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 :عنوان طرح پژوهشي-1-1
  هاي ايجاد اشتغال در بخش كشاورزي (الزامات و راهكارها)ها و ظرفيتها، پتانسيلطرح مطالعه توانمندي
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	طرح پژوهش:كليات  -3

 (الزامات و راهكارها)هاي ايجاد اشتغال در بخش كشاورزي ها و ظرفيتها، پتانسيلطرح مطالعه توانمندي: عنوان	

 شهرنشين و گسترش بخش خدمات، بخش كشاورزي هنوز هم داراي ظرفيت بااليي  رغم رشد جمعيتبه: مساله تحقيق
افزون بر كاهش  در امر ايجاد اشتغال است اما سهم اشتغال اين بخش در چند دهه اخير روندي نزولي را پيموده است.

سهم اشتغال بخش كشاورزي و افزايش نرخ بيكاري در كل اقتصاد ايران، بخش كشاورزي از نظر مواردي مانند بيكاري 
	باشد.فصلي و بيكاري پنهان نيز داراي مشكالتي اساسي مي

 در جهت افزايش  هاي اين بخشو تبيين توانمندي زايي در بخش كشاورزي ايرانهاي اشتغالارزيابي پتانسيل: دفه
	 ميزان اشتغال

 1382-1340 :قلمرو زماني	
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  ايران: مكانيقلمرو	

 : روش تحقيق	ي -تحليليكم	

 انباشتگي يوهانسونحداقل مربعات معمولي، آزمون هم: مدل مورد استفاده	

 خالصه فصول:	
آماري از بخش به ارائه يك تصوير » مطالعه وضعيت موجود اشتغال در بخش كشاورزي«فصل اول با عنوان  -

دهد كه سهم اشتغال بخش آمارها نشان مي كشاورزي با محوريت ساختار و روند اشتغال اختصاص يافته است.
باالست با اين وجود به دليل افزايش ضريب مكانيزاسيون يافته كشاورزي در ايران در مقايسه با كشورهاي توسعه

	حال كاهش است. وري نيروي كار، ميزان اشتغال در اين بخش درو بهره

نيروي اشتغال  مرتبط بامطالعات تجربي شمار زيادي از نام دارد،  »ي بر مطالعات داخليمرور«در فصل دوم كه  -
مورد بررسي قرار هاي خرد و كالن در قالب ديدگاههمچنين سمت عرضه و تقاضا و  بخش كشاورزي در دركار 

	است. گرفته

با تبيين مفهوم فناوري و » و اشتغال بخش كشاورزي مكانيزاسيون توسعه آوري،فن«فصل سوم تحت عنوان  -
مكانيزاسيون در بخش كشاورزي آغاز شده و پس از آنكه عوامل موثر بر سطح فناوري اين بخش تشريح شد، 

تاثير گسترش مكانيزاسيون بر اشتغال  شود.روند مكانيزاسيون و تاثير آن بر اشتغال بخش كشاورزي تحليل مي
اي بوده است كه موجب تغيير ساختار مهارتي نيروي كار در اين بخش شده و رزي در ايران به گونهبخش كشاو

	با جذب نيروي كار متخصص، خروج نيروي كار غيرمتخصص و ساده را موجب شده است.

بهبود راندمان هاي مربوط به اثربخشي فعاليت »و خاك و اشتغال بخش كشاورزي آب«فصل چهارم با عنوان  -
دهد كه ها نشان ميبررسياست.  را مورد مطالعه قرار دادهها بر اشتغال بخش كشاورزي و خاك و تاثير آنآب 
هاي الزم پس از هاي مقابله با اتالف منابع بر اشتغال و درآمد كشاورزان، عدم حمايترغم تاثير مثبت برنامهبه

هاي زيربنايي و گسترش اشتغال در بخش كشاورزي ها يكي از موانع اصلي توسعه طرحتصويب و اجراي طرح
	است. 

