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 مقدمه -1

و  یتدی تول هتای فعالیتت یاز عرضه مواد خام مورد نغذا، پوشاک، سرپناه، تأمین کشاورزی با بخش 

اقتصتادی و اجتمتاعی   توسعه  و جریانانسان  یاساس یازهایبه ن یحیو تفر یخدمات پزشک ،صنعتی

شتده   یلتبتد  هتا گذاریسرمایه ترینمهماز  یکیبه  یرو، کشاورز ینکمک کرده است. از اجهان 

  .(2491، 9و همکاران ن)چاندرسخارا است

اقتصتاد   هتای بختش  ینتتر یکاز استتراتژ  یکتی بخش کشاورزی به لحاظ نقشی که در توسعه دارد 

 29 ی،ناختال  داخلت   یتد درصتد تول  1 حتدود  بته طتوری کته    ؛(9911 یچ،)قل رودمیبه شمار  یرانا

جامعته و   ییغتذا  یازهتای درصتد ن  19 حتدود  یندرصد اشتغال و تأم 91 ی،نفت یردرصد صادرات غ

همچنین (. 9911نژاد، یعهده دارد )برخوردار و محمد را بر یگرد یعاز صنا یاریبس یهمواد اول یدتول

از محصتوتت   یاریبست  یتد تول ینته توجته در زم  یانشتا  یهتا یتت لحاظ دارا بتودن ررف  این بخش به

 (. 9910و همکاران،  یکند )کرم یتخلق مز تواندمیداشته و  ینسب یتمز یکشاورز

بختش، ضترورت توجته بته توستعه       ینا یتمثبت در وضع ییرتغ یجادحفظ و ا یرو در راستا یناز ا

بهبتود   ینته در زم یستیضرورت با ینپرداختن به ا یبرا ین. بنابراگرددیاحساس م یبخش کشاورز

در  توانتد متی  هتا تتالش  یتن . ا(9911و احمدوند،  یار)باز تالش شود یتوسعه کشاورز هایشاخ 

 .صورت پذیردآن  یقدق یکارآمد و اجرا ی،اصول ریزیبرنامهتدوین برنامه و قالب 

پنج ساله توسعه در ستط  کتالن و    هایبرنامه یران،حاکم بر ا ییو اجرا ریزیبرنامهدر ساختار نظام 

توجه و  یزانو م دهدیرا شکل م یاتیعمل هایبرنامهو  هاگذارییاستس یژهو روند و یاناتجر یمل

بتا   یمدر ارتبتا  مستتق   یچون توستعه کشتاورز  هم هایییافتو ره یکردهارو سازییادهپ هب یشگرا

 (. 9912)افراخته و همکاران،  گیردیپنج ساله توسعه قرار م هایبرنامه

قابتل   یتت از اهمکشتور  اقتصتاد  آن در  یگتاه بته لحتاظ جا   یبخش کشاورز ی،بعد از انقالب اسالم

و  هتا یاستت آن، س یبرخوردار بوده و در هتر برنامته، بته فراختور زمتان     های توسعه برنامهدر  یتوجه

چه که آن (. در مجموع9911نژاد، یشده است )برخوردار و محمد یفبرای آن تعر یمهم یفورا

بتا  پایتدار   توستعه  –9 :عبارتنتد از  شودیم یگیریپ یاصل هاییاستبه عنوان س یدر بخش کشاورز

نظام  یسازیننو -9گذاری، یهجذب سرما یبرا هازیرساخت گسترش – 2یعی، طب از منابع فارتح

، آب وریبهتره  ضریب ارتقاء – 0 ی،برداراصالح نظام بهره و ساماندهی – 0ی، کشاورز یداتتول

                                                 
1. Chandrasekaran (2018) 



 

 241 ...   یو فرهنگ یاجتماع ی،توسعه اقتصاد یهابه اهداف برنامه یابیعدم دست یهاموانع و چالش بندییتاولو

 (.9919 ی،)کرباس هدفمند یارانه تخصی  – 1زندگی،  سط  یت و ارتقاءامن تأمین – 1

از گذشتته   کشاورزی بخشاز آن است که  حاکی کشور، توسعه هایبرنامه یاستیواکاوی اسناد س

 یشافتزا  ی،و خترد شتدن اراضت    کشت یرسط  ز یشعدم افزا یرنظ یمختلف هایچالشبا  تا به حال

 یسکها(، بات بودن رهو نهاد ین)آب، زم تولید منابع اندک وریبهره یه،منابع پا یو آلودگ یبتخر

 ظتام ن یتت نبتود کفا  یدکنندگان،تول یو اشتغال، کمبود دانش و آگاه گذارییهسرما کاهش، تولید

 (. 9911و همکاران،  سادات یدروبرو بوده است )مر یابیبازار و بازار ییو ناکارا یمهب

بته   یابیعتدم دستت   یتایی متعتدد بختش گو   هایچالش ،اما یبخش کشاورز یتبا وجود اهم ینبنابرا

 شناستی یبآست  استت بتا مطالعته و    تزم بنتابراین . باشتد متی توستعه   هایبرنامهاهداف ذکر شده در 

مطالعته بتا    یتن ا ین. بنتابرا یترد قرار گ بررسی موردبه اهداف  رسیعدم دست یلتوسعه؛ دت هایبرنامه

در  یتران ا یاستالم  یتوستعه جمهتور   هتای برنامهبه اهداف  یابیعدم دست یلدت بندیاولویتهدف 

عملکرد بخش کشاورزی  ،در ادامه در بخش دومانجام شده است.  یعیطب و منابع یبخش کشاورز

در  وشترح روش تحقیتق   در بختش چهتارم    لعات تجربتی، در بخش سوم مطا ،توسعه هایبرنامهدر 

نهادات کلتی اراهته شتده    پیشت  و در انتها نیتز  گیردقرار می بخش پنجم نیز نتایج تحقیق مورد بررسی

 است. 
 

   یراندر ا ریزیبرنامهبرنامه و  -2

اقتصتاد بتا هتدف     یاداره کل تجارت در قالتب شتورا   یشنهادبا پ 9991از سال  یراندر ا ریزیبرنامه

برنامه  یناول یمتعدد علم هایفعالیتشروع شد. پس از مطالعات و  یاقتصاد ینقشه عموم یک یهته

در ادامته   درآمتد. بته اجترا   تصتویب و   9921 در ستال  «یبرنامته عمتران و آبتادان   »بتا عنتوان   توسعه 

و سته برنامته    هدو برنامه هفتت ستال   یمنجر به اجرا یدر قبل از انقالب اسالم ریزیبرنامه یهاتالش

وقتوع جنت     یتل بته دل  یانقتالب استالم   یروزی(. بعد از پ9911 یمان،شد )ا 9900تا سال پنج ساله 

برنامته   یندهه شصت اولت  یمحروم بود و از انتها ایدهه کشور از برنامه توسعه یکحدود  یلیتحم

 یابیتاکنون پنج برنامه توسعه به اجرا درآمده؛ که امکان ارز 9910تا  9911 یخبه اجرا درآمد. از تار

هتا  بررسی این برنامه (.9910و همکاران،  ییفوق فراهم است )جغتا هاییاستحاصله و نقد س یجنتا

. داشتته استت   ارقر هتا دولتت ی هااریسیاستگذ لویتدر او ورزی،کشا بخشدهتد کته   نشان متی 

 ساسی تلقیااف هدا ازورزی کشااتتولید درکفایی دخو به نسیداول ر برنامهدر  که ایبهگونه

 رمچها م،سو یبرنامههادر  ماابرنامه دوم با محوریت بخش کشاورزی طراحی و اجرایی شتد،   .شد
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در ادامه به بررسی وضتعیت بختش    .بود هنیامد نمیا به ورزیکشا بخش یترمحواز  بحثی، پنجمو 

 .شودمی توسعه بعد از انقالب اسالمی ایران پرداخته هایبرنامهکشاورزی در 
 

 یو فرهنگ یاجتماع ی،برنامه اول توسعه اقتصادبخش کشاورزی در  -2-1

. درآمتد  اجترا بته   9911ستال  از ( 9912 - 9911ستال )  0در مدت توسعه قانون برنامه پنج ساله اول 

از  یتت واردات بتا حما  یگزینیو راهبترد برنامته، جتا    یجامع اقتصتاد  ریزیبرنامهبرنامه، این  یالگو

  (.9911، و بودجه شد )سازمان برنامه ییننفت تع درآمدبه  یو کاهش وابستگ یداخل یعصنا

 کشتاورزی،  هتای نهتاده  بته  یارانته  تخصتی   تضتمینی،  هتای با اتخاذ سیاستت قیمتت   برنامهاین  در

 محصتوتت  بیمته  و ختاک ، آب زیربنتایی  عملیتات  تحقیقتاتی،  و ترویجتی ، آموزشتی  هایفعالیت

 ی،)اتاق بازرگتان  گردید حاصل کشاورزی اتتولید روند در توجهی قابل هایموفقیت کشاورزی،

عملکترد   یتوضتع  (9)در ادامه با توجه به نتایج جتدول  (. 9919تهران،  یمعادن و کشاورز یع،صنا

 . شده است یبررس در برنامه اول توسعه یکالن بخش کشاورز هایشاخ 

درصتد بتود    9/1به متوسط رشد  یابیدست ،یبخش کشاورزارزش افزوده رشد  هدفاول  مهبرنا در

میلیتارد   2111بینی شده بود که در این برنامه پیش .درصد رشد داشت 00/1آن،  یکه پس از اجرا

