اﻣﮑﺎن ﭘﺬ ﯾﺮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار در اﯾﺮان
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
ﺷﺎﺧﺺ اﺻﯽ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ .اﯾﻦ دو اﺻﻞ ﻣﺘﻀﺎد ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺷﺎﻣﻞ دو اﺻﻞ -١:ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ھﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ،و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ -٢اﺻﻞ ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان از ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ،
ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ و ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪا در رﻧﺞ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﭘﺎرادوﮐﺲ ﯾﺎ ﺟﻨﺒﮫ
ھﺎی ﺗﻀﺎدآﻣﯿﺰ ،ﻋﻤﻼ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺑﯿﻼن ﻣﻨﻔﯽ روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری و ﺻﺮف ھﺰﯾﻨﮫ در ﺑﺨﺶ
ﭘﮋوھﺸﮭﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺸﺎورزی و ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﮫ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،ﺑﻠﮑﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﮫ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﮫ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﭼﮫ از
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ،ﻋﻤﻼ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺷﺎﻏﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺸﺎورزان اﯾﺮان ﺑﯽ ﺳﻮاد و ﯾﺎ ﮐﻢ ﺳﻮاد اﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی ١٣/٧ :درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ،ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺸﻮر ٢٣ ،درﺻﺪ ارزش ﺻﺎدرات
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﻧﯿﺰ  ٨٢درﺻﺪ از ﻏﺬای ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪود  ٩٠درﺻﺪ ﻧﯿﺎز ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺮان ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ دھﮫ اﺧﯿﺮ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ
ﺿﻤﻦ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ھﺎ ی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در
ﮐﺸﻮر) (%٩٧ﺑﺎ ﻗﺪرت ھﺮﭼﮫ ﺗﻤﺎم ﺑﮫ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﮫ داده و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺰ ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ
را اراﺋﮫ دھﺪ .وﻇﯿﻔﮫ ای ﮐﮫ دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﮭﺪه دار ﺷﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻮﺳﻌﮫ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎ
و ﺗﻮﺟﮫ ﺟﺪی ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮوﯾﺞ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و
ﻣﯿﺪاﻧﯽِ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ در ﮐﻠﯿﮫ زﯾﺮﺑﺨﺶ ھﺎی زراﻋﺖ ،ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ،دام و ﻃﯿﻮر ،ﺷﯿﻼت و آﺑﺰﯾﺎن،
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ،ﺟﻨﮕﻞ ھﺎ ،ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداری.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﺣﺠﻢ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺼﺪی ﮔﺮی ﺧﻮد را ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﮫ
وﺳﯿﻠﮫ ی ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎدر و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﺼﺼﯽ در
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺸﺎورزان اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎراﻧﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﺸﺎورزان،
ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ﻧﮭﺎده ھﺎ را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از ﻣﺼﺮف ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ دوﻟﺘﯽ در
ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﮫ ھﺎی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ و ﺗﺒﺼﺮه ھﺎی ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ) ﮐﮫ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻠﻖ دارد(
در اداره واﺣﺪھﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ.

ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی اﺻﻠﯽ:
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ -ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﺎورزی در ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻧﺪ؟
ب -ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﮐﺪام اﻧﺪ؟
ج -آﯾﺎ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ؟
د -ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﺻﻔﮭﺎن در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت؟

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ:
اﻟﻒ -ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﻼزم ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﻮده و
ﻋﻤﻼ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﻣﻮزه ی ﻓﻨﺎوری واﻗﻊ در ﻣﯿﺪان ﺑﺰرگ اﺳﻤﯿﺖ زوﻧﯿﺎ در ﺷﮭﺮ واﺷﻨﮕﺘﻦ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ،
در ﻧﮕﺎه اول ﺗﺮاﮐﺘﻮرھﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮی را ﻣﯿﺘﻮان دﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺑﺪاﻋﺎت دوران ﺻﻨﻌﺖ در
ﺳﺎﻟﻦ ھﺎﯾﯽ وﺳﯿﻊ از ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎن ھﺮ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه رژه ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﻨﺎوری ھﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺎ ﺟﺜﮫ ھﺎﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ دﯾﺪﮔﺎن را ﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ و روﺷﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ اول در  ١٧٧٠ﻣﯿﻼدی ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ھﺎی ﺧﻮد را در راﺳﺘﺎی ﺑﮭﺒﻮد و
آﺳﺎن ﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮداﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﮭﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺻﻨﻌﺖ دﻧﯿﺎ ﺑﮫ ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ی ﻏﺬاﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دارد.
ﺗﺤﻮل در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮدھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در  ١٩٣٠ﻣﯿﻼدی و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ در  ١٩۵٠ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺬرھﺎی
ھﯿﺒﺮﯾﺪ و اﺻﻼح ﺷﺪه ،ﻋﻤﻼ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎن ﺧﺴﺘﮫ و ﻓﺮﺳﻮده از دو ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ھﺎی ﮐﻼن در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،داﻣﭙﺮوری و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﻮق داد .ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ھﺪف

ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ دوران ،ﯾﻌﻨﯽ در ﭼﮭﺎر دھﮫ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٩٠ﻣﯿﻼدی( اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدھﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و در واