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  چكيده

بررسي روند توسعه كشورها حاكي از آن است كه توسعه بخش كشاورزي به عنوان يكي از مهمترين 

بخش هاي اقتصادي و يا حتي فراتر از آن، به عنوان پيش نياز ضروري براي تحقق توسعه پايدار كشور 

آن از كشاورزي معيشتي به كشاورزي متعارف و  امري حياتي است. با تحوالتي كه در كشاورزي و  تغيير

بعد از آن صنعتي و حال حركت به سوي كشاورزي تجاري صورت گرفته است سوال اين است كه آيا 

و  پذير خواهد بود يا خير؟در فرايند تجاري شدن كشاورزي امكان نيل به اهداف توسعه پايدار امكان

در اين مقاله با مرور منابع مكتوب در اين زمينه جاست؟ ك جايگاه كشاورزان خرده پا در اين فرايند 

ضمن تشريح اهميت بخش كشاورزي و تجاري شدن آن و ارتباط آن با تأمين امنيت غذايي به بررسي 

  اين فرايند پرداخته و  بر ضرورت توجه به كشاورزان خرده پا در اين فرايند تأكيد مي نمايد.

  

  خرده پا، توسعه پايدار، امنيت غذايي كشاورزي تجاري، كشاورز :كليد واژه
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  مقدمه -1

ادوار  ختلف درترين فعاليت توليدي با خاستگاه روستايي، در روند توسعه كشورهاي مبخش كشاورزي به عنوان كهن

ورهاي مختلف ). بررسي روند توسعه كش1396زماني متفاوت از اهميت خاصي برخوردار بوده است (مومني و همكاران، 

، به ر از آنآن است كه توسعه بخش كشاورزي به عنوان يكي از مهمترين بخش هاي اقتصادي و يا حتي فراتحاكي از 

ه طوري كه ب). 1396عنوان پيش نياز ضروري براي تحقق توسعه پايدار كشور امري حياتي است (مومني و همكاران، 

وسعه تفايي و ها از جمله بخش صنعت به شكوبدون رفع موانع توسعه در اين بخش، نمي توان انتظار داشت ساير بخش 

  ).1396و توسعه دست يابد (مومني و همكاران، 

 توسعه بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه موتور اصلي رشد و توسعه اقتصادي است . كشورهاي در حال

ت وليداتاي گسترش براي گذر از بحران هاي عدم توسعه بايستي به سراغ بخش كشاورزي خود رفته و ضمن تالش بر

ا ريدات خود ر تولهگذكشاورزي در تفكر آن باشند كه اين بخش را با تكنولوژي هاي پيشرفته آميخته سازند تا از اين ر

د مينه توليشد خود زراند با توهاي اقتصادي دارد مياي كه با ساير بخشبخش به علت ارتباطات گسترده . اينكارا نمايند

- انفت از بحرربرون  آوري و رشد صنعت را فراهم نمايد. بنابراين كشورهاي در حال توسعه برايرزثروت، ايجاد بازار و ا

ي كه اين ه سزايهاي اقتصادي بايد بخش كشاورزي را از اركان اصلي توسعه اقتصادي به شمار آورند و به دليل نقش ب

ن را سرلوحه آكند، شد اقتصاد ملي ايفا ميو در نهايت ر (GNP) توليد ناخالص ملي بخش در تامين غذا، رفاه جامعه،

  .)1392(حاجي رستملو و عارف نيا،  هاي اقتصادي خود قرار دهندبرنامه

ري يا با تجاآست كه اما با تحوالت اخير كشاورزي و اثرات آن بر اهداف توسعه پايدار سوال اساسي اين مطالعه اين ا

بر ند در براي توانمكنند همچنان نيل به اهداف توسعه پايدار ايفا ميشدن كشاورزي كشاورزان خرده پا كه نقش كليدي در 

ه ورزان خردقش كشاچالش هاي ناشي از آن دوام آورده و امنيت غذايي جامعه تأمين خواهد شد. لذا با بررسي اهميت و ن

ار وسعه پايدتهداف به ا پا در فرايند توسعه و اثرات تجاري شدن بر آنان به ارائه راهكارهايي جهت بهبود فرايند نيل

  پرداخته شده است. 

