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تبيين تجاري سازي محصوالت كشاورزي در اقتصاد روستايي كرگانرود تالش

*

سیده صدیقه حسنی مهر

 1استاديار گروه آموزشي جغرافيا ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد آستارا ،آستارا ،ايران

تاریخ دریافت مقاله1397 /07 /14 :

چکیده

تاریخ پذیرش مقاله1397 /10/11 :

1

کشاورزي از ديرباز نقش مهمي در اقتصاد روستايي داشته و امرار معاش بسياري از روستاييان وابسته به آن
مي باشد بخش کرگانرود تالش از مناطق مهم کشاورزي به شمار ميرود و با توجه به توليد مازاد در برخي
محصوالت کشاورزي مانند برنج ،کيوي مکان بسيار مناسبي جهت استقرار صنايع تبديلي محصوالت
کشاورزي است .در اين پژوهش به تبيين تجاري سازي محصوالت کشاورزي در اقتصاد روستايي کرگانرود
تالش پرداخته شده است .بخش کرگانرود يکي از بخش هاي شهرستان تالش در استان گيالن با مرکزيت
شهر ليسار است .براساس فرمول کوکران و با توجه به حجم جامعه آماري ،تعداد  377نمونه تعيين شد.
روش جمعآوري اطالعات کتابخانهاي و ميداني ميباشد در راستاي نتايج پژوهش پيشنهاد مي شود:
حمايت دولت از کشاورزان براي توليد محصوالت کشاورزي.
جلوگيري از تغيير کاربري زمينهاي کشاورزي و ساخت و سازهاي بي رويه مسکوني
کلید واژهها :تبيين ،تجاري سازي ،محصوالت کشاورزي ،اقتصاد روستايي ،کرگانرود تالش

 .1مقدمه
تجاري سازي محصوالت کشاورزي ،در راستاي توسعه اقتصادي روستایی است .روستا و اقتصاد روستایی با
کشاورزي ارتباط زیادي دارد ،تا آنجا که این نزدیکی را در تعاریف ارائه شده از روستا نیز می توان شاهد بود (جوان
و همکاران .)18 :1390 ،کشاورزي از قدیمی ترین شکل فعالیت اقتصادي و تولیدي جامعه است (طالب:1382 ،
 )224به طوریکه تأمین کننده سرمایه براي سایر بخش هاي اقتصادي ،فروش محصوالت به بازارهاي جهانی و
افزایش درآمدهاي ارزي (شکوري )55 :1384 ،و یک بخش مهم اقتصادي جهت توسعه و کاهش فقر در مناطق
روستایی کشورهاي در حال توسعه بوده و تأمین کننده مواد خام و نیروي کار ارزان براي بخش صنعت میباشد
* نويسنده عهده دار مکاتبات:

sshasanimehr@iau-astara.ac.ir
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(محمدي یگانه و والئی .)78 :1393 ،با این وجود ،در حال حاضر وضعیت اقتصاد روستاها به خصوص در
کشورهاي در حال توسعه روند نزولی به خود گرفته است ،بهطوريکه جابه جایی و مهاجرتهاي گسترده روستاییان
به شهرها ،گسترش فقر و بیکاري ،عدم امنیت غذایی ،قرار گرفتن عمده جمعیت روستایی در حاشیه و مواردي از
این دست نشان میدهد که در عمل ،اهداف حیاتی توسعه مبنی بر افزایش پایدار درآمد ،گسترش اشتغال هاي
تولیدي و برقراري متعادل تر منافع ناشی از رشد در مناطق روستایی با شکست مواجه شده است (قدیري معصوم و
همکاران .)123 :1389 ،از دالیل عمده ضعف ساختاري روستاها و همین طور روستاهاي کشور ایران مشکالت
اقتصادي آن هاست (سعیدي. )120- 95 :1377 ،
مبانی نظري و پیشینه تحقیق
در چارچوب روند تحول مفهوم توسعه به معناي عام آن ،مفهوم توسعه روستایی نیز در گذر زمان دستخوش
تغییر و تحول گردیده است .زمینه چنین تغییر و تحوالتی در پارادایم توسعه روستایی به تأسی از پارادایم حاکم بر
توسعه از اواخر دهه  1980میالدي مطرح شده است .در این الگو جهت غلبه بر چالشهاي پیش روي توسعه
روستایی در آستانه هزاره سوم ،اندیشه توسعه پایدار ،تئوري بنیادي در برنامه ریزي توسعه روستایی قلمداد شده
است .به واسطه تحوالت شکل گرفته در حوزههاي مذکور و حاکمیت الگوي توسعه پایدار در دهههاي اخیر ،نوع
نگرش به روستا و اقتصاد روستایی نیز تا حدودي دستخوش تحول شده است .در قالب این الگو پایداري معیشت و
امنیت اقتصادي در نواحی روستایی اهمیتی بسیار اساسی و ضروري دارد ( علوي زاده و کرمانی.)311 :1389 ،
در همین راستا در جهت پیشبرد اهداف اقتصادي روستایی افزایش تولید و تجاري سازي مولفه مهمی است که
طی آن ایده و نتیجه یا تولیدات حاصل از بخشهاى تحقیقاتى در دانشگاهها ،و بخشهاى صنعتى به محصوالت،
خدمات و فرآیندهاي قابل عرضه در بازار تبدیل میشود که می توان عالوه بر تأمین نیازهاي روستائیان با فروش
مازاد تولید به سایر مناطق به توان اقتصادي روستاها کمک بسیاري نمود .
بخش کشاورزي ،یکی از بخشهاي اقتصادي کشور بوده و در حال حاضر حدود یک چهارم از تولید ناخالص
داخلی ،یک چهارم اشتغال ،بیش از چهار پنجم نیازهاي غذایی ،یک سوم صادر ات غیرنفتی و حدود نه درصد از
نیاز صنایع کشور به محصوالت کشاورزي توسط این بخش تامین میشود (به استناد گزارش وزارت جهاد کشاورزي
در برنامه چهارم توسعه) رشد بخش کشاورزي همچنین با ایجاد تعامل میان این بخش و بقیه بخشهاي اقتصاد
روستایی داراي آثار مثبت بر شاخصهایی مانند امنیت غذایی ،حذف فقر و عرضه خدمات محیطی روستاها است
(نصیري.)31 :1382 ،بنابراین تجاري سازي در بخش کشاورزي ممکن است باعث شکوفایی اقتصاد روستایی شود.
صنعت کشاورزي به عنوان یک کارکرد اقتصادي مهم ،در کنار سایر فعالیت هاي تولیدي و خدماتی در سطح
مناطق روستایی و محلّی جریان دارد و می تواند به عنوان ابزار توسعهگر اقتصادي در جوامع محلّی ایفاي نقش کند
(شریف زاده و همکاران.)56:1381 ،
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جوانبخت ،فاطمه و جوادي ،فریبا" ،)1396( ،مدلهاي تجاريسازي فناوري در کشاورزي" اولین همایش
بینالمللی پژوهشهاي کاربردي علوم کشاورزي بصورت الکترونیکی ،در ایران با توجه به نقش کشاورزي در تامین
مواد غذایی و وجود توان بالقوه براي تجاريسازي فناوريها در بخش کشاورزي ،پرداختن به موضوع تجاريسازي
یافتههاي تحقیقاتی کشاورزي امري ضروري است .در آن مقاله ،ضمن بررسی مدلهاي تجاريسازي فناوري ،مراحل
تجاري سازي فناوريهاي کشاورزي براساس الگوي ماتانن بیان می گردد.
مرتضوي ،مهدي و رکنالدین افتخاري ،عبدالرضا ،)1392( ،در پروژه "ساماندهی تشکلهاي بخش کشاورزي با
رویکرد تجاريسازي و توسعه بازرگانی" واحد انتشارات اتاق بازرگانی صنایع ،معادن ،کشاورزي تهران ،نتایج
حاصل از این مطالعه نشان می دهد که ساختار اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزي سراسري ایران ،امکان
ایجاد اتاقهاي منطقهاي و محلی را فراهم کرده ،که ضمن شکل گیري رابطه شبکهاي با اعضا به دلیل ماهیت حرفهاي
خود جایگاه مناسبی در شبکه خطمشی گذاري بخش کشاورزي کشور خواهد داشت.
علم بیگی ،امیر و همکاران" ،)1391( ،بررسی نقش ابعاد تجاريسازي تحقیقات بر تحقیق و توسعه کارآفرینانه
فناوري در بخش کشاورزي ایران" مجله علوم کشاورزي ایران ،شماره  ،1پرداختند .این تحقیق با هدف شناسایی
ابعاد تجاريسازي تحقیقات بر تحقیق و توسعه کارآفرینانه در نظام مدیریت فناوري کشاورزي ایران و به روش
