامن غذایی هاخانوادهسال اخیر  15در 

ی شهری در همین بازه زمانی از نظر این شاخص در منطقه امن هادهخانوادر حالی که  اندگرفته قرار

 .اندگرفته قرارغذایی 

قرار امن غذایی  نسبتاًی در منطقه درآمدی مختلف درآمدی در روستاها فقط دهک دهم هادهکدر بین 

 .دارند

تهیه غذا تخصیص درصد از درآمد خود را به  56دهک یک تا سه( بیش از ) ییروستا درآمدکمی هادهک

 .و در منطقه ناامنی شدید غذایی قرار دارند دهندیم

 26درصد لبنیات و  25درصد ماهی،  36ی شهری هاخانوادهمتوسط هر خانواده روستایی نسبت به  طوربه

 .کنندیمدرصد گوشت قرمز کمتر مصرف 

اده از ابزار خرید تضمینی صورت با استف عموماًی محصوالت کشاورزی که هادکنندهیتولحمایت داخلی از 

ی اجرا نشده است و روند خوببه 1301تا  1365ی هاسالبین  خصوصاً، که در یک دهه گذشته ردیگیم

 ی کشاورزان شده است.درآمدهااجرای این قانون با تخلف همراه بوده است و موجب تضعیف 

ت ور بیشتر مشوق واردات محصوالدر کش 1302تا  1365ی هاسالی مرزی صورت گرفته بین هاتیحما

 گذاری به ضرر تولید داخل صورت گرفته است.کشاورزی بوده است و نحوه تعرفه
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 فنی

ی تحت فشار همواره صعودی بوده هایاریآبروند تجهیز اراضی کشاورزی به  1301تا  1366در بازه زمانی 

 .است

 55درصد به تلفن ثابت و  52ور به برق، ی روستایی کشهاخانوادهدرصد از  06بیش از  1302در سال 

 .اندداشتهدرصد به گاز دسترسی 

 اجتماعی

درصد  36درصد به کمتر از  76با روند نزولی شدید از حدود  1335سهم جمعیت روستایی کشور از سال 

 کاهش یافته است. 1306در سال 

رسیده  -5/6این رشد منفی به  1306منفی بوده است و در سال  1375رشد جمعیت روستاها بعد از سال 

 است.

سال در سال  5/26به بیش از  1376سال در سال  5/21میانگین سنی جمعیت روستایی کشور از حدود 

 افزایش یافته است. 1306

نفر بوده است که این شاخص در  5/5، حدود 1376در سال  ی روستاییهاخانوادهعد خانوار در متوسط بُ

 کاهش یافته است. نفر 7/3به  1306سال 

بوده است و این شاخص در دهک  7/5حدود  1302در سال  روستاهابعد خانوار دهک دهم درآمدی در 

 .باشدیمنفر  62/2اول 

سال افزایش داشته  5/1حدود  1306تا سال  1335 از سالمتوسط سن ازدواج در بین مردان روستایی 

 سال بوده است. 1/5است و این عدد برای زنان روستایی در حدود 

برابر شده است و بیشترین  12 ،1306تا  1335متوسط میزان باسوادی در مناطق روستایی از سال  طوربه

 .رخ داده است 1355تا  1355ی هاسالرشد نرخ باسوادی بین 

نفر  7/6نفر به کمتر از  1/1کاهش یافته و از  1366در دهک اول روستاها بعد از سال  تعداد افراد باسواد

 رسیده است. 1301در سال 

 سالمت

ی شهری است و این هاخانوادهدرصد بیشتر از  13 حدوداًی روستایی هاخانوادهمیزان مصرف دخانیات 

 درصد رسیده است. 26به بیش از  1302عدد برای سال 

رمز مصرف کیلوگرم گوشت ق 5/1 حدوداًانه یهر خانواده دهک یکم سال 1302در مناطق روستایی در سال 