  

  اهميت بخش كشاورزي و تجاري شدن آن ـ 2

 Glover( اهميت كشاورزي در فرايند پيشرفت اجتماعي و توسعه اقتصادي به خوبي شناخته شده است

& Jones., 2019 .(يوه امرار در گزارش بانك جهاني تصريح شده بخش كشاورزي به عنوان يك فعاليت اقتصادي، يك ش

معاش و بخش ارائه دهنده خدمات زيست محيطي، اين بخش را به ابزار منحصر به فرد براي توسعه تبديل كرده است 

)Byerlee et al., 2008.(  كشاورزي يك نقش كليدي در معيشت، اشتغال، رشد درآمد، امنيت غذايي، در واقع
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ست در كشورهاي درحال توسعه ايفا مي كاهش فقر، توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و پايداري محيط زي

 Zhou et(كند و در مناطق با جمعيت فقير بيشتر و وابستگي بيشتر به كشاورزي اين اهميت دوچندان است 

al., 2013 .(  

ل ز داليدر حال حاضر عرضه غذا در جهان به يك بحران در كشاورزي تبديل شده است. برخي ااما 

 :)1398خداپناه، ( ايجاد چنين پديدهاي عبارتند از

ه ن كنندالف) رشد جمعيت و درآمد سرانه در كشورهاي تازه صنعتي شده و كشورهاي پرجمعيت و نيز وضعيت نگرا

دن آن بر رو هستند) موجب افزايش تقاضاي غذا و افزون شكشورهاي كـم درآمـد (كـه عمـدتا بـا كمبـود غـذا روبـه

 .هاي جاري مواد غذايي تأثيرگذاشته استمتعرضه جهاني غذا گرديده و بـر موجودي و قي

هاي غذايي مناسبي هاي جاري مواد غذايي در حدي است كه شمار زيادي از مـردم فقير از رژيمب) ميزان عرضه و قيمت

 .برخوردار نيستند

هاي عرضه را برطرف نمايد و توليد اقالم طي چند دهه گذشته كه توانست محدوديت فناوري هايج) باوجود پيشرفت

ي رمورد برخداند. بعالوه ها با شرايط توليد تمامي محصوالت سازگار نبودهمهم غذايي را افزايش دهد، اما اين فناوري

قالب سبز دور نخست ان به حد توليد بالقوه نزديك كرده است (مقارن باهاي توليد، محصول را آوريكاالهاي اساسي، فن

  .وري كاهش يافته استهاي موجود امكان رشد توليد و بهرهبدين ترتيب از طريق فناوريدر آسيا). 

 وسعه داشتهتد و توانند رشهاي آتي ميسالتنها كشورهايي در دنيا،به گفته بسياري از انديشمندان حوزه اقتصاد درلذا 

و  وي انسانيبه نير توجه رقابت با ساير كشورها به موفقيت دست پيدا كنند كه به سه اصل دسترسي به انرژي، باشند و در

  ).1394(سهرابي،  نمايندتأمين مواد غذايي(امنيت غذايي) توجه

  

  ـ تجاري سازي كشاورزي و چالش هاي آن 3

ر كشاورز در راهي براي رفع فقر و نيز بهبود امنيت غذايي خانوارهاي فقيبه عنوان  1980تجاري سازي از دهه 

كشاورزي  و انتقال از كشاورزي معيشتي به). Linderhof et al., 2019(كشورهاي كم درآمد مورد توجه قرار گرفته است

  ).Carletto et al., 2017(تجاري كليد رشد اقتصادي است

يشتي ( يا نيمه معيشتي) به كشاورزي تجاري بويژه در كشورهاي كم درآمد به طبق تفكر غالب تغيير از كشاورزي مع

عنوان كليد توسعه اقتصادي معرفي شد. تصور مي شد كه در مقايسه، كشاورزي تجاري موجب افزايش تجارت و بهره 
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رخه بافضيلت وري، رشد اقتصادي و بهبود رفاه در سطح ملي مي شود و بيشتر انتظار مي رفت كه موجب ايجاد يك چ

گردد كه درآمد خانوار را افزايش دهد، موجب افزايش مصرف، امنيت غذايي و تغذيه در خانوارهاي روستايي گردد. اما 

بر  1980بارها مورد اعتراض قرار گرفت و با افزايش حجم مطالعات در آن دهه و اوايل دهه  1970اين ديدگاه از دهه 

به ويژه در فقيرترين گروههاي جمعيت روستايي و آسيب پذيرترين افراد در خانواده اثرات منفي آن بر خانوارها و تغذيه 