درصد  00/0گذاری در بخش کشاورزی انجام شود که در عمل با متوسط رشد ساتنه ریال سرمایه

در کل  یبخش کشاورز گذارییهسهم سرمامیلیارد ریال تحقق پذیرفت. همچنین  91909به میزان 

در رستید.  درصتد   91/2 شده بود که در عمل بته  بینییشپدرصد  1/1معادل اقتصاد  گذارییهسرما

 یجادا هزار شغل 901بینی شده بود که برنامه اول پیشدر کشاورزی بخش تغال رابطه با وضعیت اش

متوستط رشتد ستاتنه    با  یدهزار شغل جد 299حدود در این مدت  یجنتا اساس بر در عملو  گردد

کاتهتای  ، ارزش صتادرات  برنامهاین  دربه طور کامل هدف برنامه محقق شد. و  یجادادرصد  0/9

ون دتر در ستال  یلیت م 0/110و از  یافتت  یشدرصتد افتزا   01/21به طور متوسط  یکشاورزسنتی و 

از  یستهم بختش کشتاورز    یتانگین مهمچنتین  . یدرست  9912دتر در ستال   یلیونم 9/2091به  9911

  .(9)جدول  درصد بوده است 09/10 برنامه در نفتی یرصادرات غ
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 (1731 - 1732) در برنامه اول توسعه یبخش کشاورز یمهم اقتصاد هایشاخص: عملکرد 1جدول 

 )واحد( شاخصعنوان 
متوسط  برنامه اول توسعههای سال

 8631 8638 8631 8631 8631 دوره

 10200 12041 19122 10441 14412 19992 ارزش افزوده بخش کشاورزی )میلیارد ریال(

 11011 11141 10400 11010 14141 10411 بخش کشاورزی )میلیارد ریال( موجودی سرمایه خال 

 99/9 09/9 91/9 29/9 04/9 22/9 میزان شاغلین بخش کشاورزی )میلیون نفر(

 9111 2091 9111 9191 9491 110 سنتی )میلیون دتر(صادرات کاتهای کشاورزی و 

 (9911سازمان برنامه و بودجه کشور )؛ ساتنه یمل هایجداول حسابیران، ا یاسالم یجمهور یبانک مرکز خذ:أم       

 

 یو فرهنگ یاجتماع ی،برنامه دوم توسعه اقتصادبخش کشاورزی در  -2-2

آغتاز شتد    9910و از ستال   تهیته ( 9911 – 9910اجرا در مدت پتنج ستال )   یدوم توسعه برا برنامه

که در رابطه بتا بختش کشتاورزی در ایتن      یهایسیاست ترینمهم (.9911)سازمان برنامه و بودجه، 

تتأمین اعتبتارات    اولویت در ،تبدیلیبه صنایع  توجه: ازبودند عبارت  مورد توجه قرار گرفتبرنامه 

هتتای دولتتت در   تمرکتتز تتتدریجی فعالیتتت   ، طبیعتتی  کشتتاورزی و منتتابع   ،عمرانتی فصتول آب  

، تأکید بر افتزایش تولیتتد در واحتتد ستتط  و بتتات بتتردن       کشاورزی ترویج و آموزش ،تحقیقات

هتای  تعرفته  و هتای تضتمینی  قیمتت  تعیتین آتت کشتتاورزی،  ها و ماشتین راندمان آب، تأمین نهاده

 ء،احیا، بیمه کشتاورزیهای مالیاتی، ، استتمرار یارانته و معافیتهتاکتاهش نقتش واستطه ،گمرکی

 (. 9910هتای مجلس، )مرکتز پتژوهش مراتع و منابع دریایی ،هابرداری از جنگلحفارت، و بهره

درصد بود که پتس   9/0به رشد ساتنه  یابیدست یهدف رشد بخش کشاورز در قتانون برنامته دوم

 20/2بته طتور متوستط     9919ثابتت ستال    یمتبه ق یبرنامه، ارزش افزوده بخش کشاورز یاز اجرا

گذاری در بختتش کشتتاورزی از   سرمایهسهم بینی شده بود برنامه پیشاین در  .درصد رشد داشت

برنامته بختش    یبعتد از اجترا   کهشتود  درصتتد  0/1کشور  اقتصادی هایبخش گذاریکتل سرمایه

ختال  بختش    یهسترما  یموجتود همچنتین   .را به خود اختصاص داددرصد  11/2ی فقط کشاورز

در طتول برنامته دوم    درصد رشتد داشتت.   0برنامه، ساتنه به طور متوسط حدود  یندر ا یکشاورز

 9149و از  یافتت درصد کتاهش   9/92به طور متوسط  یو کشاورز یسنت یارزش صادرات کاتها

در برنامتته دوم همچنتتین  ید.رستت 9911در ستتال  دتر یلیتتونم 9011بتته  9910دتر در ستتال  یلیتتونم

درصتد   2/9هتزار نفتر بتا نترد رشتد       290بینی شده بود که به تعداد شاغلین بخش کشتاورزی  پیش

 یتن ا یدر طت افتزوده شتد.   درصتد   90/9رشتد   هزار نفر با نترد  019افزوده شود. اما در عمل حدود 

  .درصد بود 21/20ر کل کشو یناز شاغل یبخش کشاورز ینبرنامه متوسط سهم شاغل
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 (1731 - 1731) در برنامه دوم توسعه یبخش کشاورز یمهم اقتصاد هایشاخص: عملکرد 2 جدول

 ها )واحد(شاخص
متوسط  برنامه دوم توسعههای سال

 8631 8633 8633 8631 8631 دوره

 12012 19212 944109 19420 14991 11211 )میلیارد ریال( ارزش افزوده بخش کشاورزی

 991191 992111 922119 991091 999901 941201 )میلیارد ریال( موجودی سرمایه خال  بخش کشاورزی

 11/9 21/0 11/9 11/9 91/9 01/9 )میلیون نفر( شاغلین بخش کشاورزی

 01/9091 9011 9092 9204 9100 9149 )میلیون دتر( صادرات کاتهای کشاورزی و سنتی

 (9911سازمان برنامه و بودجه کشور )؛ ساتنه یمل هایجداول حسابیران، ا یاسالم یجمهور یبانک مرکز خذ:أم     

 

 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیبخش کشاورزی در  -2-7

(. 9911بودجه،  )سازمان برنامه و شد ءاجرا (9911 - 9919) سال مدت پنج یبرا هسوم توسع هبرنام

نظتام جتامع    یجتاد ا ی،در جهتت عتدالت اجتمتاع    یاقتصاد هایفعالیت زتمرک، برنامه اهداف کالن

 یتی، زااشتتغال  یی،توستعه عمتران روستتا    ی،پتول  و یتاتی مهار تورم، اصالح نظام مال ی،اجتماع ینمأت

 (.9911شهری،  )شقاقی بود یانسان یرویآموزش ن یی وغذا یتامن ایجاد ی،گذاریهسرما یتامن

بته بختش    هابانک لیهک ییاعطا یالتدرصد از تسه 20شد که حداقل  یبتصودر طول برنامه سوم 

تعادل دام و مرتع،  یلاز قب هاییطرح نیز یداردر امر توسعه پا اختصاص داده شود. یآب و کشاورز

ر د .(9911)ستازمان برنامته و بودجته،     اتخاذ شتد  یهاز منابع پا تراخروج دام از جنگل و لزوم حف

 کالن بخش کشاورزی در برنامه سوم مورد بررسی قرار گرفته است.  هایشاخ عملکرد  ادامه

درصد بود که در مقایسته بتا    0ارزش افتزوده بختش کشاورزی متوسط رشد ستاتنه در برنامه سوم 

این  . سهمدهدهدف برنامه را نشان میدرصدی  11درصد، تحقق  9/0گذاری شده نرد رشد هدف

ارزش  م،در طول برنامه سو رسید. درصد 0/1 به به طور متوستطنیز از تولید ناخال  داخلی  بخش

 یتانگین م همچنتین  .یافتت  یشدرصد افزا 0/0به طور متوسط  یو کشاورز یسنت یصادرات کاتها

بخش   لخا یهسرما یموجود رسید.درصد  21/90 به ینفت یراز صادرات غ یسهم بخش کشاورز

 فقطبخش این سهم  یانگینم و درصد رشد داشت 91/1به طور متوسط ساتنه حدود کشاورزی نیز 

رشد اشتتغال بختش   در برنامه سوم بود. اقتصاد کشور  خال  یهسرما یدرصد از کل موجود 91/9

 یلیتون م 90/0بختش از   یتن اشتغال ا یزاندر طول برنامه م هک یدرصد بود، به طور 10/4 یکشاورز

بخش  ینبرنامه متوسط سهم شاغل ین. در ایدرس 9919نفر در سال  یلیونم 91/0به  9911نفر در سال 

 . (9)جدول  رسیددرصد  90/20 ین بهشاغلکل از  یکشاورز
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 در برنامه سوم توسعه یبخش کشاورز یمهم اقتصاد هایشاخص: عملکرد 7 جدول

 ها )واحد(شاخص
متوسط  برنامه سوم توسعههای سال

 8616 8611 8618 8611 8631 برنامه

 940109 992144 992000 941909 10901 11092 )میلیارد ریال( ارزش افزوده بخش کشاورزی

 912191 911000 919949 919190 904191 904122 )میلیارد ریال( بخش کشاورزیموجودی سرمایه خال  