 کاهشی بوده است. 1302تا  1365کرده که روند آن از سال یم

 قانونی
ویژه کاهش شکاف درآمدی مناطق روستایی و های توسعه، بهتأکید بر توسعه متوازن و بهبود شاخص

 .شهری

 سیاسی

بسیار عدم توزیع متوازن قدرت در شهرها و روستاها در ضعف قدرت سیاسی روستاها در رابطه با شهرها 

 .ثر بوده استؤم

ایف وظ بخشی ازیتی روستاها از یکسو و جایگزینی مدیریتی و نبود اختیارات کافی در حوزه مدیر خأل

جای طرح توسعه روستایی( در ضعف سیاسی مناطق )طرح هادی به جای وظایف مدیریتیعمرانی به

 .روستایی نقش اساسی دارند

 

 یریگجهینت

 نروستاییادهد که هرگاه وضعیت درآمدی دی بین شهر و روستا نشان میروند تغییرات شکاف درآم .4

بنابراین مهمترین و  .شدت کاهش یافته استافزایش داشته است شکاف درآمدی به کشاورزیاز بخش 

های اقتصادی و اجتماعی ترین راه برای افزایش جذابیت روستاها برای زندگی و ایجاد برابریکوتاه
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 باشد.بخش کشاورزی میهای کافی از حمایت

مایت منزله حال روستایی، حمایت از این بخش بهاال بودن سهم بخش کشاورزی در اشتغبتوجه به با   .0

که حمایت مناسبی  دهدمیاما شرایط کالن بخش کشاورزی نشان  ،از درآمد و اشتغال در روستاها است

 هاالسنون خرید تضمینی در برخی از دولت در اجرای قا مثال عنوانبهاز این بخش صورت نگرفته است. 

 مهم، متناسب با افزایش قیمت هاینهادهبه تکلیف قانونی خود عمل نکرده است. همچنین افزایش قیمت 

علت این رویکرد دولت در حمایت نامناسب از بخش کشاورزی، در محصوالت کشاورزی نبوده است و به

تدریج کاسته شده روستایی به هایخانوادهورزی در کشا هایفعالیتیک دهه اخیر سهم درآمد حاصل از 

 .است شدهمتفرقه جایگزین آن  هایفعالیتو درآمد حاصل از 

است که  ایگونهبهمختلف درآمدی  هایدهک هایخانوادهکشاورزی در درآمد  هایفعالیتسهم  .9

نواده بیشتر است، باشد، سهم کشاورزی در درآمد آن خا پردرآمدتر هایدهکهرچه خانواده متعلق به 

پردرآمد که بیشتر حاصل از بهره  هایدهکر درآمد ب تأثیرکشاورزی با  هایفعالیتکاهش سود ناشی از 

 ایحاشیه هایشغلدرآمد که بیشتر از کم هایدهککه درآمد  شودمی، باعث باشدمی آنهامالکانه 

 د.و با بیکاری مواجه شون دیدهآسیب تشدبهنیز  کنندمیارتزاق  روزمزد صورتبهکشاورزی  هایفعالیت

در سال  هاخیر به حدی شدید شده است ک هایسالروستایی در  هایخانوادهشکاف درآمد و هزینه در  .1

میزان هزینه هر خانواده روستایی از میزان درآمد آن بیشتر شده است که این موضوع ناشی از وضعیت  1303

 .دباشمیبرای این مناطق کشور  ایتوسعهناکارآمد  هایاستسینابسامان اقتصادی روستا است که مولد 

هایی است که نشان از های اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی یکی از شاخصنابرابری افزایش .5

درصد  06 حدوداًهر خانواده شهری  ازای هر نفر درمتوسط درآمد تعدیل شده به نیافتگی کشور دارد.توسعه

تا  1301اما از سال  ،روستایی است، این شکاف در مقاطعی از زمان اصالح شده است هایخانوادهبیشتر از 

افزایش یافته است که این اختالف درآمد موجب ایجاد جاذبه برای ترک روستا و حضور در  مجدداً 1303