  ).Carletto et al., 2017(كه اغلب نتوانسته اند از مزاياي اين تغيير جهت بازار استفاده ببرند 

اقع افراد بويژه فقرا در اين بخش و %70را به خود اختصاص داده و بيش از  GDPكشاورزي حدود يك سوم از 

هستند. و تحول كشاورزي بايد بتواند از طريق كاهش فقر، تأمين امنيت غذايي بيشتر و نيز خلق نهاد و ساختار براي تحول 

قتصادي موجب اثرات توسعه اي شود. خروجي كم بسياري از پروژه هاي سرمايه گذاري بر زمينهاي بزرگ تفكر قديمي 

اً تكيه بر تمركز بر كشاورزان خرده پا دارد را تقويت مي كند و بحث مزارع و سنتي كه توسعه آينده كشاورزي آفريقا اساس

كوچك در برابر مزارع بزرگ را به راه انداخته است. زماني كه زمين فراوان است و جمعيت در حال رشد، كشاورزان از 

يروي كار را ندارند. زماني كه كار خانواده در سايه قيمت پايين نيروي كار بيشتر بهره مند مي شوند و هزينه استخدام ن

مزرعه با اندازه قابل دسترس در اختيار خانواده كشاورز قرار گيرد او نسبت به مزاياي زمين بزرگتر، ذينفع تر خواهد بود. و 

 World(در تحقيقات مختلف بارها نشان داده شده كه كشاورزان كوچكتر بهتر قادر به بهبود كيفيت و كاهش فقر هستند 

Bank, 2008.(  

صرف  تمايل به ه آنهامزارع كوچكتر تمايل دارند كه از نيروي كار در واحد سطح  استفاده بيشتر كرده و الگوهاي هزين

. )Hazell and Roel, 1983(هزينه كمتر نسبت به مزارع بزرگ است لذا فرصت هاي بيشتري براي اشتغال فراهم مي كنند 

وسعه تگذاري، روند يهزي و ناتواني آن در تأمين منابع مـالي مورد نياز سرمافقدان بازار مالي كارآمد براي بخش كشاور

ف هاي اقتصاد كالن و بخشي نامناسب، تصور فقدان سودآوري و ضعبخـش مـذكور را كنـد نمـوده اسـت. سياسـت

يحـي و د ترجسو ساختاري نهادها و بـازار مالي كشاورزي و مداخالت ناكارآمد دولت در اين بازار (نظير وضع نرخ

 وراي اهداف اي، اعطاي تـسهيالت تكليفـي توسـط نظـام بـانكي، الـزام بانـك كشاورزي به اجاعطاي اعتبارات يارانه

ها و ترين چالشهاي بخش كشاورزي) از مهمي اعتباري دولـت و تمركـز صـرف ايـن بانـك بـر فعاليتهابرنامه

  .)1398(خداپناه،  باشدر ميتنگناهاي بازار مالي كشاورزي كـشو

  ـ اثرات تجاري سازي كشاورزي بر كشاورزان خرده پا4

كشاورزان خرده پا اغلب با خانواده اداره مي شوند و داراي دو يا كمتر هكتار زمين هستند و استقالل آنان در كشت و 

ن هاي اقتصادي انعطاف بيشتر داشته و بازاريابي محصوالت كشاورزي منجر به تنوع زيستي در مزارع آنان شده لذا در بحرا

). Terlau et al., 2019(در بسياري از مناطق جهان آنان را به ستون فقرات بالقوه تأمين مواد غذايي پايدار تبديل كرده است 
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تأثير مزارع كشاورزي بر كشاورزان خرده پا در كشورهاي درحال توسعه همچنان بحث برانگيز باقي 

  . )Glover & Jones., 2019(مانده است 

ا به عنوان پبهبود بهره وري، سودآوري و پايداري كشاورزان خرده  2008طبق گزارش توسعه بانك جهاني در سال 

مر از طريق اكه اين  )The World Bank, 2008(اصلي ترين راه برون رفت از فقر و استفاده از كشاورزي براي توسعه است 

وليد تازمانهاي رات، سهاي عمومي بيشتر و بهتر و نيز دسترسي بهتر به بازار و اعتبابهبود مشوقهاي قيمت، سرمايه گذاري

ت سرمايه گذاري جدول زير دامنه اثرا ).Uy, 2015(كننده موثر و نيز ترويج نوآوري از طريق و فناوري امكانپذير است 

  هاي خارجي در كشاورزي كشورهاي درحال توسعه را نشان مي دهد. 

