
  

  یری توسعھ کشاورزی پایدار در ایران امکان پذ
  دکتر سید احمد خاتون آبادی

  عضو ھیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفھان 

  :مقدمھ

ھنگامی کھ درباره ی توسعھ یافتگی و توسعھ نیافتگی سخن بھ میان می آید، بایستی بھ دو مولفھ یا 
ھمیشھ بھ عنوان محک تعیین میزان توسعھ یافتگی این دو اصل متضاد . شاخص اصی توجھ داشت

ھ یکپارچگی در تدوین برنام -١:مورد ارزیابی متخصصان و کارشناسان قرار میگیرد و شامل دو اصل
ش اقتصاد کشاورزی ایران از چندگانگی، بخ. میباشد اصل گسستگی - ٢ھا، سیاست ھا، و اجرای برنامھ

کس یا جنبھ وپاراد .بھ سمت توسعھ نیافتگی حرکت میکند ی شدیدا در رنج است ونگگسستگی و ناھماھ
  .مال اقتصاد کشاورزی ایران را غیرفعال کرده و با بیالن منفی روبرو ساختھ استھای تضادآمیز، ع

طی مطالعات متعددی کھ صورت گرفتھ، نھ تنھا میزان سرمایھ گذاری و صرف ھزینھ در بخش 
بھ عدد صفر نزدیک شده، بلکھ اکثریت قابل  ترویج وربردی کشاورزی و نیز آموزش پژوھشھای کا

توجھ فارغ التحصیالن بخش کشاورزی و منابع طبیعی چھ از دبیرستان ھای کشاورزی و چھ از 
دانشگاه ھا، عمال در بخش کشاورزی شاغل نیستند و این بھ دلیل عقب ماندگی ساختاری و تکنولوژیک 

  .در این بخش حیاتی است

این در حالی است کھ بخش کشاورزی . سواد و یا کم سواد اند کشاورزان ایران بیغالب از سوی دیگر 
درصد ارزش صادرات  ٢٣درصد تولید ناخالص داخلی، یک پنجم اشتغال کشور،  ٧/١٣: تامین کننده ی

درصد نیاز مواد اولیھ  ٩٠ھمچنین حدود . درصد از غذای مصرفی کشور می باشد ٨٢غیرنفتی و نیز 
  .توسط بخش کشاورزی تامین می شود صنایع تبدیلی

توجھ بھ توسعھ بخش کشاورزی بھ عنوان پیش شرط توسعھ اقتصادی نگارنده بر این باور است کھ 
است ھای چندین دھھ اخیر، توانستھ است یچرا کھ این بخش با وجود نوسان س. ایران ضروری است

ن بخش خصوصی در ضمن کمک رسانی بھ دیگر بخش ھا ی اقتصادی، بھ عنوان بزرگتری
با قدرت ھرچھ تمام بھ حیات خود ادامھ داده و در شرایط مطلوب نیز ظرفیت ھای نوینی %) ٩٧(کشور

وظیفھ ای کھ دولت در این بخش باید عھده دار شود عبارت است از توسعھ زیرساخت ھا . رائھ دھدارا 
رویج زمان بندی شده و و توجھ جدی بھ گسترش تحقیقات، گسترش برنامھ ھای آموزشی و ھمچنین ت

 میدانِی  یافتھ ھای پژوھشی در کلیھ زیربخش ھای زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیالت و آبزیان،
  .جنگل ھا، مراتع و آبخیزداری مکانیزاسیون،



ھمچنین دولت بایستی با کاھش حجم کارکنان دولتی در این بخش، وظایف تصدی گری خود را عمدتا بھ 
تخصصی مادر و سازمان ھای مرتبط با آن ھا و ھمچنین بانک کامال تخصصی در وسیلھ ی شرکت ھای 

حمایت از کشاورزان اعمال نماید و با تخصیص یارانھ مناسب بھ محصول نھایی تولید شده کشاورزان، 
از سوی دیگر از مصرف یارانھ ھای سنگین دولتی در  .بت در بازار نھاده ھا را فعال نمایدمیدان رقا
) کھ صرفا بھ تولید کنندگان واقعی این بخش تعلق دارد( جھ ھای سالیانھ و تبصره ھای تکلیفیقالب بود

  .در اداره واحدھای متعلق بھ دولت جدا خودداری کند

  

  :پرسش ھای اصلی

  :پرسش ھای زیر است پاسخ برای در این نوشتار، نگارنده در پی یافتن

صنعتی، در بخش کشاورزی نیز از صادرکنندگان چگونھ است کھ کشورھای توسعھ یافتھ ی  -الف
  محصوالت استراتژیک کشاورزی در بازار جھانی اند؟