 .شودمی شهرها

یی در منطقه روستا هایخانوادهکه  دهدمی در کل هزینه خانوار نشان هاخوراکیمتوسط سهم هزینه  .4

از منظر دسترسی اقتصادی  دارند. در مناطق روستایی فقط دهک دهم راناامن غذایی از بعد اقتصادی قر

در معرض ناامنی غذایی هستند.  هدهک باقی ماند 0و  اندگرفتهامن غذایی قرار  نسبتاًبه غذا در محدوده 

روستایی از نظر دسترسی  دهک پردرآمدترینکه  دهدمیمقایسه مناطق شهری و روستایی نشان 

 اقتصادی به غذا معادل دهک پنجم شهری هستند.

خود را به غذا تخصیص  هایهزینهدرصد از کل  56انه بیش از یدر روستاها سال ایهزینهدهک یک .9

 است. هادهکغذایی در این  دکه نشان از ناامنی شدی دهندمی

کیفیت باال مانند  بامحصوالت غذایی وجود ناامنی غذایی در روستاها باعث شده است که مصرف  .8



 

 

 

میزان مصرف این کاالها  1365شدت کاهش یافته به نحوی که بعد از سال گوشت قرمز، ماهی و شیر به

روستایی همواره کاهشی بوده است. در مناطق روستایی میزان مصرف این محصوالت  هایخانوادهدر 

 هایخانوادهد و شکر، دخانیات و روغن در بسیار کمتر از مناطق شهری است در حالی که مصرف قن

 .باشدمیشهری  هایخانوادهروستایی بیشتر از 

اقتصادی در روستاها در چند سال اخیر باعث افزایش مهاجرت روستاییان به  هایجذابیتکاهش  .3

( منفی 1306سال ) کشورشده به نحوی که رشد جمعیت روستایی در آخرین سرشماری رسمی  شهرها

 هایسکونتگاهو ایجاد  شهرها در نشینیحاشیهافزایش مهاجرت روستاها به شهر باعث ایجاد شده است. 

 در کشور شده است. غیررسمی

شهری بیشتر بوده است تا جایی که  هایخانوادهروستایی از  خانوارهایعد سرعت و شدت کاهش بُ .42

دهک  درآمدترینکمت بهتر در عبارکاهش یافته است، به 2ایی به عدد اول روست دهک هایخانوادهعد بُ

 جامعه روستایی نهادی با نام خانواده در حال نابودی است.

در این مناطق  درآمدهاکه کاهش  دهدمیروستایی نشان  هایخانوادهمدیریت سبد غذایی و دخانی  .44

کالری و با کیفیت مانند گوشت و شیر محصوالت غذایی کم اهش میزان مصرفدر وهله اول باعث ک

 .دهدمیقرار  تأثیرو محصوالت دخانی را کمتر تحت  دشومی

داخلی و مرزی از بخش کشاورزی در یک دهه اخیر تناسب کافی، با اهداف  هایحمایتیند آفر .40

موضوع  این 1302تا  1365 هایسالدر  خصوصاًامنیت غذایی کشور ندارد،  تأمینعالی کشور در زمینه 

کند  حمایت داخلیند تعیین تعرفه بیش از آنکه از تولید آفر هاسالدر این  .خوردمیبه چشم  ترپررنگ

 مشوق واردات محصوالت کشاورزی بود.

مالی برای سرمایه در  تأمینکشاورزی باعث شده که کشاورزان در  هایفعالیتاقتصادی نبودن  .49

دیون  بازپرداختو با توجه به بازده پایین کشاورزی قادر به  انددهها شکگردش مجبور به استقراض از بان

سنگین دیرکرد شامل حالشان شده است، به همین علت در حال حاضر  جرائمنشده و  هابانکخود به 

 وام دریافت کنند. هابانکاز  خود مجدداً هایفعالیتمالی  تأمینقادر نیستند برای 

های برابری مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی در بازه زمانی سال 2شکاف درآمدی حدود  .41