 ,.Glover & Jonesدامنه اثرات سرمايه گذاري هاي خارجي در كشاورزي كشورهاي درحال توسعه ( ـ1جدول شماره 

2019(  

  شيوه هاي محروميت  شيوه هاي ورود به سيستم  دامنه تأثير

سلب مالكيت زمين، محدوديت   توسعه كاالهاي عمومي محلي (همچون آبياري، جاده ها)  سرمايه طبيعي
  دسترسي به آب، آلودگي

  سرمايه گذاري فشرده بر تك محصولي  خريد نهاده ها از خرده مالكان محلي، محصوالت نيروي كاربر  بط توليدروا

توسعه بازارهاي جديد (چرخه هاي ارزش)، جايگزين نهاده هاي وارداتي   بازار خروجي
  كشاورزي

  اشباع بازارهاي محلي 

  

ه دكشاورزان خر مقابله با چالشهاي غذا و كشاورزي:"ن در انتشار خود با عنوا )FAOسازمان جهاني غذا و كشاورزي(

ان رمايه گذريي، سبه پنج مورد به عنوان عامل تغيير اشاره مي كند: خانواده كشاورزان، زنان روستا "پا در دستوركار

ع زارم ).Wolfenson & Rome., 2013به نقل از Terlau et al., 2019 زيرساختها، افراد آسيب پذير و سياست گذران (

ن ملل توجه ويژه به دليل اعالم سال جهاني مزارع خانوادگي توسط سازما 2014خانوادگي و كشاورزان خرده پا در سال 

مچون هروپا نيز ات. در اي بدان شده است. و سهم آنان در توليد پايدار مواد غذايي و امنيت غذايي اهميت جهاني يافته اس

  ). Terlau et al., 2019(توسعه اهميت يافته است  كشورهاي كمتر توسعه يافته نيز در حال

أمين غذاي ملل هدف توسعه پايدار هستند و كشاورزان خرده پا براي ت 17غذا و كشاورزي هسته موضوعات مرتبط با 

لذا  ).Terlau et al., 2019(حياتي هستند و آنان نقش اساسي در سيستم هاي غذاي پايدار در آينده ايفا خواهند كرد 

رد و جنبه هاي مربوط به مي توان ترسيم ك 1يافت نيل به اهداف توسعه پايدار با تأكيد بر كشاورزان خرده پا را به شكل ره

  مي توان مشاهده كرد. 2 جدول هر بعد را در
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  )Terlau et al., 2019(): منبع: SDGـ رهيافت نقش كشاورزان خرده پا در اهداف توسعه پايدار (1شكل 

ف جراي اهداايزي و رير دولتي نيز بر نياز تمركز بر كشاورزان خرده پا و افزايش نقش آنها در برنامه سازمان هاي غ

دار بايد ف توسعه پايما بايد به كشاورزان خرده پا گوش فرا دهيم. با تحقق اهدا"كنند : ) تأكيد ميSDGتوسعه پايدار (

  ).Lamb, 2015( "ت و تجارت شنيده شودصداي كشاورزان خرده پا و كشاورزان در باالترين سطح دول

  ـ نقش كشاورزان خرده پا در اهداف توسعه پايدار 2جدول شماره 

  SDGحاكميت مستقيم 

. حقوق مساوي براي منابع اقتصادي همچون 1,4
  دسترسي به خدمات اساسي

  ه ها. دسترسي به زمين و ديگر منابع توليدي و نهاد2,3

  . دسترسي به تنوع زيستي بذور 2,5

c.2دسترسي به اطالعات بازار .  

  . دسترسي به خدمات مالي (سياستهاي تشويقي)8,3

  )SME. دسترسي به خدمات مالي (9,3

. توانمندسازي و بهبود شمول اجتماعي، 10,2
  اقتصادي، سياسي و همه. 