 91/0 91/0 11/9 22/0 20/0 90/0 )میلیون نفر( شاغلین بخش کشاورزی

 9101 9111 2410 9129 9142 9010 )میلیون دتر( کاتهای کشاورزی و سنتیصادرات 

 (9911سازمان برنامه و بودجه کشور )؛ ساتنه یمل هایجداول حسابیران، ا یاسالم یجمهور یبانک مرکز خذ:أم   

 

 یو فرهنگ یاجتماع ی،برنامه چهارم توسعه اقتصادبخش کشاورزی در  -2-1

اقتصتاد، تعامتل بتا اقتصتاد      یریپتذ توان رقابت یشافزا ی،رشد اقتصاد یعتسرهدف  باچهارم  برنامه

 و یتامن ینمأت ی،زندگ یفیتتوسعه سالمت و بهبود ک یست،ز طیو حفظ مح یدارتوسعه پا ی،جهان

  .(9911شد )شقاقی شهری،  اجراء( 9910 - 9911دوره ) طی یعدالت اجتماع یبرقرار

توستتتعه   ،لیتد محصتتوتت اساستتتی  امنیت غذایی، خودکفایی در توتأمین در برنامه چهارم توسعه 

)اتتتاق  تعیتتین شتتدمهتتم بختتش کشتتاورزی  اهتتدافطبیعتتتتی از  حفارتتتتت از منتتتتابع و صتتتتادرات

 . (9919تهران،  یمعادن و کشاورز یع،صنا ی،بازرگان

درصد برسد  0/1به  افزوده بخش کشاورزی ارزشساتنه شده بود که رشد  ینیبیشبرنامه پ ینا در

 از تولید ناخال  داخلی این بخشسهم . برآورد شددرصد  21/9این مقدار که در عمل،  یدر حال

 رشتد اشتتغال   .کتاهش یافتت   9911درصتتد در ستتال    12/0بتته   9910درصد در ستال  02/1از  نیز

بختش از   نیت اشتتغال ا  یتزان که م وریدرصد بود، به ط 91/4تنها در برنامه چهارم  یبخش کشاورز

متوستط ستهم    همچنتین . یدرست  9911نفتر در ستال    یلیتون م 91/0بته   9910نفر در ستال   یلیونم 9/0

 یهسترما  در برنامته چهتارم موجتودی    .درصتد بتود   00/22کل کشتور   ینبخش از شاغلاین  ینشاغل

 240901درصتد رشتد داشتت و از     01/1به طتور متوستط ستاتنه حتدود      یخال  بخش کشاورز

ستهم بختش    یتانگین . میدرست  9911در ستال   یتال ر یلیتارد م 211192بته   9910در سال  یالر یلیاردم

بتود.  ختال  اقتصتاد کشتور     یهسترما  یدرصتد از کتل موجتود    11/9 نیزبرنامه این  یط یکشاورز

 یشدرصتد افتزا   11/91به طتور متوستط   در برنامه چهارم نیز  یو سنت یکشاورز یصادرات کاتها

 9911دتر در ستال   یلیتون م 01/0999 به 9910دتر در سال  یلیونم 91/2000 از نو ارزش آ یافت

 ی، سهم صادرات بخش در طول برنامه کاهشارزش صادرات یشیروند افزا یرغمعلهمچنین  .یدرس

 .یافتبرنامه تنزل  یانیدرصد در سال پا 11/91برنامه به  ییدر سال ابتدا رصدد 21/20بود و از 
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 در برنامه چهارم توسعه یبخش کشاورز یمهم اقتصاد هایشاخص: عملکرد 1 جدول

 ها )واحد(شاخص
متوسط  برنامه چهارم توسعههای سال

 8611 8613 8613 8611 8611 برنامه

 922199 990944 940491 991021 992011 920024 )میلیارد ریال( ارزش افزوده بخش کشاورزی

 290019 211192 202402 299109 291191 240901 ریال()میلیارد  بخش کشاورزیموجودی سرمایه خال  

 11/0 91/0 90/0 19/0 19/0 94/0 )میلیون نفر( شاغلین بخش کشاورزی

 9210 0999 9940 9019 9499 2000 )میلیون دتر( صادرات کاتهای کشاورزی و سنتی

 (9911سازمان برنامه و بودجه کشور )؛ ساتنه یمل هایجداول حسابیران، ا یاسالم یجمهور یبانک مرکز خذ:أم  

 

 یو فرهنگ یاجتماع ی،برنامه پنجم توسعه اقتصادبخش کشاورزی در  -2-5

و جتذب   یگتذار یهتوسعه سرما، اقتصاددرصدی  1رشد حداقل پنجم توسعه با هدف تحقق  برنامه

 ،بودجته بته نفتت    ستتگی قطتع واب  ،یدر رشتد اقتصتاد   یورسهم بهتره  یارتقا ی،خارج یهایهسرما

 1بته   یکتاری نترد ب  کتاهش  و ، توستعه صتادرات  یبه بخش خصوصت  یدولت یهاشرکت یواگذار

  .(9911شد )شقاقی شهری،  ییو اجرا ینتدو( 9914-9910)دوره  یبرا درصد

 محورهتای  تترین مهتم امتا بته طتور کلتی      تر شدکم رن  توجه به بخش کشاورزی پنجمدر برنامه 

 افتزایش ،غذایی امنیت ضریب شاخ  وری، ارتقایبهره ارتقایاز: بودند  عبارتبخش این توسعه 

 صتتادرات و بتتازار طبیعتتی، توستتعه منتتابع از پایتتدار بتترداریبهتتره و ، حفتتظکشتتاورزی اتتولیتتتد

بهبتتتود ستتتط  درآمتتد و زنتتدگی  ،گتتذاریمنیتتت ستترمایها ستتط  کشتتاورزی، ارتقتتاء محصتتوتت

  .(9911و بودجه، )سازمان برنامه  کشاورزان، روستاییان و عشایر

که پتس   درصد بود 1ساتنه  به متوسط رشد یابی، دستدر برنامه پنجم یبخش کشاورزرشد  هدف

درصد رشتد   11/0معادل  9914ثابت سال  یمتبه ق یارزش افزوده بخش کشاورز برنامه یاز اجرا

 یلیتارد م 191119از درصد  02/9با متوسط رشد ، یخال  بخش کشاورز یهسرما موجودی. داشت

از کتل  بختش   . همچنین سهم ایتن یدرس 9910در سال  یالر یلیاردم 129000به  9914در سال  یالر

  بود.درصد  20/0 کشور فقط خال  اقتصاد یهسرما یموجود

هزار شغل در بخش کشاورزی ایجاد شود و تعداد شاغلین  904بینی شده بود که در این برنامه پیش

درصد  42/4رشد تنها  با بخش یناشتغال ا یزانممیلیون نفر برسد. اما در عمل  9/0به  9910در سال 

در طتول برنامته پتنجم،     .یدرست  9910در سال  نفر یلیونم 19/9به  9914نفر در سال  یلیونم 19/9از 

و ارزش صتادرات   یافت یشدرصد افزا 42/2به طور متوسط  ی و سنتیکشاورز تهایکاصادرات 

 یانگینم .یدرس 9910دتر در سال  یلیونم 21/90141 به 9914دتر در سال  یلیونم 12/0914 آن از
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 .درصد بود 10/90 نیز ینفت یربخش از صادرات غ این سهم
 

 در برنامه پنجم توسعه یبخش کشاورز یمهم اقتصاد هایشاخص: عملکرد 5 جدول

 ها )واحد(شاخص
متوسط  های برنامه پنجم توسعه سال

 8611 8616 8611 8618 8611 دوره

 910010 020919 040092 910192 910101 901020 )میلیارد ریال( ارزش افزوده بخش کشاورزی

 111919 129000 124111 119491 110211 191119 )میلیارد ریال( بخش کشاورزیموجودی سرمایه خال  

 14/9 11/9 19/9 19/9 44/0 19/9 )میلیون نفر( شاغلین بخش کشاورزی
 0920 0911 1991 0019 0014 0914 )میلیون دتر( صادرات کاتهای کشاورزی و سنتی

 (9911)سازمان برنامه و بودجه کشور ؛ ساتنه یمل هایجداول حسابیران، ا یاسالم یجمهور یبانک مرکز خذ:أم 

 

 پیشینه تحقیق  -7

باعت  شتده کته تتاکنون      یمختلف اقتصاد هایبخشتوسعه در  هایبرنامهعملکرد  یبررس یتاهم

بته   یتق تحق یکه با توجه به هدف و محدوده موضتوع  یردآن صورت پذ یرامونپ یمختلف یقاتتحق

 . گرددیاز آنان اشاره م یبرخ

 هایبرنامهدر  یقعدم توف یهایشهر یا( در مطالعه9911) یاسالم یمجلس شورا یهامرکز پژوهش

 یاهداف و ابزارها یبلند پروازانه بودن اهداف، ناسازگار ی،نظر یگاهاول و دوم توسعه را فقدان پا

و  ینظتارت  یهتا یستم فقدان مکان بودن دوره برنامه، ی، طوتنیگذارو قانون یمساهل حقوق یاستی،س

 دانست.  یزهانگ یجادبه ا یازو حدود ن یزشیانگ یهایسممشخ  نمودن مکان

 ی،را فقتدان انستجام نظتر    یتران توستعه در ا  هتای برنامته  ینظر ی( تنگناها9910) یریام نتاج غالمی

 داند. می یبا فرهن  بوم یانتخاب یاتنظر یانحراف از راهبردها در عمل و ناسازگار

از  یناشت  یفضتع  یعلل اثر بخش (9911) یاسالم یمجلس شورا هایمرکز پژوهشاساس نتایج  بر