های شهری نشینموجب افزایش مهاجرت از مناطق روستایی و افزایش جمعیت حاشیه 1303تا  1366

 ثباتی اجتماعی و اقتصادی نقش دارد.ها و بیبوده و در بروز ناهنجاری

ای در زمینه روستا ها در قبال روستا عمدتاً رویکرد عمرانی بوده است و نگاه توسعهرویکرد دولت .45

 باشد.یگ منبسیار کمر

منظور افزایش بهبود کارآیی، اثربخشی و تناسب و ماندهی نظام فنی روستایی کشور بهایجاد و ساز .44

تولید  ، تقویتهاط و هویت متمایز این سکونتگاههای روستایی و عشایری با شرایها و برنامهسازگاری طرح

 گیری از ظرفیترا با حداکثر بهره ور و مدیریت بازار، ایجاد نظام تأمین مالی روستاییو اشتغال بهره
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مراتبی و برقراری وحدت رویه بین نهادهای مالی کنونی، سازماندهی موجود، از طریق سازماندهی سلسله

بررسی  ،هاآنهای توسعه پایدار روستایی و عشایری و تحلیل و ارزشیابی خدمات روستایی، تدوین شاخص

-تحلیل سهم هر یک از عوامل مؤثر، پایش شکاف شهرییان به شهرها و یمستمر آمار مهاجرت روستا

های سنواتی از طریق پیگیری تهیه روستایی و بهبود جایگاه اعتبارات روستایی و عشایری در بودجه

 های آن،ها و برنامهشده و متوازن طرح بندیپیوست مستقل در الیحه بودجه کشور و تنظیم اولویت

ی هایی تلقجمله ضرورتازتوان کرد آن را میق و نظارت بر هزینهناطمتناسب با نیازها و استعداد رشد م

 کرد که با ایجاد سازمان توسعه و عمران روستایی قابل پیگیری است.

 

 هاپیشنهاد

عاش م نیتأمزمینه  در هادولتو غفلت  یانگارسهلدلیل هبا توجه به اینکه شرایط کنونی روستاها ب

برای جبران قصور خود و گذشتگان دولت  شودیماست پیشنهاد ردیده گبا مشکل مواجه روستاییان 

 اقدامات زیر را انجام دهد:

ا بهای اقتصادی بین شهر و روستا و باتوجه به نقش غیرقابل انکار کشاورزی در کاهش نابرابری .1

حمایت هر چه بیشتر از  منظوربه و روستاهااقتصادی  تأمینکشاورزی در  هایفعالیتاهمیت  توجه به

قیمتی و  ابزارهایخود را از بخش کشاورزی گسترش داده و با استفاده از  هایحمایتروستاییان 

کمک  کشاورزی هایفعالیتاقتصادی برای روستاییان، در جهت توسعه  هایقیمتی به افزایش انگیزهغیر

 نماید.

 هابانکم از بعد از استعال ،مالی و سرمایه در گردش تأمینبا توجه به مشکالت روستاییان در  .2

امانی در  صورتبهرا تعیین نموده و معادل ریالی آن را  هابانکمیزان جرائم بدهی خرد کشاورزان به 

اقدام به تسویه جرائم  ،با منافع حاصل از گردش مالی این مبلغ هابانکقرار داده تا  هابانکاختیار 

 د.ننمای هابانککشاورزان به 

ت سبد کیفی یارتقا منظوربه وعد روستاها، از منظر امنیت غذایی با توجه به شرایط بسیار نامسا .3

متعلق به دهک یک تا نه روستایی سبد غذایی شامل  خانوارهای، برای درآمدکم هایخانوادهغذایی 

د دهنشان می درآمدکم یهادهک هایخانوادهگوشت، لبنیات و ماهی در نظر بگیرد. نحوه مدیریت هزینه 

برای دخانیات اولویت بیشتری نسبت به گوشت، لبنیات و ماهی قائل  هاهزینهص ، در تخصیکه آنها

یی آکار قرار بگیرد تا حداکثر هاخانوادهنقدی در اختیار این غیر صورتبهبنابراین سبد غذایی باید  .هستند

 را برای اصالح سبد غذایی قشر محروم جامعه داشته باشد.