  هاي اجتماعي، مالي، دستمزد . پذيرش سياست10,4

  النه . تسهيل سياست مهاجرت منظم، ايمن و مسئو10,7

b.14ع . دسترسي به منابع دريايي و بازار  براي صناي
  دستي ماهيگران در مقياس كوچك 

. وظيه آزاد و سهميه دسترسي به بازار آزاد 17,2
  (تصميمات سازمان تجارت جهاني)

  SDGنيازهاي اساسي 

 از بين بردن فقر شديد

  پوشش حمايت اجتماعي

  . دسترسي به غذاي سالم، مغذي  و كافي 2,1

  . دسترسي به مراقبت هاي بهداشتي توليد مثل3,7

  . دسترسي به مراقبت هاي بهداشتي، پزشكي و  واكسن هاي با كيفيت3,8

b.3 اعالميه دوحه واكسن .  

4,2 ،4,3 ،4,5 ،4,7 ،a.4دسترسي به آموزش .  

  . دسترسي به سالمت جنسي و توليد مثل 5,6

  . دسترسي به آب آشاميدني6,1

  ضالب. دسترسي به فا6,2

  . دسترسي به فاضالب 7,1

  . اشتغال مولد و كار شايسته براي همه زنان و مردان 8,5

  . دسترسي به خدمات بانكي، بيمه و خدمات مالي (تعداد شعب بانكي)8,10

  . دسترسي به زيرساختها9,1

c.9(پوشش تلفن همراه) دسترسي به اطالعات .  

  . تحقق بخشيدن به رشد درآمد 10,1
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  ن از فرصت برابر . اطمينا10,3

  . دسترسي به مسكن 11,1

. دسترسي به سيستم حمل و نقل ايمن و مقرون به صرفه (حمل و نقل 11,2
  عمومي)

  . دسترسي به فضاي سبز و عمومي11,7

  . دسترسي به منابع ژنتيكي (سطح كشور)15,6

  . دسترسي به عدالت16,3

  SDGاهداف اجتماعي 

نابع اقتصادي . حقوق مساوي براي دسترسي به م1,4
  همچون دسترسي به خدمات اساسي

  ا ه. دسترسي به زمين، ديگر منابع توليد و نهاده 2,3

.a5 ،حقوق مساوي در منابع اقتصادي براي زنان .
  دسترسي به مالكيت و كنترل بر زمين

ه . اطمينان از اطالعات مرتبط و آگاهي از توسع12,8
  پايدار و سبك زندگي هماهنگ با طبيعت 

. رايانه ماهيگيري براي براي جلوگيري از 14,6
  ماهيگيري غيرقانوني

ي و . پايان دادن به شكار و قاچاق گونه هاي گياه15,7
  جانوري

  SDGاهداف زيست محيطي 

  . حفظ تنوع ژنتيكي بذور 2,5

  . دسترسي به انرژي مقرون به صرفه، قابل اعتماد و مدرن 7,1

  اده كارآمد از منابع طبيعي. دستيابي به مديريت پايدار و استف12,2

ين و ب شير. اطمينان از حراست، ترميم و استفاده پايدار از الكوسيستم هاي آ15,1
  خدمات آنها

  . اطمينان از حفظ اكوسيستم هاي كوهستاني و تنوع زيستي آنها15,4

  . ارتقاء توسعه، انتقال و انتشار فناوري هاي صحيح محيط زيستي17,7

  SDGاهداف اقتصادي 

  . دسترسي به زمين و ديگر منابع توليد و نهاده ها2,3

  . حفظ تنوع زيستي بذور 2,5

b.2 اصالح و جلوگيري از محدوديت ها و تحريف هاي تجاري در بازارهاي جهاني كشاورزي .  

c.2تضمين عملكرد صحيح بازار كاالهاي غذايي .  

a.5حقوق برابر براي زنان ، دسترسي به مالكيت و كنترل زمين .  

  . دسترسي به خدمات انرژي مقرون به صرفه، قابل اعتماد و مدرن 7,1

  . دسترسي به شركتهاي كوچك صنعتي و ديگر كارآفرينان 9,3

b.14دسترسي به منابع  و بازارهاي دريايي صنايع دستي خرده پاها .  