بهتره  : باشتد متی توسعه شامل موارد زیتر  در چهار برنامه  یتوسعه بخش کشاورز یراهبردها یاجرا

 یبلندمتدت بترا   هتای چوبنبود چار، توسعه یراهبردها یمدر تنظ یریتنگرفتن از اصول دانش مد

نظتام   یمبتا تقتو   یقتانون  یبتصتو  یمنبتود تناستب در تقتو    ،یبخش کشاورز یکحل مساهل استراتژ

  .یینظام اجرا هایقابلیت و هااز چالش یفشناخت ضع یاسی،س هایچالش یی،اجرا

بتا   یتران توستعه ا  هتای برنامته در  یدارتوسعه پا هایشاخ  ی( به بررس9914)یالنی م ینیو ام یمؤمن

 یتت ارتقتاء امن " یمستوم و چهتارم مفتاه    هتای برنامته در  یج. طبق نتتا اندپرداخته 9یاسنآمارت یکردرو

 یطمانند حفتظ محت   پایداری هایشاخ  یمورد توجه قرار گرفت و برخ "یسازو توانمند ی،انسان

                                                 
1. Amartia Sen 
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  مورد توجه قرار نگرفت. عملبرابر در متن برنامه وارد شد اما در  یهافرصت یجادو ا یستز

کته   دنت دهینشتان مت   یتران در ا یاموانتع توستعه منطقته    یبررس در( 9911و همکاران ) الدینیسیف

 ی،قانون یفقدان بسترها یریتی،در سطوح مد ریزیبرنامهفقدان فرهن   نگری،یبخش یی،گراتمرکز

 یتروی هتا و کمبتود ن  نقصتان منتابع داده و اطالعتات، ضتعف برنامته      ی،نفتت  آمدهایبه در یوابستگ

 بوده است.  ریزیبرنامهنظام  ینا هاییژگیاز جمله و ریزیبرنامهمتخص  در نظام 

 یترغم عل یجانتد. طبتق نتتا   پرداختته  یتران توستعه ا  هایبرنامه ی( به بررس9910) یو مهدو ییمال قیت

بخش نتوانسته به اهتداف   یناما ا است شده یکه در هر پنج برنامه توسعه به بخش کشاورز یتوجه

 موفق بوده است.  یفقط برنامه سوم در بخش کشاورز یج. طبق نتایابدخود دست 

توسعه بتا استتفاده از روش    هایبرنامهدر بزرگ  یعصنا یفن ییکارا یبررس در( 9911پور )یمیحک

 یاستتان  یتانگین بتوده و م  یینبزرگ پا یعدر صنا یفن ییسط  کارا نشان داد که یتصادف یتابع مرز

  است. حالت مربو  به برنامه سوم توسعه بوده یندر بهتر یعصنا ییکارا یزانم

 و اول برنامته  در پتردازد. میهند  ساله 0 هایبرنامه در ریزیهای برنامهروش ( به9111) 9نامیلیک

 تجارت خارجی و تأکید سرمایه انباشت برشده است. همچنین  استفاده 2دومار هارود مدل از دوم

 . است شده گرفته نادیده

 استقاللدوره  در تجارت و صنعت بخش هایسیاست آسیب 9(9114پادما ) و باگواتیدر بررسی 

 فیزیکی رویکرد سط  تولید، نظیر نامناسب اهداف عبارت بودند از:( 9101-9111طی دوره ) هند

 . شدن صنعتی باب در گذاریمقررات ساختار غیر بهینه و برنامه اجرای و وضع به

 کته  داردمتی  عنتوان  وی دهتد. قرار می مطالعه مورد را چین در ریزیبرنامه ساختار 0(2499) چو

اصتالحات   از پتس  ریتزی برنامته  ستاختار  ولی شد آغاز 9109در سال  چین ساله پنج برنامۀ اولین

 متمرکتز  ریتزی برنامته  بته  بتازار نیتاز   مکتانیزم  اصالح به توجه با و گشت متحول 9111اقتصادی 

  .ساخت محوری را چین در ریزیبرنامه شدن، جهانی و مالی جهانی هایبحران اما یافت، کاهش

 کته  شتد  مشتخ   انجتام گرفتت   نیجریه در  (2490) 0و کیسیت اککیسنکه توسط  پژوهشی در

 ، زیربنتای تولید قدیمی هایشیوه هوا، آب و تغییر کشاورزی شامل بخش در موجود هایچالش

 .دباشمی کشاورزی بخش هایتکنولوژی توسعه و از تحقیقات دولت ضعیف حمایت و ضعیف

                                                 
1. Millikan (1967) 
2. Haraud Dummar 
3. Bhagwati & Padma (1970) 
4. Chow (2011) 
5. Nsikak & Kesit (2015) 



 

 291 ...   یو فرهنگ یاجتماع ی،توسعه اقتصاد یهابه اهداف برنامه یابیعدم دست یهاموانع و چالش بندییتاولو

به دنبال افزایش درآمد، ایجاد  ر هر بخشتوسعه د ریزیبرنامهدهد که مرور ادبیات تحقیق نشان می

توستعه ایتران تتا     هایبرنامهدهد که ، اما تحقیقات گذشته نشان میباشدمی...  کاهش فقر و ،اشتغال

بایست موانع و . لذا میانداقتصادی موفق عمل نکرده هایبخشحدودی در اجرای اهداف خود در 

که شود بر طرف نمود. متأسفانه با وجود اینکالتی در اجرای برنامه میی را که باع  مشهایچالش

توسعه در بخش کشاورزی از اهمیت بسزایی برختوردار استت،    هایبرنامهرفع موانع عملیاتی شدن 

بخش کشاورزی انجتام نشتده استت. لتذا      های توسعه درعملکرد اهداف برنامهاما تحلیل کاملی از 

یتابی بته اهتداف    تا با انجام یک مطالعه جامع به تحلیل دتیل عدم دستت  است آن برحاضر تحقیق 

  .دطبیعی بپرداز توسعه ایران در بخش کشاورزی و منابع هایبرنامه
 

 روش تحقیق  -1

. با توجه به باشدمی توصیفی – تحلیلی نوع از ماهیت نظر از و کاربردیمطالعه حاضر از نظر هدف 

. گتردد یمحسوب مت  یمایشیو پ اسنادی نوع از هادادهاطالعات و  آوریجمعاز نظر  یقاهداف تحق

 و هتتاو چتتالش موانتتع) ینمعتت اییتتدهپد یفو توصتت یتتلو تحل یتتهروش، تجز یتتنهتتدف ا تتترینمهتتم

 ( اجرا شده است. AHP) 9یمراتبسلسله  یلتحل یندآروش فر یقها( است که از طرآن بندیاولویت

منتابع   یبررست  پرسشنامه اولیه با استفاده ازپرسشنامه است.  یقتحق یناطالعات در ا آوریجمعابزار 

جهتت  در مرحلته بعتد   شتد.   یطراحت  یفتی ک هایتوسعه و انجام مصاحبه هایبرنامه ینمرتبط با قوان

تحقیق از سنجش روایی و پایایی پرسشنامه استفاده شد. برای این اعتماد ابزار میزان اعتبار و بررسی 

بتا حضتور    یتخصصت  هنفتر  0پنتل   یتک  یاردر اخت یهپرسشنامه اول یی،روا یابتدا جهت بررسمنظور 

 در را ختود  نظترات  تتا  شتد  خواستته  هاقرار داده شد و از آن یبخش کشاورز ینو متخصص یداسات

 یتان آن ب یرتاهر  یاتبتا موضتوع و خصوصت    هتا یته عدم تناسب گو یزانم دشواری، سط  خصوص

  پایایی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت. بعددر مرحله  موارد اصالحی. پس از انجام یندنما

گروه هدف متمرکز خواهتد شتد. جهتت ستنجش      یبر رو یابیارز یقابزار تحق یاییپا یبررس برای

شامل: کامال  ایپنج درجه یکرتل یاسجدول با مق یکپرسشنامه در قالب  یهایهگو یاییپا یبضر

 9) لفم( و کتامال  مختا  2 یاز(، مخالفم )امت9 یازندارم )امت ی(، نظر0 یاز(، موافقم )امتیازامت 0م )قمواف

 یتزان نفر از گروه هدف قرار گرفت تا نظرات خود را در مورد م 90 یارشد و در اخت ین(، تدویازامت

 آلفتای  آزمون آماره دهنگاننظرات پاسخ یلمشخ  کنند. پس از تکم هایههر کدام از گو یتاهم

                                                 
1. Analytical Hierarchy Process 
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 یج( قرار دارد نتتا 1/4- 4/ 1مقدار در بازه ) ینکه ا ینمحاسبه شد. با توجه به ا10/4معادل کرونباد 

 . است یقاز قابل اعتماد بودن ابزار تحق حاکیکه  شود،یم یابیخوب ارز یاییپا

بته روش  پرسشتنامه نهتایی    ،سنجش روایی و پایتایی ابتزار تحقیتق   بعد از اصالح و آزمون در ادامه 

مشتتمل بتر   نهایی تدوین شد. پرسشنامه  راتبیسلسله م تحلیل در استفاده مورد هایمرسوم پرسشنامه

نمونته  فتردی   هایویژگیبه بررسی سه بخش مطابق با هدف تحقیق طراحی گردید. در بخش اول 

 یارهتای مع یتت درجته اهم  یینو تع یزوج یسهدوم، سواتت مقامورد مطالعه پرداخته شد. در بخش 

 سوم، بخش در. شد مطرح توسعه هایعدم دستیابی به اهداف برنامه یاصل لعام 1مشتمل بر  یاصل

بته   عدم دستیابی یمولفه فرع 01مشتمل بر  یفرع یرمعیارهایز یتدرجه اهم یینو تع یزوج یسهمقا

 پرداخته شد.   کشاورزیبخش در های توسعه اهداف برنامه

هتا،  انتدرکاران بختش کشتاورزی در ستازمان     و دستت  خبرگتان جامعه آماری ایتن مطالعته شتامل    

. باشندمیکافی درک و دانش ها و تولیدکنندگان است که در زمینه موضوع تحقیق دارای دانشگاه

استفاده  2گلوله برفیگیری روش نمونهو  9لیاحتما غیر اطالعات از روش آوریجمعت جه بنابراین

گر کار تعیین اعضا را با گیری گلوله برفی، پژوهشروش نمونهدر (. 9911)سرمد و همکاران،  شد

 یابتد. طریق به افتراد مناستب دیگتر دستت متی     شناسایی فرد یا گروهی از افراد آگاه، آغاز و از این 

شناستایی و متورد    دهمکتاری بودنت  نفر که آماده  04 با استفاده از این روشاین در این تحقیق، بنابر

 هادادهبه منظور دستیابی به هدف اصلی پژوهش برای تجزیه و تحلیل  در ادامه مطالعه قرار گرفتند.