تحلیل همبستگی و از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس  -واریانس انجام شد .یافتههاي تحقیق حاکی از آن بود که در
شکل گیري تحقیق و توسعه کارآفرینانه افزایش ارزش افزوده فناوري و نوآوري پایدار داراي اهمیت بیشتري نسبت
به سایر ابعاد هستند .همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که در بین ابعاد تجاري سازي تحقیقات وجود مالحظات
کارآفرینانه در تهیه و توسعه بسته فناوري ،تعیین راهبردهاي فنآوري و حوزههاي فنآوري بر روي شکل گیري
تحقیق و توسعه کارآفرینانه بیشترین تاثیر را دارند و ترسیم نقشه راه و ارزیابی فناوري داراي اثر معنیداري بر
شکل گیري تحقیق و توسعه کارآفرینانه نبودند.
آزادي ،یونس و بیگ محمدي ،حسن ،)1387( ،در مطالعهاي با عنوان « تحلیلی بر توسعه پایدار روستایی ،مورد
بخش شیروان ،استان ایالم» مجله فرهنگ ایالم ،شماره  ،20- 21با بررسی ویژگیهاي منطقه در ابعاد توسعه پایدار،
عوامل موثر بر توسعه پایدار روستایی نتیجه گرفته که ایجاد صنایع تبدیلی در منطقه در کنار بخش کشاورزي باعث
اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم و جلوگیري از مهاجرت جوانان و مناسبترین راه براي توسعه پایدار روستایی است.
منصوري سلح چینی ،نارنج ،)1386( ،در پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان
تحت عنوان «نقش فعالیتهاي کشاورزي در توسعه روستایی ،مورد بخش خانمیرزا ،شهرستان لردگان» ،با بررسی
فعالیتهاي کشاورزي در منطقه مورد نظر نتیجه گرفته که فعالیت غالب اقتصادي منطقه کشاورزي بوده و براي
رسیدن به توسعه پایدار روستایی باید به بخش کشاورزي اهمیت بیشتري داده شود و بطور کلی میتوان گفت توسعه
کشاورزي مناسبترین راه براي رسیدن به توسعه پایدار روستایی در این بخش است.
تقی پور ،فریده ،)1386( ،در پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران با عنوان «نقش فعالیتهاي کشاورزي در
توسعه روستایی ،مورد دهستان سردارآباد  -شهرستان شوشتر» ،نتیجه گرفته است که بخش کشاورزي این دهستان با
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مشکل بازدهی کم تولید و سرمایه گذاري ناچیز مواجه است .قسمت عمده تکنولوژي مورد استفاده فرسوده وکم
بازده است .عدم ارتباط منسجم میان کشاورزي و رشد و توسعه صنعتی به این دو بخش اقتصادي پراهمیت ضربه
مهمی وارد میآورد .اما با توجه به این محدودیتها با نگرش به توانهاي بخش کشاورزي بخش ،این مهم استنباط
میشود که پتانسیلهاي انسانی و طبیعی بخش به عنوان قوه محرکهاي در راه رسیدن به اهداف توسعهاي این بخش
عمل خواهد نمود.
موسوي ،عارف ،)1384( ،در پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران با عنوان "امکانسنجی توسعه کشاورزي
مطالعه موردي :شهرستان دهلران" ،ضمن بررسی امکان سنجی و توانمنديهاي بخش کشاورزي به این نتیجه رسیده
که منطقه مورد مطالعه از نظر توانهاي محیطی قابلیت توسعه را دارد و با بکار گیري نیروي کار فعال امر توسعه
تسریع نیز می گردد .ضعف مدیریت ،فرسایش خاک و پایین بودن سطح سواد کشاورزان از عوامل اصلی رکود
کشاورزي در این منطقه میباشد.
فیروزي ،محمد علی  ،)1379( ،در پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران ،با عنوان "نقش کشاورزي در
توسعه روستایی مطالعه موردي :دشت آزادگان ،نتیجه گرفته که توسعه باید همه جانبه باشد چون این نوع توسعه
موجب پیشرفت میشود و نیازهاي جمعیت انسانی را برطرف می کند احیاء کشاورزي و مدیریت صحیح بهترین
راهکار براي توسعه پایدار در این منطقه می باشد.
اصوالً یک پژوهش و تحقیق علمی ،می بایستی یک فرایند منطقی و علمی را طی کند .فرایند سه گانه عبارت
است - 1 :مسئله یابی  - 2مسئله شناسی  - 3مسئله گشایی (آسایش و مشیري.)24:1381، :
این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و روش جمع آوري دادهها  ،اسنادي و میدانی میباشد.
هدف این پژوهش تبیین تجاريسازي محصوالت کشاورزي و نقش آن در اقتصاد روستاهاي بخش کرگانرود
تالش شهرستان تالش میباشد.
بخش کرگانرود  380/000هکتار مساحت دارد و شامل دو دهستان لیسار و خطبهسرا بوده که داراي  65روستا که
از این تعداد  38روستا داراي شوراي اسالمی و تعداد  27روستا داراي دهیاري میباشد .بخش کرگانرود داراي تعداد
 7296خانوار و  22861نفر جمعیت می باشد .
با توجه به حجم جامعه آماري  22861نفر بوده که با استفاده ازفرمول کوکران تعداد  377نمونه تعیین شد.
جدول  - 1تعداد و درصد نمونه هاي انتخابی بخش كرگانرود
درصد