  ميني و خدمات آنها . اطمينان از حفاظت، ترميم و استفاده پايدار از اكوسيستم هاي آبهاي شيرين زيرز15,1

  . اطمينان از حفظ اكوسيستم هاي كوهستاني از جمله تنوع زيست محيطي 15,4

  . موسسات موثر، پاسخگو و شفاف در همه سطوح 16,6

  . ارتقاء توسعه، انتقال، انتشار فناوريهاي صحيح زيست محيطي17,7
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ير زه با تغيو مبار را براي حفظ تنوع ريست محيطيتقويت نقش كشاورزان خرده پا به عنوان عوامل تغيير منافع زيادي 

ا درآمد پزان خرده كشاور اقليم، و اطمينان از رشد اقتصادي و رفاه انسان را به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه

ل مه تحصيداا به ابيشتري كسب كنند آنها مجبور به استفاده از زمينهاي بيشتر براي كشاورزي نبوده و فرزندان خود ر

موزش و ن به آتشويق خواهند كرد. با ساختار سازماني مناسب و حاكميت موثر، سيستم هاي اجتماعي جامد دسترسي شا

ده پاي زان خردرآمد پايدار و نيز دسترسي به اعتبارات خرد و مقاومت شان افزايش خواهد يافت. در حقيقت، كشاور

د كرد. يفا خواهناايدار طبيعي پايدار نقش مهمي در نيل به اهداف توسعه پ توانمند با بهبود دسترسي شان به مديريت منابع

 اري را دره پايدبنابراين تركيبات ذكر شده (دسترسي به آموزش، حفاظت از تنوع زيستي و شمول اجتماعي) ممكن است ك

  ).Terlau et al., 2019(پي داشته باشد 

 ,.Glover & Jonesا در موزامبيك آفريقا توسط (در بررسي اثرات مزارع تجاري بر كشاورزان خرده پ

هاي هدف خود بسيار گزينشي عمل مي كنند و ) مشخص شد كه مزارع تجاري در انتخاب مكان2019

- دهند و اين اثرات با توجه به نوع مزرعه تجاري ميها و بازار را ترجيح ميمناطق نزديكتر به زيرساخت

  تواند متفاوت باشد.

د سريعتر به رش هايي كه در آن كشاورزي تجاري ممكن است بتواند اقتصادهاي روستايي را تحريك واما توجه به راه

 تمركز محصول كمك كند، افزايش يافته است لذا بحث براين است كه در مالخالت اصلي سياست در بخش كشاورزي

  ).Glover & Jones., 2019(بايد بر كشاورزان خرده پا باشد 

  ي كشاورزي بر امنيت غذاييـ اثرات تجاري ساز5

اما چه عواقبي براي تغذيه خواهد داشت؟  .انتقال از كشاورزي معيشتي به كشاورزي تجاري كليد رشد اقتصادي است

اگرچه بررسي اثر تجاري سازي كشاورزي نشان  ).Carletto et al., 2017(شواهد و مطالعات هنوز ناچيز و بي نتيجه اند

 ,.Linderhof et al(غذايي چشمگير نبوده و حتي در كشورهاي آفريقايي اثر منفي داشته است داد كه اين اثر بر امنيت 

در سه كشور آفريقايي جهت بررسي اثرات تجاري شدن   )Carletto et al., 2017( همچنين نتيجه بررسي). 2019

  است. كشاورزي نشان داد كه همچنان مشاركت خرده پاها در بازار كم است و مشاركت زنان كم

  ):Ruel & Alderman.,2013به نقل ازRuel et al., 2018( تواند بر تغذيه اثرگذار باشدكشاورزي از شش طريق مي

 دسترسي به مواد غذايي از طريق توليد خودش )1

 درآمد حاصل از فروش كاالهاي توليدي )2

 تغيير قيمت مواد غذايي با تغيير عرضه و تقاضا )3

 آنان، دسترسي و كنترل بر منابع آنان را افزايش داده است.  وضعيت اجتماعي زنان و توانمدسازي )4
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 اشد.بمشاركت گاه و بيگاه زنان در كشاورزي كه مي تواند بر تغذيه آنان و فرزندان شان حتي منفي  )5

عادل بين مي و تمشاركت زنان در كشاورزي مي تواند بر سالمت و پيشرفت آنان بسته به عدم مواجهه با عوامل س )6

  و هزينه، مي تواند اثرات منفي و مثبت داشته باشد. مصرف انرژي

) كه doi moiه بويتنام به سطح بااليي از رشد اقتصادي رسيد كه ناشي از اصالحات اقتصادي (معروف  1990در دهه 

م ي يك سيستآغاز شده بود و تمركز آن بر تحول اقتصاد برنامه ريزي شده و حركت تدريجي آن به سو 1986از سال 

 %37به  1993ر سال د %58محور بود. بطور همزمان ويتنام كاهش چشمگير فقر را تجربه كرد و سهم جمعيت فقير از  بازار