  استفاده گردید. 99 9ه مراتبی از نرم افزار اکسپرت چویسلیند تحلیل سلسآو انجام فر

چند منظوره است که  گیریتصمیمترین فنون ( یکی از معروفAHPیند تحلیل سلسله مراتبی )آفر

ایتن روش در   (.9114ابداع گردیتد )ستاعاتی،    1149در دهه  0اولین بار توسط توماس. ال. ساعاتی

 توانتد متی روبترو استت    گیتری تصتمیم با چند گزینه رقیب و معیتار   گیریتصمیمهنگامی که عمل 

ریوهای مکتان بررستی ستنا   گردد. این تکنیک بر اساس مقایسته زوجتی بنتا نهتاده شتده و ا     استفاده 

ای کته عناصتر و   دهد. از این روش جهتت اتختاذ تصتمیمات پیچیتده    مختلف را به پژوهشگران می

ه جتنس کمتی تبتدیل    توان آن را بت در آن از جنس کیفی بوده و به سختی می گیریتصمیمعوامل 

یند تحلیل سلسله مراتبی ایجتاد سلستله مراتتب پیچیتدگی یتک      آشود. هدف از فرنمود استفاده می

                                                 
1. Nonprobability Sampling 
2. Snowball Sampling 
3. Expert Choice (EC) 
4. Thomas L.Saaty 
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بندی شده از بزرگ به کوچک یا از عمومی به مطالب خاص اقتصادی است مسئله طی مدارج طبقه

 . 9(9111که بتوان به این ترتیب از موضوع به دقت بیشتری دست پیدا کرد )زاهدی، تا این

تعریف و ستپس آن را   مسئله راله مراتبی، ابتدا باید یند تحلیل سلسآجهت انجام تحقیق از طریق فر

به صورت یک ساختار سلسله مراتبی ترسیم نمود. بعد از ایجاد سلسله مراتب، اهمیت نسبی عوامتل  

طراحان مسئله صورت گیرد. یعنی تواند به وسیله مختلف را باید تعیین کرد. ارزیابی این عوامل می

 کنند. سپس به این نظرات،و تأثیر آن بر هر گزینه مطرح می معیار افراد نظر خود را در رابطه با یک

شده و مطلوبیت هر  شوند. بعد از طی مراحلی نظرات تلفیقبندی میامتیاز داده شده و هر کدام رتبه

ای کته بیشتترین مقتدار    شود و گزینته وجود به صورت ریاضی تخمین زده میهای مکدام از گزینه

 (. 9910پور، گردد )قدسیان بهترین گزینه انتخاب میبه عنوعددی را دارد، 

 و ، ایجتاد ستاختاری سلستله مراتبتی استت کته در آن اهتداف، معیارهتا        AHPاولین قدم در روش 

سط  اول درختت هتدف تصتمیم شتامل      9مطابق شکل در این مطالعه شود. ها نشان داده میگزینه

هتای توستعه در بختش کشتاورزی و     عدم دستیابی اهتداف برنامته   هایچالشموانع و  بندیاولویت

 -اجتمتاعی سط  دوم معیارهای اصتلی بتا عنتوان موانتع اقتصتادی، موانتع       در . باشدمیطبیعی  منابع

انتد.  ی و موانع علمی مشخ  شتده تمدیریتی، موانع اجرایی، موانع سیاس -فرهنگی، موانع ساختاری

  .معیار اصلی مشخ  شدند 1 لی ذیکد اختصاص با زیر معیار 01سط  سوم درخت نیز 

 2مرحله دوم شامل تعیین ضریب اهمیت )وزن( معیارها و زیرمعیارها با استفاده از مقایستات زوجتی  

. این مقایستات  باشدمیگویی به تحقق هدف عوامل مندرج در هر سط  از سلسله مراتب در جواب

که قطر این دو خاصیت عمده دارد: اول آن شود. این ماتریسدرج می در ماتریس مقایسات زوجی

استت   9که نسبت ترجی  یک عامل در مقایسه با خودش مساوی ی معناین است به  9ماتریس عدد 

. 9(2441)متارینونی،   پتذیری دارنتد  که ترجی  عوامل نسبت به یکدیگر خاصیت معکوسو دوم آن

یتا گزینته، پاستخ دهنتده فقتط بته        معیار، صفت و nشود که برای مقایسه این دو خاصیت باع  می

( 1) / 2n n  مقایسه زوجی پاسخ بدهد. زیرا وقتیn      ،عامل به صورت دو بته دویتی مطترح باشتد

عضوی خواهتد داشتت کته از ایتن تعتداد، نصتف آن معکتوس نیمته دیگتر           n×nماتریس حاصل 

 (. 9914خواهد بود )مشیری،  9عضو قطر ماتریس هم عدد  nو  باشدمی
 

 

                                                 
1. Zahedi  
2. Pair- Wise Comparisons 
3. Marinoni 
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 هدف

 

 معیارهای اصلی

 
 

 

 زير معیارها

 

 تحقیق هاییافته :منبع           

 (AHPیند تحلیل سلسله مراتبی )آ: درخت سلسله مراتب تصمیم در فر1شکل 

 

شتود کته   برای تعیین مقدار عددی ترجی  یتک عامتل بته عامتل دیگتر، بحت  متی        AHPدر مدل 

هایی به صورت مطلق، عمال  منجر به ناسازگاری محاسبات خواهد شد. تخصی  مستقیم چنین وزن

کند و برای احتراز از کاربرد اعتداد  ساعاتی مقایسات نسبی و زوجی را برای این منظور پیشنهاد می

 (. 9111نماید )ساعاتی، اراهه می 1مطابق جدول شماره ای درجه 1س مجرد و مطلق یک قیا
 

 کمیتی ال ساعاتی برای مقایسه دودویی معیارها 9مقیاس : 3جدول 

 1-1-0-2 1 1 0 9 9 امتیاز

 ترجیحات بینابین کامال مرج  ترجی  خیلی بیشتر بیشتر ترجی  مرج  کمی ترجی  یکسان تعريف

 (9111) یساعاتمنبع:             

 

. باشدمیبررسی و سازگاری مقایسات زوجی بعد از محاسبه وزن نسبی معیارها و زیرمعیارها مرحله 

 ضتریب  محاستبۀ  گرفتته،  نظتر  در هتا قضتاوت  در ستازگاری  بترای بررستی   تیاستاع  کته  روشتی 

 پاستتخ کنتتد کتتهمتتی معتتین ناستتازگاری (. نتترد9910پتتور، استتت )قدستتی 9(IRناستتازگاری )

 و دارد )محمّتدیان  منطقتی  انتدازه اعتبتار   چته  هتا گزینته  بتا  معیارهتا  مقایسته  بته  شوندگانپرسش

اعتماد کترد   های ترکیبیجدول از حاصل هایاولویت به توانمی حد چه تا و (؛9911همکاران، 

چته   هر و هستیم سازگار کامال  ما است، صفر ناسازگاری که (. هنگامی9919سلیمی،  و )شاکری

                                                 
1. Inconsistency Ratio (I.R) 
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 اگتر  کلی حالت در است. یافته افزایش نیز ما هدف در ناسازگاری میزان یابد، افزایش نرد این

 بازنگری صورت، این غیر در است، پذیرفته نسبتا  ناسازگاری باشد، 9/4 از ناسازگاری کمتر نرد

  (.9910پور، قدسی)رسد می نظر ضروری به قضاوت در
 

 نتایج تحقیق  -5

  نمونه مورد مطالعه یهاویژگی -5-1

ستن نمونته    یتانگین . مشتود می نمونه مورد مطالعه پرداخته یمشخصات فرد یبخش به معرف یندر ا

ستتال و  20فتترد  ین( کتته کتتوچکتر11/94 یتتار)بتتا انحتتراف مع باشتتدمتتیستتال  00/00متتورد مطالعتته 

ستال بتود )بتا     10/91 یتز سابقه کار نمونه مورد مطالعته ن  یانگینسال سن داشتند. م 11فرد  ینبزرگتر

 10که  ددهینشان م یج. نتاباشدمیسال  91سال و حداکثر  9( که حداقل سابقه 11/1 عیارانحراف م

 1 ین. همچنت باشتند متی مونت    یتز نفتر( ن  91درصتد )  91دهندگان مذکر و نفر( از پاسخ 92درصد )