  مھمترین چالش ھا و مشکالت کشاورزی ایران کدام اند؟ -ب

  آیا کشاورزی پایدار دست یافتنی است؟ -ج

  مزیت نسبی اقتصاد اصفھان در بخش صنعت است یا کشاورزی یا خدمات؟ -د

  

  :اپاسخ بھ پرسش ھ

سرمایھ گذاری در بخش کشاورزی کشورھای توسعھ یافتھ مالزم با رشد مکانیزاسیون بوده و  -الف
  .عمال از انقالب صنعتی آغاز شده است

در شھر واشنگتن در پایتخت امریکا، زونیا  با ورود بھ موزه ی فناوری واقع در میدان بزرگ اسمیت
دید کھ بھ عنوان نخستین ابداعات دوران صنعت در در نگاه اول تراکتورھای غول پیکری را میتوان 

و بعد از آن نخستین فناوری ھای  سیع از جلوی چشمان ھر بازدیدکننده رژه می روندسالن ھایی و
بھ آسانی و روشنی می توان . ، با جثھ ھایی عظیم دیدگان را خیره می سازندیرتبط با کشاورزم

یالدی، نخستین گام ھای خود را در راستای بھبود و م ١٧٧٠مشاھده کرد کھ انقالب صنعتی اول در 
ھم اکنون نیز بخش ھای قابل . آسان سازی شرایط و مراحل تولید محصوالت کشاورزی برداشتھ است

  .توجھی از سرمایھ گذاری صنعت دنیا بھ کشاورزی و صنایع پیشرفتھ ی غذایی اختصاصی دارد

با تولید بذرھای  ١٩۵٠و معرفی انقالب سبز در  میالدی ١٩٣٠تحول در تولید کودھای شیمیایی در 
ھیبرید و اصالح شده، عمال اقتصاد جھان خستھ و فرسوده از دو جنگ جھانی را بھ سمت و سوی 

مھمترین ھدف . سرمایھ گذاری ھای کالن در بخش کشاورزی، دامپروری و صنایع غذایی سوق داد



افزایش بازدھی ) میالدی ١٩٩٠لی تا سال بخش کشاورزی در این دوران، یعنی در چھار دھھ متوا
بدیھی است کھ این تمرکز افسارگسیختھ . محصوالت کشاورزی در واحد سطح و در واحد دام بوده است

بر بازدھی صرف، فشار جبران ناپذیری بر شانھ ی طبیعت وارد ساخت و منابع آب و خاک جھان را بھ 
ل است کھ بحث ھای زیست محیطی عمال در دھھ ھای درست بھ ھمین دلی. سمت انھدام و نابودی کشایند

نھ در زمی" بھار خاموش"حیطی با کتاب میالدی پای بھ میدان نھاد و جنبش زیست م ١٩٧٠و  ١٩۶٠
زیان ھای جبران ناپذیر سموم شیمیایی و آفت کش ھا برای سالمت انسان و طبیعت ھمھ ی توجھات را 

میالدی توجھ بخش فناوری  ١٩٩٠از . کشاورزی کردمتوجھ خسارت ھای صنعت زدگی شدید در بخش 
و صنعت بھ جای تاکید بر افزایش بازدھی محصول، بر افزایش بھره وری و پایداری منابع آب و خاک 

  .و انرژی ھای تجدید پذیر معطوف گردید

با سرعت بیشتری از  ١٩٨٠از  عمدتا در ھمین راستا است کھ صنایع آلودکننده ی محیط زیست
  .توسعھ یافتھ بھ سوی کشورھای موسوم بھ جھان سوم سرازیر گردید کشورھای

تھدیدھای گوناگونی کھ . عوامل بیرونی و درونی است چالش ھای کشاورزی ایران تحت تاثیر -ب
اقتصاد کشور را تھدید می کند ناشی از ریسک ھای اقتصاد جھانی از جملھ تورم جھانی، قیمت مواد 

  .ارداتی کشور و نیز تحریم ھای فلج کننده استغذایی و تاثیر آن بر سبد و

در بعد داخلی، اقتصاد ایران دارای اشکاالت ساختاری است کھ اقتصاد و بخش کشاورزی ایران نیز از  
گذاری کالن در الگوھای  مایھسر ،مواردی مثل از ھم گسستگی و ناھماھنگی بین بخشی. آن متاثر است

اریخی و نھ متناسب با دانش بومی و خرد تمحیطی  و زیست زگار با شرایط اقلیمیاغیر بومی و ناس
عدم توسعھ ی  ،فقدان مدیریت یکپارچھ و تلفیقی  ،در مقیاس کالن مانند سدسازی مردم ایران