تایی روس هایخانوادهی مانند قند و شکر، روغن و نوشابه در با توجه به باال بودن مصرف محصوالت .5



 

 

 

شور در کگونه کاالها اینمصرف از  شودمیپیشنهاد و کمبود مصرف مواد غذایی مفیدی مانند لبنیات، 

برای توسعه مصرف محصوالتی مانند لبنیات در بین  منابع حاصل از این محل مالیات دریافت شود و

  هزینه شود.ژه روستایی ویو به درآمدکماقشار 

منظور حمایت مرزی مناسب و پایدار از تولید محصوالت کشاورزی و شود بهشنهاد مییپ .5

گذاری در این بخش یک نظام تعرفه بلندمدت با رویکرد حمایت از تولید همچنین افزایش امنیت سرمایه

 داخل تدوین و اجرا شود.

هاجرت جمعیت روستایی به مناطق شهری و رفت از معضل مهای برونن راهیکی از مهمتری .5

کاهش آمار جمعیت روستایی، کاهش شکاف درآمدی مناطق شهری و روستایی و بهبود کیفیت زندگی 

های مناطق روستایی، )مانند های کشاورزی و جذابیتگیری از ظرفیتدر مناطق روستایی است. لذا بهره

های اجتماعی و اقتصادی و فقر و نابرابری گردشگری طبیعت، گردشگری کشاورزی و ...( در کاهش

 .ضروری استشکاف بین مناطق شهری و روستایی 

ثبات در مشاغل کشاورزی و غیرکشاورزی مناطق روستایی برای ایجاد گذاری باتوسعه سرمایه .7

 های معیشتی ضروری است. فرصت

ضمن کاهش  ضروری است که با ایجاد و تقویت زنجیره ارزش و عرضه محصوالت کشاورزی، .6

 .کمک شودایجاد فرصت برای اشتغال و درآمد مناطق روستایی در سراسر این زنجیره به ضایعات 

ا ای بهای زنجیرهفروشگاه ،منظور کاهش حاشیه بازار محصوالت کشاورزیشود بهپیشنهاد می .0

 مختلف بخش کشاورزی توسعه یابند. یهاها و تشکلهای تولید، اتحادیهعاملیت تعاونی

عنوان دستگاه منسجم، دارای ارتباط مستمر ن توسعه و عمران روستایی کشور بهجاد سازماای .16

ضروری است تا  ،از نیروی انسانی با روحیه جهادی با روستاها و مناطق عشایری، چابک و برخوردار

 های اسالمی و با اصل قرار دادنجانبه روستاها و مناطق عشایری  را در چارچوب ارزشپیشرفت همه

 کند.های محلی تسهیل مشارکت حقیقی آحاد مردم، حفظ منابع طبیعی و توجه به دانش بومی و تفاوت
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 اهمركز ژپوهش
مجلس شوراي اسالمي

 بررسی وضعیت روستاها در ایرانعنوان گزارش: 
 

 

 (یشاورزک)گروه  ییربنایزمطالعات  :نام دفتر

وهب میرباقری، مهران برادران نصیری، جهانبخش امامی، سیدمسعود  :كنندگاننیه و تدویته

 راشداسدیهانیه حسینی ثابت، 

 محمدرضا محمدخانی، محسن صمدی :یعلم انناظر

 های زیربنایی و امور تولیدیمعاونت پژوهش :یمتقاض

 ــــــ: یتخصص راستاریو

 ــــــ: یراستار ادبیو

 

 

 :یدیلك یهاواژه

 ای و عمرانی روستاها. وضعیت توسعه1

 . شکاف درآمدی مناطق شهری و روستایی ایران2

 روستاییهای توسعه . شاخص3

 . امنیت غذایی در خانوارهای روستایی5

 

 

 42/9/4935 خ انتشار:یتار

 