به ارائه تصويري از ساختار » هاي كشاورزيوضعيت اشتغال در زيربخش مطالعه«فصل پنجم نيز تحت عنوان  -
هاي كشاورزي يعني زراعت، دامپروري و شكار، جنگلداري و ماهيگيري در اقتصاد ايران در اشتغال زيربخش

هاي اين فصل، در اين بازه زماني اشتغال بخش كشاورزي پرداخته است. براساس يافته 1380تا  1340هاي سال
رغم تغييرات ناچيز در ي روندي نزولي بوده است. همچنين بهو نسبي (سهم از كل شاغلين) دارا به شكل مطلق

اند و در اشتهدرصد از اشتغال بيشترين سهم را د 90هاي زراعت و دامپروري با اختصاص طول زمان، زيربخش
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	درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده است.  3/0مقابل بخش ماهيگيري تنها 

گذاري در صنايع مكمل بخش كشاورزي و سرمايه» شاورزيك اشتغال وتبديلي  صنايع«م با عنوان ششفصل  -
عنوان حلقه ارتباطي توسعه صنايع تبديلي به اثرات آن بر اشتغال اين بخش را مورد مطالعه قرار داده است. 

كند. بخش كشاورزي و بخش صنعت، موجب افزايش تعامل دوسويه شده و توسعه بخش كشاورزي را حاصل مي
د يتوانند بر اشتغال بخش كشاورزي اثر مثبت بگذارند عبارتند از: صنايع تولمهمترين صنايع تبديلي كه مي

ظت از فساد ميوه و سبزيجات، توليد غذاهاي آماده آوري و حفاقندوشكر، توليد محصوالت خبازي و آردي، عمل
	شده.هاي آسياببراي حيوانات، صنايع تقطير و صنايع توليد دانه

به بررسي مباني نظري تابع نام دارد،  »مباني نظري تقاضاي نيروي كار در بخش كشاورزي«فصل هفتم كه  -
استفاده با  در نهايتبر اين تقاضا در بخش كشاورزي ايران پرداخته و  موثرتقاضاي نيروي كار و همچنين عوامل 

در اين بخش با استفاده از الگوهاي  .ارائه شده است تحقيق ي نظريهاخارجي، الگومطالعات داخلي و  از
و آالت مانند عوامل توليد، تعداد ماشين متغيرهاييهاي كشاورزي تابع يك از زيربخش اقتصادسنجي، اشتغال هر

	.و اثرات اين متغيرها براي هر زيربخش برآورد شده است شدهگرفته  در نظرسطح زيركشت 
با هدف برآورد پتانسيل » زا در بخش كشاورزيهاي اشتغالبيني طرحپيش«م تحت عنوان هشتفصل  -

 داده است.ها و شرايط اين بخش را مورد بررسي قرار قابليتزايي بخش كشاورزي در بيست سال آينده، اشتغال
گذاري دولت در دهد كه گسترش اشتغال در اين بخش مستلزم گسترش سرمايهبرآوردهاي طرح نشان مي

باشد. استفاده از تكنولوژي جديد و افزايش مهارت نيروي كار نيز از ديگر مديريت بهينه آب و خاك مي
	باشد.هاي گسترش اشتغال در اين بخش ميضروريات اجراي موفق طرح

به بررسي تجارب برخي كشورها در زمينه » زايي كشاورزيتجربه كشورها در زمينه اشتغال«م با عنوان نهفصل  -
زايي در بخش كشاورزي پرداخته است. بنگالدش، نپال، تايوان، پاكستان، هند، فيليپين، سريالنكا، اشتغال

د كه شرايط و مشكالت كشورهاي اندونزي و مالزي كشورهاي مورد بررسي هستند. هرچن ،الئوس، ويتنام، تايلند
هايي كه براساس يك دهد آن دسته از طرحباشد اما يك بررسي اجمالي نشان ميمورد بررسي يكسان نمي

اند، موفقيت در دو سطح ملي و محلي و با در نظر گرفتن شرايط و مقتضيات اجرا شدهرويكرد كالن و جامع 
	اند.زايي داشتهبيشتري در تحقق اهداف اشتغال

	هاي اجرايي پرداخته است.به ارائه راهكارها و سياست »گيريخالصه و نتيجه«فصل دهم نيز تحت عنوان  -

 هاي تحقيق عبارتند از:مهمترين يافته :نتايج	

پايين است و  ،هاي اقتصاديدر مقايسه با ساير بخش ،هاي كشاورزيدر زيربخشكشش اشتغال نسبت به توليد  -
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	.را داشت هاي شغليايجاد فرصت	انتظار رشد غيرمتعارف در كشاورزي از بخش تواننمي
 پذيريهايي براي افزايش ميزان انعطافاعمال سياست ،با توجه به كندي تعديل بازار كار در بخش كشاورزي -