نرم افزاری مناسب و موانع سرمایھ گذاری در این زمینھ، نامشخص و درھم  زیرساخت ھای فیزیکی و
بودن الگوی توسعھ اقتصادی از جنبھ نسبت تصدی گری دولت و نیز بخش خصوصی و عدم ثبات قیمت 

  .ارز خارجی

مھمترین این چالش ھا . در عین حال، اقتصاد کشاورزی ایران با چالش ھای ویژه ای روبرو می باشد 
  : د ازعبارت

 تولید محصوالت آلوده بھ بقایای کود و سموم شیمیایی و عدم توجھ بھ معیارھای کدکس -١
 تاکید بیش از حد بر بازدھی تولید بدون توجھ بھ ظرفیت تحمل زیست محیطی مناطق -٢
 بھره وری پایین و تخریب منابع خاک و آب و پس رفت سرزمین -٣
 )در اصفھانمثل کشت برنج (کشت ھای نامناسب با شرایط اقلیمی -۴
 پایین بودن راندمان آبیاری و روش ھای آبیاری غیراستاندارد -۵
 خاک، شوری و بیابانی شدن اراضی درجھ یکفرسایش  -۶
 فقدان زیرساخت ھای الزم و عدم سرمایھ گذاری آسان و مطمئن در این بخش -٧
 وام یعدم ھدایت سرمایھ ھا در توسعھ کشاورزی و شرایط دشوار اعطا -٨
 جھت بخش بھ محصوالت تمام شده و ناتوانی رقابتی عدم پرداخت سوبسید -٩



بسیار تخریب شده و سرمایھ انسانی فاقد ) آب و خاک و نھاده ھا( سرمایھ فیزیکی -١٠
و دامن  بھ واسطھ ی اعمال مدیریت غلط در توزیع آب(دانش الزم بوده و سرمایھ اجتماعی 

 .شدیدا دچار آسیب گردیده است )بآزدن بھ منازعات مربوط بھ 
 و نقل بھ میزان کافی و وسائل حملعدم توسعھ راه ھای روستایی  -١١
 عدم دسترسی مستقیم تولیدکنندگان بھ بازار و فقدان تعاونی ھای بازاریابی -١٢
 فقدان نظام موثر و متناسب با نیاز در تحقیقات و ترویج کشاورزی -١٣
عدم ارتباط دانشکده ھای کشاورزی و مراکز پژوھشی با جامعھ کشاورزان و سھم  -١۴

 زی در رسانھ ملی و مطبوعاتکشاور آموزش و اطالع رسانیبسیار ناچیز
عدم وجود ساختارمعین در تدوین و اجرای تعرفھ ھای ھدف مند گمرکی بر واردات  -١۵

 محصوالت کشاورزی
تخریب منابع  مربوط بھ نگام در جرایمجدید و بھعدم اصالح قانون آب و فقدان قوانین  -١۶

 آب و خاک
 و زیست زگار با شرایط اقلیمیاگذاری کالن در الگوھای غیر بومی و ناس مایھسر -١٧

 .در مقیاس کالن مانند سدسازی اریخی مردم ایرانمتناسب با دانش بومی و خرد ت او نمحیطی 
 و شبکھ قنات آب مانند مدریت منابع ھالبھ الگوی سھ ھزار س توجھ و گذاری مایھسر و عدم

اب زیرزمینی را  ھای سفره کھ و مادی ھا ھاجوی مانند در داخل شھر و روستا ع آبیتوز ھای
 .کرد عادالنھ توزیع می ای بھ گونھ

قابل توجھی مرکز پژوھش ھای مجلس شورا ی اسالمی در یکی از گزارش ھای خود بھ نکات 
اشاره می کند از جملھ اینکھ در آمد حاصل از تولید محصول باید سھ نیاز اساسی تولیدکنندگان 

بانک و بخش (معیشیتی خانوار زارع، پرداخت بدھی نیاز  :پوشش دھد محصوالت مشاورزی را
  .یتو تمھید مقدمات تولید آ) خصوصی

ی مجدد را نمی دھد، بلکھ با توجھ بھ فصلی در آمد ناچیز کشاورزان نھ تنھا امکان سرمایھ گذار
مشکل دیگر این است کھ نظام . روض بودن دائمی او میشودقبودن زمان در آمد کشاورز،موجب م

ر بخش معنا ندارد و بر اساس گزارش ھای موجود نرخ سرمایھ گذاری در این بخش دنقدینگی 
ھمچنین عدم توجھ بھ بخش . باشدمنفی است و کاھش ضریب مکانیزاسیون دلیلی بر این ادعا می 