فراوانی

دهستان هاي بخش كرگانرود

37/49

141

دهستان لیسار

62/51

236

دهستان خطبهسرا

100

377

جمع
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 .2یافتههاي تحقیق
با توجه به رابطه بین روستا و کشاورزي ،توسعه ي کشاورزي و حمایت از آن نقش تعیین کنندهاي در توسعهي
روستایی و توسعه ملی دارد ،به گونهاي که می توان کشاورزي را محور اساسی توسعه روستایی کشور قلمداد کرد.
امروز حمایت از بخش کشاورزي در اکثر کشورهاي جهان به عنوان یک موضوع بس یار مهم امنیتی مطرح است حتی
دولت هایی که ساختار اقتصادي بسیار محکمی دارند به هیچ عنوان دست از حمایت کشاورزان خود بر نمیدارند و
در همه شرایط و مراحل و با تمام شیوه هاي ممکن از آنها حمایت می کنند( .ملکوتی)11 :1381 ،
بخش کرگانرود یکی از بخشهاي شهرستان طوالش در استان گی الن در شمال ایران است .نام این بخش از
رودخانه کرگانرود بزرگترین رودخانه منطقه تالش گرفته شدهاست (اطلس گیتاشناسی استان گیالن.)1383 ،
این محدوده با مرکزیت شهر لی سار که در سال  1374تأسیس و با  33روستاي باالي  20خانوار و  8روستاي زیر
 20خانوار و همچنین  25روستاي خالی از سکنه ،یکی از بخشهاي شهرستان تالش می باشد که با مساحت 380000
هکتار در  18کیلومتري شمال شهر تالش و در فاصله  55کیلومتري شهرستان مرزي آستارا واقع شده است .بخش
کرگانرود از شرق به سواحل زیباي دریاي خزر و از جهت غرب به جنگلهاي انبوه سلسله جبال البرز محدود
می باشد (سازمان مدیریت و برنامهریزي استان گیالن.)1397 ،
این بخش شامل دو دهستان لی سار و خطبهسرا بوده که داراي  65روستاي کددار که از این تعداد  38روستا داراي
شوراي اسالمی و تعداد  27روستا داراي دهیاري میباشد .بخش کرگانرود داراي تعداد  7296خانوار و  22861نفر
جمعیت میباشد که از این تعداد در حدود  4000نفر جمعیت و  1095خانوار در محدوده شهري لی سار و مابقی آن
در محدوده روستایی این بخش واقع می باشند.
نقشه  - 1نقشه پراكنش نقاط روستایی بخش كرگانرود
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در فرآیند اجرایی ،نخست پرسشنامه هاي تحقیق جهت پاسخگویی تهیه و بین  377نفر با استفاده از روش نمونه
گیري تصادفی توزیع گردید که پس از جمعآوري پرسشنامه ها ،با نرمافزار آماري  spssمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.
جدول  - 2توزیع تعداد و درصد نمونه ها به تفکیک جنسیت
درصد