صي سازي يكي از تغيير كرد. خصو 1995تا  1991در سالهاي  %35,4به  %45,6رسيد و نيز سوء تغذيه از  1998در سال  

ود. ورزي بمركزهاي اصلي اصالحات اقتصادي بر بخش كشاعناصر كليدي اصالحات اقتصادي ويتنام بود. و يكي از ت

ست و اكشاورزي در كشورهاي در حال توسعه به عنوان كليد حياتي درآمد، امرار معاش و خدمات زيست محيطي 

ين عها در خصوصي سازي و تجاري سازي كشاورزي مي تواند بهره وري را بهبود بخشيده و با تجاري سازي خرده پا

كت قتصادي حرشهاي اكار مورد نياز براي مزارع را كاهش مي دهد افراد را قادر مي سازد كه به ديگر بخ حالي كه نيروي

ورزي امور كشا بوط بهكنند. بعد از اصالحات اقتصادي ويتنام بود كه به ذينفعان اجازه داده شد كه خود همه تصميمات مر

ثبت بر مسازي اثر ين آزادها براي نهاده ها و محصول آزاد شد و اخود  را برعهده بگيرند و عالوه براين، قيمت ها و هزينه 

  ). Janssen, 2018(سطوح تجاري سازي كشاورزي داشت 

كل شهمان طور كه در ). Zhou et al., 2013(عناصر كليدي تجاري سازي در يك چارچوب مفهومي آورده شده است

، ها)تراتژيها (اسفتها)، فرايندها، رهياها و محدوديتبليتها (قاشود عناصر كليدي آن شامل؛ تعيين كنندهمشاهده مي

ومي دل مفهباشد در يك مها (عناصر اندازه گيري و سنجش)، اثرات (مثبت و منفي/ خانوادگي و اجتماعي) ميشاخص

  توانند براي برنامه ريزي، اجرا و بازنگري برنامه هاي تجاري سازي مفيد باشد.خالصه شده و مي

ابع) سياست و من ) با افزايش تقاضاست (مانند شهرنشيني) كه موجب فعاليت بيشتر محيط شده (همچون1ند (آغاز فراي

(مانند  شونديمها كارآمدتر كند (همچون تغيير اقليم) درنتيجه عملياتو براي رهيافت جديد كشاورزي فشار وارد مي

- د ميت آوري رشور شگف). به عنوان مثال زماني كه تقاضا بطكند (مانند كارآفرينيتكنولوژي) يا كشاورزان را متعهدتر مي

 دتر خواهدكارآم شود و زماني كه تكنولوژي مناسب دردسترس باشد توليد براي بازاركند، توليد براي بازار ضروري مي

 ند بوسيلهت فرايگيري معيشت به سوي بازار پيشرفت كنند، موفقيت و يا شكسشد و زماني كه كشاورزان خرده پا با جهت

هاي فردي (همچون )2فاكتورهاي محيطي (عوامل اقتصادي و اجتماعي)، سطح مزرعه (مانند منابع مزرعه)، تعيين كننده (

طلوب اكتورها مه اين فگيرد. زماني كها) هم تحت تأثير قرار مي گيرند و هم تأثير مي گذارند  تحت تأثير قرار ميمهارت

ايند ب شكست فرشند موجكنند اما زماني كه اين فاكتورها نامطلوب باپذير و نيز تسهيل ميباشند موفقيت فرايند را امكان 

  مي شوند. 
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ي هش و روشها) مدل مفهومي شكل داللت براين دارد كه كشاورزان بتدريج روشهاي معيشت را كا3در بخش فرايند (

يير يا الن تغفرايند براساس رهبري عام تجاري شدن را جايگزين مي كنند تا اينكه كامالً تجاري مي شوند كه اين

الن كليدي، فعاليت هاي ) پذيرفته شده تعيين عام4پيشرانهاي اوليه يا تركيبي از هردو متفاوت است. منظور از استراتژي (

يز بدون قيت آمهاي مشترك است. زيرا تجارت موفكليدي و نقش توليدكنندگان است. بيشتر موارد موفق مبتني بر تالش

ز اهداف و ا) و مشخص مي شود با برخي 5كت و رويكردهاي فراگير دشوار بوده است. پيشرفت برتامه سنجيده (مشار

ي و (ورود هاي توليد، ماهيت تصميمات سازماني (مانند تخصيص منابع و فناوري)، ميزان مشاركت بازارجهت گيري