کشاورزی، موجب آماده نبودن زیربنای مناسب در این بخش شده است و لذا در حال حاضر نیاز بھ 
  .سرمایھ گذاری ھای دولتی در زیر ساخت ھای کشاورزی قویا ضروری بھ نظر می سرد

داوم زمین شده  در حال حاضر قوانین مربوط بھ ارث در تقسیم ماترک، موجب کوچک شدن سرانھ م
این خرد شدن زمین ھای زراعی بایستی با ساز و کارھای حقوقی محدود شود و در کنار آن . است

زمینھای غیر قابل ادغام،  یکپارچھ سازی اراضی موردتوجھ جدی تری قرار گیرد و نیز برای
از طراحی، تولید و ترویج گردد و .تکنولوژی کوچک زراعی کھ متناسب با قطعات کوچک است

پایین رفتن سطح آب ھای زیرزمینی بھ علت احداث  .ضایعات محصول در ھنگام برداشت بکاھد



کھ بھ حلقھ چاه ھای عمیق در مناطق ممنوعھ، ھمچنان ادامھ دارد و ظرفیت ھای باقی مانده ی آبی 
  . نابود می سازد رانسل ھای آینده تعلق دارد 

از منابع طبیعی، آب و خاک جھت تولید مواد  کشاورزی پایدار عبارت است از استفاده صحیح -ج
غذایی برای نسل فعلی، بھ گونھ ای کھ ضمن صرفھ ی اقتصادی در کوتاه مدت، منابع آب و خاک را 

   .برای نسل ھای آینده با مدیریت اصولی حفظ و نگھداری کند

 مدریت منابع ھالسھ ھزار س بومی بھ الگویو  پایان یابدبایستی  سدسازی گذاری کالن در مایھسر
ا از جنبھ و مادی ھ ھاجوی مانند در داخل شھر و روستا ع آبیتوز ھای و شبکھ قنات آب مانند

ادامھ افسار گسیختھ روند  .پایدار مدریت آب توجھ ویژه گرددعنوان الگوی بھ  علمی و اقتصادی
  .خواھد ساخت لیزرع مبد بھ بیابانی لم ،ایران را در دھھ ھای پیش رو ،مخرب سدسازی

ی تلفیقی کاھش مصرف کودھای شیمیایی و جایگزینی آن با کودھای آلی و نیز جایگزینی مبارزه 
بھ جای استفاده از سموم آفت کش و نیز مبارزه ی بیولوژیک با آفات و بیماری ھا از  )IPM(آفات

ھر آن چھ در این زمینھ سرمایھ گذاری . گام ھای اولیھ برای رسیدن بھ کشاورزی پایدار می باشد
  .شود، از پیشروی بیابان و نیز از آلودگی مواد غذایی کاستھ میشود

سرزمینی است با امکانات فیزیکی قابل توجھ و سرمایھ ھای مالی مرتبط با ذخایر انرژی و ایران 
نیز نیروی آموزش دیده ی جوان و ھمچنین بیابان ھایی کھ اگر چھ توان رویاندن ندارند، مکان 

نقاط کشور محسوب می  سر تا سرگردشگری کم نظیری برای تولید ثروت برای مردمان محلی در 
  .شود

ایران ظرفیت جذب انرژی خورشیدی و تولید و صادرات برق پاک بھ خارج از کشور را  کویر لوت
پتانسیل ھای ذکر شده، تمامی زمینھ ھای الزم برای رشد بخش خدمات در کنار . نیز دارا می باشد

  .توسعھ کشاورزی را فراھم می سازد

ھمزمان تولیدکنندگان، توزیع  اگر بتوانیم برنامھ ی ھماھنگی تنظیم نماییم تا بھ برکت آن بھ طور
کنندگان و مصرف کنندگان محصوالت کشاورزی بتوانند اصول بھره وری را بھ طور کامل رعایت 
کنند، در این صورت  با کاھش ضایعات از مرحلھ تولید تا مصرف، منابع آب و خاک نیز با تخریب 

  .کمتری مواجھ خواھند شد

ورزی در استان اصفھان را در سھ بعد سرمایھ مھمترین فرصت ھا و چالش ھای بخش کشا -د
  .فیزیکی، سرمایھ انسانی و سرمایھ اجتماعی باید مورد توجھ جدی قرار داد

شده است و گسترش آن ھمواره بر اساس  عشھر اصفھان شھری است کھ در دشتی فرودست واق
ستان را میتوان با مزیت نسبی این ا. مادی ھای توزیع کننده آب بوده استآب زاینده رود و شبکھ 