	.در اين بخش الزم است بازار كار
مانند آب و اي توليد از عوامل پايه بهتراستفاده كارآمد و  نيازمند اشتغال در بخش كشاورزي گسترشحفظ و  -

	.باشدميخاك 
كارايي توليد و  ،باشد ترپارچهو يك تردهد كه هرچه سطح اراضي گستردهي كشورهاي مختلف نشان ميتجربه -

	.پذيردتر انجام ميهاي جديد به صورت متناسباستفاده از فناوري
	.هاي كشاورزي داشته استزايي زيربخشنقش مثبتي در اشتغال ،اعتباراتافزايش  -
بخش كشاورزي داشته و به دليل مكمل  جديد در هاي شغليدر ايجاد فرصت مهم نقشيصنايع تبديلي توسعه  -

هاي بخش كشاورزي، ارتباط ميان محصوالت كشاورزي و بازارها را گسترش داده و كشاورزي را با فعاليتبودن 
	د.دهشدن سوق ميتجاريبه سمت 

نقش مهمي در توسعه روستايي و ، متناسب با استعدادهاي محليكاربردي و هاي ترويجي آموزشگسترش  -
	.كندايفا مي در بخش كشاورزي ايجاد اشتغال

هاي جديد اي كه فرصتزايي بخش كشاورزي الزم است رويكردهاي تازهبا توجه به محدود بودن ظرفيت اشتغال -
از جمله اين رويكردها . مورد توجه قرار گيرد كشاورزي زايي بخشكند به عنوان محور اشتغالايجاد ميشغلي 

هاي نام برد كه عالوه بر ايجاد فرصترا هاي نانو، بيومس و بيوتكنولوژي گذاري در فناوريتوان سرمايهمي
	.دهندافزايش مي راشغلي، بازدهي توليد 

  :واژگان كليدي -4
  كشاورزي، اشتغالبخش 

Agriculture sector, Employment  
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  هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

پايين است و  ،هاي اقتصاديدر مقايسه با ساير بخش ،هاي كشاورزيكشش اشتغال نسبت به توليد در زيربخش -
	.را داشت هاي شغليايجاد فرصت	بخش انتظار رشد غيرمتعارف در اين توان ازنمي

 پذيريهايي براي افزايش ميزان انعطافاعمال سياست ،با توجه به كندي تعديل بازار كار در بخش كشاورزي -
	.در اين بخش الزم است بازار كار

مانند آب و اي توليد از عوامل پايه بهتراستفاده كارآمد و  نيازمند اشتغال در بخش كشاورزي گسترشحفظ و  -
	.باشدميخاك 

كارايي توليد و  ،باشد ترپارچهو يك تردهد كه هرچه سطح اراضي گستردهكشورهاي مختلف نشان ميي تجربه -
	.پذيردتر انجام ميهاي جديد به صورت متناسباستفاده از فناوري

	.هاي كشاورزي داشته استزايي زيربخشنقش مثبتي در اشتغال ،اعتباراتافزايش  -
بخش كشاورزي داشته و به دليل مكمل  جديد در هاي شغليدر ايجاد فرصت مهم نقشيصنايع تبديلي توسعه  -

هاي بخش كشاورزي، ارتباط ميان محصوالت كشاورزي و بازارها را گسترش داده و كشاورزي را با فعاليتبودن 
	دهد.به سمت تجاري شدن سوق مي

همي در توسعه روستايي و نقش م، متناسب با استعدادهاي محليكاربردي و هاي ترويجي آموزشگسترش  -
	.كندايفا مي در بخش كشاورزي ايجاد اشتغال

هاي جديد اي كه فرصتزايي بخش كشاورزي الزم است رويكردهاي تازهبا توجه به محدود بودن ظرفيت اشتغال -
رويكردها از جمله اين . مورد توجه قرار گيرد كشاورزي زايي بخشكند به عنوان محور اشتغالشغلي ايجاد مي

هاي نام برد كه عالوه بر ايجاد فرصترا هاي نانو، بيومس و بيوتكنولوژي گذاري در فناوريتوان سرمايهمي
	.دهندافزايش مي راشغلي، بازدهي توليد 

	
 