 91درصتد )  90 ی،نفر( کارشناست  91درصد ) 90 یپلم،فوق د یالتتحص ینفر( افراد دارا 9درصد )

  هستند. یتخصص یدرجه دکترا یدارا یزنفر( ن 99درصد ) 21ارشد و  اسیننفر( کارش
 

 هاموانع و چالش بندیاولویت یجنتا -5-2

توستعه در بختش    هتای برنامته بته اهتداف    یابیعدم دستت  هایچالشموانع و  بندیبه منظور اولویت

روش بتا   یتن شتد. ا ( استفاده AHP) یسلسله مراتب یلتحل یندآاز روش فر یعیطب و منابع یکشاورز

اصر شتامل اهتداف، معیارهتا و    شود. این عنگیری شروع میبندی عناصر تصمیمشناسایی و اولویت

مساهل به  یلقدم در تحل ینشوند. اولبندی به کار گرفته میهای احتمالی است که در اولویتگزینه

اهتداف،   استت کته در آن   یاز موضتع متورد بررست    یسلستله مراتبت   یستاختار  یجاد، اAHPروش 

 . شده استنشان داده  9در شکل ها آن ینارتبا  بو  و زیر معیارها یارهامع

. جهتت بررستی ستازگاری در    شتود پرداختته متی   هتا در قضاوت یسازگار یبه بررس این بخش در

نشتان   1در جتدول   این ضریبمحاسبات  یجنتا( استفاده شد. IR) ناسازگاری ضریب از هاقضاوت

کته بتا توجته بته      باشتد متی  44902/4معتادل   یاصل یارهایمع وجیز یسهمقادهد نرد سازگاری یم

 ینرد سازگار ین. همچنخواهد بوددر حد مطلوب  یاصل یارهایمع یجنتا است 9/4که کمتر از ینا

 . باشدمیو در حد مطلوب  ییدتأ یزها نآن یجو نتا باشدمی 9/4کمتر از  یرمعیارشش ز یزوج یجنتا

و  معیارها بندیرتبه تحلیلبه بعدی  هایبخشدر  یبی،ترک هاییسسازگاری ماتر نرد ییدپس از تأ

شتوند  یم بندیاولویتبا توجه به هدف  یاصل یارهایابتدا معبه طوری که پرداخته شد.  یرمعیارهاز
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 .دو به دو مقایسه زوجی شدند یاصل یارهایاز مع یکهر  یرمعیارهایز یو در گام بعد
 

 سازگاری ماتریس ترکیبی مقایسات زوجی معیارها و زیرمعیارهانرخ : 3جدول 
 شاخص سازگاری ماتريس سواالت

 44902/4 مقایسه زوجی معیارهای اصلی
 44011/4 مقایسه زوجی زیرمعیارهای معیار موانع اجرایی
 44111/4 مقایسه زوجی زیرمعیارهای معیار موانع اقتصادی

 44192/4 یتموانع سیاسمقایسه زوجی زیرمعیارهای معیار 
 44129/4 فرهنگی –مقایسه زوجی زیرمعیارهای معیار موانع اجتماعی 
 44910/4 مقایسه زوجی زیرمعیارهای معیار موانع علمی
 44099/4 مدیریتی –مقایسه زوجی زیرمعیارهای معیار موانع ساختاری 

 محاسبات تحقیق مأخذ:      

 

 یاصل معیارهای بندیو اولویت یزوج یسهمقا نتایج -5-2-1

و  یسته دو به دو باهم متورد مقا  یاصل یارشش مع یانبا توجه به نظر پاسخگو AHP یلدر روش تحل

بته   یاصتل  یارهتای مع بنتدی اولویتت  یق؛تحق یجاساس نتا قرار گرفته است. بر 1آن در جدول  یجنتا

با  یموانع اقتصاد اول،در رتبه  221/4 یبا وزن نسب مدیریتی – یشامل موانع ساختار یتاهم یبترت

بتا وزن   یدر رتبه سوم، موانع علم 901/4 یبا وزن نسب یتیاسدر رتبه دوم، موانع س 244/4یوزن نسب

 – یدر رتبته پتنجم و موانتع فرهنگت     991/4 یبا وزن نسب ییدر رتبه چهارم، موانع اجرا 909/4 ینسب

  در رتبه ششم قرار گرفتند. 921/4 یبا وزن نسب اجتماعی
  

 : نتایج مقایسه زوجی معیارهای اصلی1جدول 
 کد رتبه وزن نسبی معیار اصلی

 SM 9 221/4 مدیریتی -ساختاری  هایچالشموانع و 

 E 2 244/4 اقتصادی هایچالشموانع و 
 P 9 901/4 یتسیاس هایچالشموانع و 
 A 0 909/4 علمی هایچالشموانع و 
 I 0 991/4 اجرایی هایچالشموانع و 
 SC 1 921/4 اجتماعی -فرهنگی  هایچالشموانع و 

 محاسبات تحقیق مأخذ:

 

 مدیریتی – یموانع ساختار زیرمعیارهای بندیاولویت -5-2-2

 یسته انتختاب و دو بته دو متورد مقا    یته گو 94تعداد  مدیریتی – یموانع ساختار بندیاولویت جهت

از کشاورزی اعم  یتحما ینبود مراکز تخصص» یهگو ،1جدول اساس نتایج  برقرار گرفت.  یزوج

مورد  یعمران هاییرساختضعف ز» یهو گو «... و یابینهاده، بازار تأمین ای،مشاوره هایاز شرکت
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مشتخ    یریتیمد –ساختاری موانع و هاچالش ینبه عنوان مهتر «یبرای توسعه بخش کشاورز یازن

 شدند. 
 مدیریتی –نتایج مقایسه زوجی زیرمعیارهای موانع ساختاری : 9جدول 

 موانع ساختاری و مديريتی کد
وزن 
 نسبی

 رتبه

SM3 9 921/4 های، تامین نهاده، بازاریابی و غیرهای مشاورهنبود مراکز تخصصی حمایت از کشاورزی اعم از شرکت 

SM1 2 999/4 بخش کشاورزی های عمرانی مورد نیاز برای توسعهضعف زیرساخت 

SM2 9 992/4 ریزی و فقدان سند راهبردی توسعه و چشم انداز مناسب بین مدیراننبود برنامه 

SM8 0 949/4 نبود شایسته ساتری در انتخاب و انتصاب متخصصان و نخبگان در بین مدیران بخش کشاورزی 

SM5 0 411/4 معیشتی، سنتی، کوچکی و پراکندگی واحدهای تولیدی 

SM4 1 411/4 تغییر کاربری و استفاده غیر اصولی از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی 

SM9 1 411/4 ها، محصوتت و خدمات در بخش کشاورزینبود بازار مناسب برای نهاده 

SM6 1 19/4 نامناسب بودن ترکیب نیروی انسانی موجود در بخش کشاورزی 

SM7  1 411/4 کمتر منعطف جهت پیشبرد اهداف توسعه کشاورزیدیوان ساتری و ساختار اداری 

SM10 94 419/4 به جای کالن نگر های بخشی نگروجود سیستم 

 محاسبات تحقیق مأخذ:

 

 یتیاسموانع س زیرمعیارهای بندیاولویت -5-2-7

قترار   یزوجت  یسته انتختاب و دو بته دو متورد مقا    گویه 94تعداد  یتیاسموانع س بندیاولویت جهت

 هتای سیاستت  یفضتع  یو کارآمد یتیکمبود خدمات حما» یرمعیارز 94جدول  یجنتاطبق گرفت. 

 تصتمیمات  بتودن  بینتی پیش قابل غیر و اقتصادی هایسیاست ثباتیبی» یرمعیارو ز «موجود یتیحما

 مطرح شدند.  یتیاسس هایچالشموانع و  ترینمهم عنوان به «دولتی
 

 یتزوجی زیرمعیارهای موانع سیاس: نتایج مقایسه 10جدول 

 رتبه وزن نسبی یتموانع سیاس کد

P3 9 994/4 های حمایتی موجودکمبود خدمات حمایتی و کارآمدی ضعیف سیاست 

P2 2 924/4 بینی بودن تصمیمات دولتیقابل پیش های اقتصادی و غیرثباتی سیاستبی 

P4 9 941/4 ضروری درتخصی  و توزیع منابع های غیرمحدودیتگذاری و اعمال دخالت دولت در تصمیمات، قیمت 

P1 0 940/4 وجود قوانین و مقررات انعطاف ناپذیر و دست و پا گیر برای ورود به بخش تولید 

P5 0 411/4 وجود رانت اقتصادی و حمایت مالی برای بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی 

P6  1 410/4 های اقتصادیقوانین و مقررات نارر بر فعالیتعدم شفافیت، مبهم و به روز نبودن 

P7 1 410/4 عدم تطابق قوانین و مقرارت پیچیده نظام بانکی با فرهن  جامعه روستایی و کشاورزان سنتی 

P9 1 410/4 های دانش بنیانحمایت نکردن دولت از تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی و پروژه 

P8  1 411/4 مناسب نظام بیمه در بخش کشاورزیناکارامدی و عدم پوشش 

P10 1 411/4 هاعدم تخصی  اعتبار سهم تولید از قانون هدفمندی یارانه 

 محاسبات تحقیق مأخذ:
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  یموانع علم یرمعیارهایبندی زاولویت -5-2-1

در جدول ( یقاتو تحق یج)آموزش، ترو یعلم هایچالشموانع و  یارهاییرمعز بندیاولویت یجنتا