ون درآمد) و در ) در سطح خانوار (همچ6يج موفق (شود كه تجارت موفق مي تواند نتاخروجي) و در نهايت پيش بيني مي

ه ي اتخاذ شدهاتژيسطح جامعه (همچون امنيت غذايي) بهمراه داشته باشد. درعين حال، بسته به نوع محتوا و نيز استرا

 اين نتايج و ) و ناخواسته همچون ريسك بازار را موجب شود. و در نهايت درسهاي حاصل از7برخي پيامدهاي منفي (

  ). 8رات وارد استراتژيها و برنامه هاي آينده مي شوند (اث

  

  ).Zhou et al., 2013(ـ يك مدل مفهومي از تجاري شدن كشاورزي خرده پا 2شكل 

  ـ نتيجه گيري 6

زان ه ساير كشاورب) كشاورزان خرده پا به عنوان كشاورزان با دسترسي محدود به منابع نسبت 2003در مطالعه فائو (

ن با شاورزاست. اگرچه تعريف روشني از مزارع كوچك وجود ندارد اما كشاورزان خرده پا به عنوان كتعريف شده ا

 مله اينكهجست از دسترسي محدود به زمان معرفي شده اند. و چمبرز چهار ويژگي براي كشاورزان خرده پا معرفي كرده ا

زمين  رده پاخيسك. طبق اين شاخص ها كشاورز اندازه زمين، وضعيت سالمتي، بازار محور بودن و سطح آسيب پذيري ر

  ).Hagos & Geta., 2016محدود، منابع فقير، معيشت محور و دذ ريسك بسيار آسيب پذير هستند (
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منجر به  وداده  تجاري سازي اجازه مشاركت افراد و خانواده هاي فقير در اقتصاد داخلي و بين المللي را افزايش

اشته كه دداشته  آنان خواهد شد. بخش كشاورزي يك ساختار دوگانه با كشاورزان معيشتيدرآمد باالتر از مرزعه براي 

در  ي معموالًري سازبراي مصرف خود و خانواده توليد كرده و مقدار ناچيزي از توليد خود را به بازار مي فروشند. تجا

كوچك و  اورزانيقت دارند كه حتي كشمقياس وسيع تصور مي شود و اقتصاددانان اغلب تمايل به ناديده گرفتن اين حق

درآمد  ند تا كسببفروش خانواده هاي فقير نيز در بازار مشاركت دارند چون آنها مازاد بر نياز اندك خود را مجبور هستند

يمت ينده به قآر سال دكنند براي تأمين نيازهاي خانوادگي خود تا آنجا كه مجبور هستند مواد غذايي را امسال فروخته و 

  ). Rahut et al., 2010التر آن را بخرند (با

ي رسد مه نظر ببنابراين با توجه به نتايج مطالعات كه مشخص شده جنسيت نقش مهمي در مشاركت در بازار دارد و 

مايت حبايد  مرد به عنوان سرپرست خانوار درآمد بيشتري از فروش محصول بدست مي آورد. بنابراين هدف سياست ها

اشد. ر و ... بار كمتكخانوار از طريق تأمين نهاده ها، دانش درباره محصوالت با ارزش باالتر و نيروي  از زنان سرپرست

  اشد.درسه بآموزش خانواده نيز در تجاري سازي نقش مهمي ايفا مي كند لذا هدف سياستها بايد حفظ كودكان در م

يرا زيش يابند ا افزاجاري سازي بايد اين دارايي ههمچنين دارايي هاي دامي نيز در تجاري سازي مهم هستند. لذا در ت

جاري تيز در كودهاي دامي مزرعه را تأمين كرده و كشاورزان قادر به فروش محصوالت دامي هستند. مالكيت زمين ن

 زار داشتهدر با سازي اهميت دارد زيرا داشتن زمين بدين معني است كه كشاورزان قادرند كه تولدي مازاد براي فروش

 ازار فروشوسعه بند. اگرچه مقدار زمين ممكن است قابل افزايش نباشد اما سياستها بايد در جهت اجاره زمين و تباش

ه ز مزرعه باي كار زمين و ادغام زمينهاي پراكنده را بهبود بخشند و با توسعه فعاليتهاي غيركشاورزي و انتقال نيرو

  را افزايش دهند. غيرمزرعه، در نتيجه دسترسي به زمين براي كشاورزان
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