فراوانی مطلق

جنسیت

62/3

235

مرد

37/7

142

زن

100

377

جمع

همانطور که جدول ( )2نشان می دهد بیشترین تعداد گروه نمونه تحقیق با  62/3درصد مرد ( 235نفر) و بقیه با
تعداد با  37/7درصد زن ( 105نفر) میباشند.
جدول - 3توزیع تعداد و درصد نمونه ها به تفکیک سن
درصد

فراوانی مطلق

سن

6/4

24

زیر  20سال

26/3

99

 20تا 40سال

60/2

227

 40تا 60سال

7/2

27

 60سال و باالتر

100

377

جمع

جدول  3نشان می دهد که بیشترین فراوانی گروه نمونه تحقیق مربوط به سن  40تا 60سال با  60/2درصد (227
نفر) و کمترین فراوانی مربوط به سن زیر  20سال با  6/4درصد ( 24نفر) است.
جدول  - 4توزیع تعداد و درصد نمونه ها به تفکیک میزان تحصیالت
درصد

فراوانی مطلق

میزان تحصیالت

2/4

9

بی سواد

5/8

22

ابتدایی

46/7

176

راهنمایی

28/6

108

متوسطه

8/2

31

کاردانی

4/5

17

کارشناسی

3/7

14

کارشناسی ارشد

100

377

جمع
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جدول  4نشان می دهد که بیشترین فراوانی گروه نمونه تحقیق مربوط به تحصیالت راهنمایی با  46/7درصد
( 176نفر) و کمترین فراوانی مربوط به افراد بی سواد با  2/4درصد ( 9نفر) است.
جدول  - 5توزیع تعداد و درصد نمونه ها به تفکیک نوع شغل
درصد

فراوانی مطلق

نوع شغل

61/5

232

زراعت

19/6

74

باغداري

7/7

29

دامداري

2/7

10

صید و شکار

8/5

32

خدمات

100

377

جمع

جدول  5نشان می دهد که بیشترین تعداد با  61/5درصد ( 232نفر) به شغل زراعت و کم ترین تعداد با 2/7
درصد ( 10نفر) به شغل صید و شکار مشغول هستند.
جدول  - 6توزیع تعداد و درصد نمونه ها به تفکیک میزان درآمد ماهانه
درصد

فراوانی مطلق

میزان درآمد ماهانه

5/3

20

پانصدهزار تومان

18

68

بین پانصدهزار تا یک میلیون تومان

38/7

146

بین یک تا یک و نیم میلیون تومان

37/9

143

بیشتر از یک و نیم میلیون تومان

100

377

جمع

جدول  6نشان می دهد که بیشترین فراوانی گروه نمونه تحقیق با  38/7درصد ( 146نفر) داراي درآمد ماهانه بین
یک تا یک و نیم میلیون تومان و کمترین فراوانی با  5/3درصد ( 20نفر) داراي درآمد ماهانه پانصدهزار تومان
هستند.
جدول  - 7توزیع تعداد و درصد نمونه ها به تفکیک میزان هزینه ماهانه
درصد

فراوانی مطلق

میزان هزینه ماهانه

7/4

28

کمتر از پانصدهزار تومان

46/4

175

بین پانصدهزار تا یک میلیون تومان

37/4

141

بین یک تا یک و نیم میلیون تومان

8/8

33

بیشتر از یک و نیم میلیون تومان

100

377

جمع
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جدول  7نشان می دهد که بیشترین فراوانی گروه نمونه تحقیق با  46/4درصد ( 175نفر) داراي هزینه ماهانه بین
پانصدهزار تا یک میلیون تومان و کمترین فراوانی با  7/4درصد ( 28نفر) داراي هرینه ماهانه کمتر از پانصدهزار
تومان هستند.
با استناد به نتایج حاصل از پرسشنامه در مورد نقش تجاريسازي محصوالت کشاورزي در اشتغالزایی
روستاهاي بخش کرگانرود تالش و با توجه به جدول  ،8که مقدار سطح معنیداري کوچک تر از  0/05میباشد
( r= 0/793و  )P < 0/05نشان میدهد ،و با اطمینان  95درصد می توان گفت بین متغیرهاي تجاريسازي محصوالت
کشاورزي و اشتغالزایی روستاهاي بخش کرگانرود رابطه مثبت ،مستقیم و معنادار وجود دارد و شدت همبستگی
 0/793یا  79درصد است به عبارت دیگر ،تجاري سازي محصوالت کشاورزي در اشتغال زایی روستاهاي بخش
کرگانرود تالش مؤثر است.
جدول  - 8ضری ب همبستگی بین تجاري سازي و اشتغال زایی
سطح معنی داري( )sigدو دامنه