جتامع و   رستانی اطتالع  یگتاه و نبتود پا  عتات عدم شتفاف بتودن اطال  » یجشده است. طبق نتا یانب 99

 تترین مهتم به عنوان  «آموزش کشاورزان یبرا یکمبود منابع و امکانات آموزش» ارعییرمو ز «یرفراگ

در  یجمعت  هاینقش کمرن  رسانه»زیر معیار  همچنین. اندمشخ  شده یعلم هایچالشموانع و 

  .انتخاب شد علمی موانعچالش  ترینیتبه عنوان کم اهم «یکشاورز یننو یدستاوردها یمعرف
 

 یموانع اقتصاد زیرمعیارهای بندیاولویت -5-2-5

 یفرعت  یرمعیتار ز 94تعتداد   یموانتع اقتصتاد   یرمعیارهتای ز بندیاولویتو  یمحاسبه وزن نسبجهت 

کمبتود  »یرمعیار ز 92در جدول  یجنتااساس  برقرار گرفت.  یزوج یسهانتخاب و دو به دو مورد مقا

و بات  یینپا وریبهره»یار مع یرو ز «یددر بخش تول گذارییهسرما نیتو عدم وجود ام یهمنابع سرما

 . اندمطرح شده یموانع اقتصاد هایچالش ترینمهمبه عنوان  «یدتول یسکبودن ر
 

 زیرمعیارهای معیار موانع علمی: نتایج مقایسه زوجی 11جدول 

 رتبه وزن نسبی موانع علمی کد

A2 9 921/4 عدم شفاف بودن اطالعات و نبود پایگاه اطالع رسانی جامع و فراگیر 

A3 2 999/4 کمبود منابع و امکانات آموزشی برای آموزش کشاورزان 

A1 9 941/4 نبود یک سیستم آموزشی، تحقیق و توسعه خالق پرور در بخش کشاورزی 

A7 0 941/4 بردارانهای تحقیقاتی بخش کشاورزی با نیازهای بهرهعدم تطابق کامل و دقیق فعالیت 

A9 0 411/4 عدم ارتبا  منسجم میان بخش تولید، دانشگاه و مراکز علمی و تحقیقاتی 

A5 1 411/4 کمبود دانش فنی و پایین بودن سط  تحصیالت و تجربه صاحبان و مدیران 

A4 1 411/4 گذاری جهت حمایت از مراکز تحقیقاتی بخش کشاورزیهای سرمایهنبود صندوق 

A6 1 419/4 کار مناسب جهت مشارکت بخش خصوصی در امر تحقیقات کشاورزیفقدان سازو 

A10 1 410/4 های کشاورزیکاربردی نبودن محتوای دروس دانشگاهی در دانشکده 

A8 94 411/4 معرفی دستاوردهای نوین کشاورزیهای جمعی در نقش کمرن  رسانه 

 محاسبات تحقیق مأخذ:
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 : نتایج مقایسه زوجی زیرمعیارهای موانع اقتصادی12جدول 

 رتبه وزن نسبی موانع اقتصادی کد

E10 9 991/4 گذاری در بخش تولیدکمبود منابع سرمایه و عدم وجود امنیت سرمایه 

E9 2 992/4 ریسک تولید وری پایین و بات بودنبهره 

E2 9 942/4 آتت و تجهیزات مکانیزههزینه باتی تجهیز بخش کشاورزی به ماشین 

E1 0 411/4 های غیر دولتی تامین مالی در بخش کشاورزیعدم گستردگی مدل 

E6 0 412/4 نبود تقویم تولید متناسب با نیاز مصرف و تقاضا 

E4  1 419/4 گریو افزایش دتلی و واسطهکارایی نامناسب بازار و بازاریابی 

E5 1 414/4 گذاری مولد و غیر مولدوجود تبعیض میان سرمایه 

E7 1 411/4 ها و مؤسسات اعتباری در تأمین منابع مالیکمبود تسهیالت اعتباری و عدم تمایل بانک 

E8 1 411/4 های تصویبی به طور کامل به بخش کشاورزیاختصاص نیافتن بودجه 

E3 1 419/4 های باتی تولید و قیمت پایین محصوتتهزینه 

 محاسبات تحقیق مأخذ:            

 

 : نتایج مقایسه زوجی زیرمعیارهای معیار موانع اجرایی17جدول 

 رتبه وزن نسبی موانع اجرايی کد

I2 9 901/4 عدم توسعه و سازماندهی نهادهای اجرایی در بخش اعتبارات کشاورزی 

I8  2 909/4 اجرای صحی  نظارت بر حسن اجرای قوانینعدم 

I1 9 921/4 کرد تسهیالت اعتباری داده شدهعدم نظارت مناسب بر نحوه هزینه 

I4 0 929/4 عدم کنترل مداوم کیفیت محصوتت با توجه به استانداردهای ملی و جهانی 

I6 0 924/4 های تولیدیعدم نظارت و کنترل کیفی مواد اولیه مصرفی در بخش 

I5 1 991/4 عدم تشکیل نهادهای مردمی در سط  روستاها 

I3 1 990/4 هااجرای نامطلوب قانون هدفمندی یارانه 

I7 1 941/4 های ذی ربط فعال در بخش کشاورزیدشواری هماهنگی بین دستگاه 

 محاسبات تحقیق مأخذ:              

 

 اجراییموانع  زیرمعیارهای بندیاولویت -5-2-3

 یجشتتده استتت. طبتتق نتتتا یتتانب یتتیموانتتع اجرا یرمعیارهتتایز یزوجتت یستتهمقا نتتتایج 99 جتتدول در

بتا وزن   یدر بختش اعتبتارات کشتاورز    یتی اجرا ینهادهتا  یعدم توسعه و سازمانده» یرمعیارهایز

عتدم  » و 909/4 یبتا وزن نستب   «ینقتوان  ینظارت بر حسن اجترا  ی صح یعدم اجرا» ،«901/4 ینسب

بته عنتوان    921/4 یبتا وزن نستب   «اعتبتاری داده شتده   یالتکترد تسته  ینته مناسب بر نحوه هزنظارت 

 . اندمطرح شده اجرایی موانع و هاچالش ینمهتر
 

   فرهنگی – یموانع اجتماع زیرمعیارهای بندیاولویت -5-2-3

انتخاب و دو به دو متورد   یرمعیارز 94تعداد  فرهنگی – یاجتماع هایچالشموانع و  یبررس جهت
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 هتای اهیبتودن ستط  آگت    یینپتا » یرمعیارهتای ز 90جتدول   یجنتتا طبق قرار گرفت.  یزوج یسهمقا

 هتای بختش  یرنسبت بته ستا   یفقدان توجه به بخش کشاورز» و «ردارانببهره یو کم سواد یعموم

 مشخ  شدند.  فرهنگی – اجتماعی موانع و هاچالش ترینمهمبه عنوان « یاقتصاد
 

 نتایج مقایسه زوجی زیرمعیارهای معیار موانع فرهنگی و اجتماعی: 11جدول 

 رتبه وزن نسبی موانع فرهنگی و اجتماعی کد

SC10 9 991/4 ردارانبهای عمومی و کم سوادی بهرهپاهین بودن سط  آگاهی 

SC9 2 991/4 های اقتصادیفقدان توجه به بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش 

SC2  9 999/4 پذیری در میان تولیدکنندگانفرهن  ریسکنبود 

SC4  0 411/4 گذاریسازی در رویکرد و اقبال بخش خصوصی در سرمایهعدم فرهن 

SC1 0 410/4 عدم وجود فرهن  مناسب کار و تولید در بخش کشاورزی 

SC7 1 419/4 ای، فنی و مهندسینبود فرهن  مناسب استفاده از خدمات مشاوره 

SC6 1 412/4 داری در بخش کشاورزینامشخ  بودن سیاست زمین 

SC8 1 411/4 های روستایی و تولیدینبود بیمه تأمین اجتماعی مناسب در بخش 

SC5 1 411/4 های قومی، زبانی، مذهبی و تعارضات فرهنگیچند پارگی 

SC3 1 410/4 سیل(و  های موسمی، زلزلهحادثه خیز بودن مناطق )خشک سالی، توفان 

 های تحقیقیافته مأخذ:               

 

 یشنهاداتو پ یریگیجهنت -3

 یریتتوستعه متد   هتای برنامته  یلهقرن استت کته بته وست     یماز ن یشب یو بخش کشاورز یرانا اقتصاد

بختش در   این اران،گذیاستتوسط س یبخش کشاورز یتمداوم به اهم یدبا وجود تأکاما . شودیم

عتدم   یتای گو آنمتعدد  هایچالشنداشته و  زرگیبه حرکت درآوردن چرد رشد و توسعه نمود ب

و  یتین . مطالعته حاضتر بتا هتدف تع    باشتد متی توستعه   هتای برنامته به اهداف ذکتر شتده در    یابیدست

 یو فرهنگت  یاقتصتاد  ی،توستعه اجتمتاع   هتای برنامته بته اهتداف    یابیعدم دستت  یلدت بندیاولویت

انجتام مطالعتات    بتا  شتده استت.   نجتام ا طبیعتی  و منابع یدر بخش کشاورز یرانا یاسالم یجمهور

 یلو مورد تحل ییشناسا یاصل یارمع 1 یلدر ذ یرمعیارز 01تعداد  و با توجه به اهداف تحقیق یشینپ

و  (AHP) یسلستله مراتبت   یواکتاو  یندآفر گیریتصمیماز روش  یققرار گرفتند. جهت انجام تحق

 بنتدی اولویتت و  یزوجت  یسته مقا یجتن از مختصصتان مربوطته استتفاده شتد. نتتا      04استفاده از نظر 

از درجته   یو موانتع اقتصتاد   متدیریتی  – یپتژوهش نشتان داد کته موانتع ستاختار      یاصل یارهایمع

 ی،موانتع علمت   ی،تیاسموانع س یناول و دوم قرار دارند. همچن یتو در اولو یلدت ترینمهم ،یتاهم

قترار   یتت سوم تتا ششتم درجته اهم    یتدر اولو یببه ترت اجتماعی – یوانع اجرایی و موانع فرهنگم
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توستعه در بختش    هتای برنامته به اهتداف   یابیعدم دست یلدت ترینمهمتوان به طور کلی میدارند. 

