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 مقدمه
در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه بخش غالب  بخش کشاورزي

اقتصاد ملی است. لذا رشد و توسعه اقتصادي این کشورها ارتباط نزدیکی 
با توسعه کلی بخش کشاورزي دارد. به بیانی دیگر توسعه کشاورزي در 

گیرد و به عنوان چهارچوب توسعه ملی یک کشور مورد بحث قرار می
یران نماید. ااتی در توسعه ملی ایفا مییک بخش اقتصادي مهم، نقش حی

 یکی از کشورهایی است که در زمینه کشاورزي داراي تاریخ طوالنی می
وهوایی، قابلیت تولید طیف وسیعی از محصوالت هاي متنوع آبباشد. اقلیم

زراعی و باغی اعم از گرمسیري و سردسیري و منطقه معتدل، محصوالت 
ها، وجود منابع غنی شونده مثل جنگلتجدیددام و طیور، منابع طبیعی 

هاي شمال و جنوب، برخورداري از نیروي انسانی در زمینه آبزیان در آب
تولید بسیاري از محصوالت کشاورزي و ... از جمله دالیل پیشرفت این 

 صنعت در ایران بوده است.

لید وبخش کشاورزي با ایجاد صنایع باالدستی وابسته به خود مانند؛ صنایع ت
آالت کشاورزي، صنایع تولید تجهیزات آبیاري نوین، صنایع تولید ماشین

کود شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی و امثال آن یا صنایع پایین دستی 
مانند؛ صنعت تولید پارچه و پوشاك، صنعت تولید کاغذ و ... سهم مهمی 

دري ضوع به قدر ایجاد اشتغال و نیز تولید ثروت ملی بر عهده دارد. این مو
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نظران بخش اقتصادي و دفاعی،  حائز اهمیت است که بسیاري از صاحب
 هاي ایجاد و حفظ استقالل وعرصه کشاورزي را یکی از مهمترین مؤلفه

امنیت پایدار و با ثبات براي کشورها تلقی نموده و عاملی مهم و تأثیرگذار 
 آورند.المللی به حساب میدر معادالت بین

اب به این صورت است که فصل اول به بیان کتمطالب در  روند ارائه
اص اختصگیري علم کشاورزي تاریخچه کشاورزي و فرآیندهاي شکل

اي هپایداري و ترویج فعالیت یافته است؛ فصل دوم به مباحث مربوط به
اشد. فصل بمد نظر می اقتصاد تولیدپرداخته است؛ در فصل سوم  کشاورزي
 ششم و را بررسی کرده است. مباحث فصل پنجم تقاضاعرضه و چهارم نیز 

. تاس ها را بیان کردهگذاري محصوالت کشاورزي و بازار آننحوه قیمت
 ودجهبکه یکی از فصول بسیار مهم کتاب است،  هفتمهمچنین در فصل 

به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. در ریزي خطی بندي و برنامه
ا شوند. فصل نهم ب مطرح می برداري کشاورزيهرههاي بنظام فصل هشتم

اهمیت و نقش  "تأثیر تکنولوژي و کاربرد آن در کشاورزي"عنوان 
 کهاي تولید ارگانیبه فناوري. فصل دهم کندتکنولوژي را بررسی می

ساختارها و رفتارهاي کشاورزي سنتی و پرداخته است و در فصل یازدهم، 
فصل پایانی عمده مباحث به وضعیت  در دو مطرح شده است. پیشرفته

 کشاورزي در ایران و سهمی که در اقتصاد ملی دارد، اختصاص دارند.
 دکتر امیدعلی عادلی استادیار دانشگاه قم

 کارشناسی ارشد بانکداري اسالمی دانشگاه قمزهرا سبزپور 