وجود تنوع آب و ھوایی و نیروی انسانی کارآمد و با دانش و نیز آثار باستانی، عمدتا در دو بخش 
اصفھان از جنبھ ی نیروی انسانی تحصیل کرده در بخش . کشاورزی و خدمات جستجو کرد



ا از سوی دیگر ب.کشاورزی دارای امکان بالقوه ای برای توسعھ بخش کشاورزی می باشد
سرمایھ  .روبرو است نازل بھره وری کشاورزان و سطح سواد پایین ھای مھمی مانندچالش

اجتماعی کھ مربوط بھ حضور گروھھای اجتماعی و ھماھنگی و ھمدلی بین آنان است بھ دلیل 
مشکل کمبود آب و مدریت غیر اصوتی منابع طبیعی بھ ویژه منابع آب در منطقھ دچار آسیب شده 

  .است

خشکی زاینده رود، اختصاص آب زاینده رود کھ حقابھ داران فراوانی دارد بھ امر توسعھ ھمچنین  
اردکان و یزد و برداشت ھای بی رویھ آب در باال دست، ظرفیت تولید  در اصفھان و نیزفوالد

  .ا بھ حداقل رسانده استرمحصوالت کشاورزی 

ای کوھستانی است، عمدتا در تولید کھ منطقھ ) چھارمحال و بختیاری(ت مزیت نسبی استان باالدس
عصاره ی گیاھان خودروینده ی دارویی نظیر اسید گلیزاریک از شیرین بیان با ارزش افزوده ی 

و بستھ بندی مدرن گوشت گوسفندان مراتع، بھ عنوان فرآورده  دھمچنین تولی. بسیار باال می باشد
شایان توجھی برای استان  یھای گوشتی ارگانیک و صادرات آن بھ سایر کشورھا، ارزآور

چھارمحال و بختیاری بھ ھمراه خواھد داشت و از این جھت از مصرف غیر بھینھ ی آب در باغ 
  . ھای بادام و مزارع نامتناسب با شرایط اقلیمی این استان خواھد کاست

انھدام تنوع زیستی بھ علت تخریب مراتع و : اصفھان ھم اکنون با سھ مخاطره جدی روبروست
گل ھای دامنھ زاگرس در جنوب غربی، خشکی زاینده رود و تاالب گاوخونی، فرسایش شدید جن

  .خاک و سرانجام آلودگی شدید ھوا، آب و خاک

امروز زنده رود پاره پاره، خشک و تنھا با پل ھایی کھ غبار غم در سینھ ریختھ اند و در انتظار 
مزارع . خیره مانده اند، با ما در حال خداحافظی جاودانھ است فرو نشستن مرگ بھ خاک تفتیده اش

منطقھ روددشت در شرق اصفھان، ھمانجا کھ زاینده رود از سینھ آن می گذرد تا بھ تاالب خشکیده 
گاوخونی برسد و زمانی سیراب و سبز یودند، ھمھ خشک شدند و بیابانی تشنھ و بی رحم در حال 

در شھر از دود . ا سایھ ی شوم خود نزدیک و نزدیک تر می شودبلعیدن تمامی شھر، ھر لحظھ ب
کارخانھ ھای فوالد و آھن و سیمان و نیروگاه ھای مازوت سوز تولیدکننده برق، باران اسیدی می 

سرب و جیوه و گوگرد و آبی  زاوایی لبریز ھجوردی و جوانانش در البارد و مزارع و نیز گنبدھای 
  .عالج مانند ام اس و سرطان تلف خواھند شدآلوده، از بیماری ھای صعب ال

ران زمین پیام بدرود سر نداده است، بھ پاکی روح زنده رود و بیاییم تا دیر نشده و لسان االرض ای
ھمھ پاکانش و شھیدانش، دست در دست ھم، سپاھان، بھشت دیرین ایران زمین را بھ طراوت، 

  .زندگی باقی استھنوز زمان . شادابی و شکوه گذشتھ اش بازگردانیم

را گلگون کرد، آن کھ زنده  رودخانھ در ھنگامھ ی تیمور لنگ کھ ھمھ مردند و خون مردمان آب
اینک اما ما زنده ایم و زاینده . باقی ماند تا ما امروز زندگی کنیم پیوستھ ماند، فقط زنده رود بود و



ه ی زنده رود و بارخویش را دست مایھ حیات دو ھمتبیایید با جان دل بشتابیم و. رود مرده است
  .کنیماحیای شکوه گذشتھ آن 

  

  

  