ضریب همبستگی پیرسون

تعداد

0/000

0/793

377

متغیر
تجاري سازي
اشتغال زایی

با توجه به جدول  ، 9مقدار سطح معنی داري کوچکتر از  0/05می باشد ( r =0/366و  )P < 0/05با اطمینان 95
درصد و باستناد نتایج مستخرج از پرسشنامه در مورد تاثیر تجاريسازي محصوالت کشاورزي در افزایش درآمد
روستاهاي بخش کرگانرود تالش ،می توان گفت بین متغیرهاي تجاريسازي محصوالت کشاورزي و افزایش درآمد
روستاهاي بخش کرگانرود رابطه مثبت ،مستقیم و معنادار وجود دارد .همچنین شدت همبستگی  0/366یا حدود 37
درصد است .به عبارت دیگر ،تجاريسازي محصوالت کشاورزي در افزایش درآمد روستاهاي بخش کرگانرود تالش
مؤثر است.
جدول  - 9ضریب همبستگی بین تجاري سازي و افزایش درآمد
سطح معنی داري( )sigدو دامنه

ضریب همبستگی پیرسون

تعداد

0/000

0/366

377

متغیر
تجاري سازي
افزایش درآمد

 .4بحث و نتیجهگیري
در این تحقیق که به تبیین تجاري سازي محصوالت کشاورزي در اقتصاد روستایی کرگانرود تالش پرداخته شد،
آشکار گردید که مفهوم تجاري سازي ،در اقتصاد روستایی از اهمیت دوچندانی برخوردار است و کشاورزي محور
اصلی تأمین معشیت به شمار آمده و مهمترین رکن اقتصادي روستاهاي بخش کرگانرود تالش را تشکیل میدهد و
بیشتر جمعیت نواحی بخش کرگانرود به کشاورزي اشتغال دارند ،بطوري که تعداد شاغالن بخش کشاورزي رتبه
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نخست را به خود اختصاص داده است ،با توجه به یافتههاي تحقیق که تجاري سازي محصوالت کشاورزي به میزان
زیادي می تواند به رونق اقتصادي ،اشتغال زایی و افزایش درآمد روستاهاي بخش کرگانرود تالش منجر شود .براي
بررسی بهتر این موضوع  ،پرسشنامههایی تهیه و بین  377نفر از اهالی روستاهاي بخش کرگانرود توزی ع گردید  ،که
اوالً تجاريسازي محصوالت کشاورزي با میزان اشتغالزایی در مناطق روستایی بخش کرگانرود ارتباط مثبت ،مستقیم
و معناداري دارد  ،ثانی اً تجاري سازي محصوالت کشاورزي موجب افزایش میزان اشتغالزایی باالیی میشوند همچنین
با افزایش می زان تجاري سازي محصوالت کشاورزي در مناطق روستایی بخش کرگانرود ،میزان درآمد ساکنین در
محدوده مورد مطالعه نیز افزایش مییابد .بنابراین ،تجاريسازي محصوالت کشاورزي در روستاهاي محدوده مورد
مطالعه راه حل توسعه روستایی پایدار است که در این راستا برخی پیشنهادات به قرار زیر ارائه می گردد.
 حمایت دولت از کشاورزان براي تولید محصوالت کشاورزي. قیمت گذاري مناسب محصوالت کشاورزي . ایجاد فرصتهاي شغلی مناسب مرتبط با کشاورزي در مناطق روستایی براي جلوگیري از مهاجرت روستاییان. جلوگیري از تغییر کاربري زمین هاي کشاورزي و ساختو سازهاي بیرویه مسکونی بر روي زمینهايکشاورزي
 -افزایش کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزي.
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