 یتری گیجته نت یربه صورت زو ساختاری  اجراییرا در سه دسته اقتصادی،  طبیعی و منابع یکشاورز

 :کرد

. ایتن مشتکالت   باشدمیموانع عدم توسعه بخش کشاورزی مشکالت مالی و اقتصادی  ترینمهماز 

هتای حمتایتی جهتت    های دولتی، عتدم وجتود مشتوق   ای، کاهش بودجهشامل کمبود منابع سرمایه

. در بختش مشتکالت   باشتد می یمال ینتأمهای مختلف گذاری بخش خصوصی و نبود مدلسرمایه

رانت  یجادا  باعها دخالت دولت .اشاره کردمدیریت دولتی بخش به  توانمیاجرایی و مدیریتی 

وجود توان به میشده است. همچنین دولت  هایسیاست شدن بینیقابل پیش یرو غ یثباتیب ی،دولت

بختش اقتصتاد،   یتدی  تول هتای فعالیتت و مقررات نارر بتر   ینو بروز نبودن قوان یردست و پاگ قوانین

در  یستاتر  یستته و نبتود شا  یکشور، وجتود ضتعف در ستاختار ادار    ییاجرا سیستم بودن فرسوده

ی اشتاره کترد. در بختش مشتکالت ستاختاری و      حاکم بر بخش کشتاورز و اجرایی  یادار یستمس

 هتا، تیرستاخ مناسب و هدفمند در رابطته بتا توستعه ز    یتیحما یستمس یکنبود توان به میزیربنایی 

بختش   هتای چتالش ات اشتاره کترد. همچنتین    یداز تول یتو حما اییمهنظام ب یقات،آموزش و تحق

ده راکنپ ی،فرسوده بودن ادوات کشاورز ،یدتول هایینههز یشافزا وری،از جمله کاهش بهره یدتول

 داد کته در نتایج تحقیتق نشتان   همچنین نام برد.  توانمی را یدمناسب تول یمو نبود تقو یبودن اراض

نظتام   هتای یتت توستعه، ررف  هتای برنامته متدت زمتان    یتل از قب یبه مستاهل  ،توسعه هایبرنامه طراحی

کشتور   یتی و اجرا یاستی نظتام س  یمو ساختار تقتو  یاستراتژ یکننده در اجرایلعوامل تسه یی،اجرا

امکتان   ی،برنامه بلندمدت مشخ  در بخش کشتاورز  یکنبود همچنین  ؛همعمول نشد یدقت کاف

 یجادامه با توجه به نتا در را دچار مشکل کرده است. هایاستس یدر انتخاب و اجرا گذارییتاولو

 :گرددیم یهتوص یربه شرح ز یشنهادهاییپ یقتحق

 یمتفاوت جهت توسعه بختش کشتاورز   یدیتول یطو شرا یمبا توجه به وجود تنوع اقل ایران در 

 یاهتداف و راهبردهتا   هتای یتت اولو ظتیم تنو مشخ  بتا   یاختصاص هایبرنامه یبه طراح یازن

  شود.احساس میکشاورزی توسعه  یاختصاص

 تزم  یبستترها  یجتاد و ا یتد جد اییهو منابع سرما یمال ینمختلف تأم هایروش روی بر مطالعه

  باید انجام شود. یها در بخش کشاورزتوسعه و گسترش آن یبرا

  و افزایش تسهیالت اعتباری کتم بهتره    یاختصاص هایبودجه افزایشتأمین منابع مالی از جمله

 .ی مورد نیازهایرساختو توسعه زاز بخش خصوصی و تولیدکنندگان  یتدر جهت حما
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 آمتوزش و   هتا، یرستاخت توسعه ز هایبرنامهو  هایاستمشخ  با س یتیحما یستمس یک ایجاد

 .یداز بخش تول یتو حما اییمهنظام ب یقات،تحق

  گونتاگون و   هتای بختش کترده در  تحصتیل  یستته استفاده از نخبگتان و افتراد شا  به کارگیری و

  . طبیعی منابع و یدر بخش کشاورزاستفاده از دانش روز مدیریت، اجرا و تولید 
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Introduction: Iran's economy has been managed by development programs 

for more than half a century. Among the various economic sectors, the 

agricultural sector, owing to its place in the Iranian economy, has been of 

considerable importance in development programs after the Islamic 

Revolution. In each program, according to its time, important policies and 

tasks are defined for it. Despite policymakers' continued emphasis on the 

importance of the agricultural sector, this sector has not had a great impact 

on the growth and development of the country yet. The many challenges it 

faces indicate a failure to achieve the goals mentioned in the development 

plans. Therefore, it is necessary to study the pathology of the development 

programs and examines the reasons as why the goals of the development 

programs have not been achieved. Therefore, this study aims to determine 

and prioritize the obstacles and challenges facing the first to the fifth 

programs of social, economic and cultural development of the Islamic 

republic of Iran in the sectors of agriculture and natural resources. 

Methodology: The present study is applied in terms of purpose and 

analytical-descriptive in terms of nature. The data were collected through 

library work and survey. The data collection tool in this research was a 

questionnaire. The questionnaire was designed using a review of sources 

related to the rules of development programs and conducting qualitative 

interviews. The validity and reliability were assessed for the research tool. 

The validity of the questionnaire was confirmed by a five-member panel of 

experts. To evaluate the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha test 

was used with the estimate of 0.85. After the modification and the validity 

and reliability test, the final questionnaire was developed for a hierarchical 

analysis. The final questionnaire consisting of three sections was designed 
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according to the purpose of the research. In the first part, the individual 

characteristics of the studied sample were examined. In the second part, the 

questions were raised for pair comparison and determination of the degree of 

importance of the main criteria, including the six main factors of failure to 

achieve the goals of development programs. The third section discusses the 

pairwise comparison and determining the degree of importance of the sub-

criteria including 58 sub-components of failure to achieve the goals of 

development programs in the agricultural sector. The statistical population of 

this study included the agricultural experts in organizations and universities 

as well as producers. The non-probability and snowball sampling methods 

were used to collect information. Using this method, 50 people were 

identified and studied. Finally, the Analytic Hierarchy Process (AHP) 

decision-making method was used to conduct the research. 

Results and Discussion: The research findings were reviewed in two 

sections. In the first part, the demographic characteristics of the studied 

sample were examined. They included age, gender, work and educational 

characteristics. In the second part, in order to prioritize the obstacles and 

challenges of not achieving the goals of development programs in 

agriculture and natural resources, the AHP method was used. The first step 

in the AHP method was to create a hierarchical structure from the items 

under study, namely the objectives, criteria and sub-criteria as shown in 

Figure 1. In the next step, the incompatibility coefficient (IR) was used to 

examine the consistency in the judgments.  According to the results of the 

pairwise comparison, the adjustment rate of the main criteria was 0.00352 

Given that it was less than 0.1, the results of the main criteria were optimal. 

The compatibility rate of the six sub-criteria was less than 0.1 too, and the 

results were confirmed and lay in the desired range. After the compatibility 

rate of the composite matrices was confirmed, the ranking of the criteria and 

the sub-criteria was analyzed. Based on the results of prioritization of the 

main criteria in the order of importance, structural-managerial barriers with a 

relative weight of 0.228, economic barriers with a relative weight of 0.200, 

political barriers with a relative weight of 0.156, scientific barriers with a 

relative weight of 0.153, executive barriers with a relative weight of 0.137, 

and socio-cultural barriers with a relative weight of 0.127 were ranked from 

one to six. 

Conclusion: This study aims to determine and prioritize the obstacles and 

challenges to the achievement of the goals of the first to the fifth programs 

of social, economic and cultural development of Iran in the agriculture 

sector. According to the objectives of the research, 58 sub-criteria were 

identified and analyzed under six main criteria. In order to conduct the 

research, the decision-making method of AHP was used, and the opinions of 

50 relevant specialists were considered. The results of the pairwise 

comparison and prioritization of the main criteria of the research showed that 
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structural-managerial barriers are of the first importance, and economic 

barriers are of the second importance. Also, political barriers, scientific 

barriers, executive barriers and socio-cultural barriers were in the third to the 

sixth priority respectively. In general, there are major reasons for the failure 

to achieve the goals of the development programs in the agriculture sector in 

economic, executive and structural domains. The most important financial 

and economic problems are the lack of capital resources, the reduction of 

government budgets and the lack of various financing models. As executive 

and managerial problems, one can mention government management, the 

existence of cumbersome laws, the worn-out executive system and the lack 

of meritocracy. In the field of structural and infrastructural problems, there is 

the lack of a purposeful support system in relation to infrastructure 

development, education and research, insurance system and product support. 

Keywords: Development plan, Barriers and challenges, Agriculture, Natural 

resources, Prioritization, AHP method. 
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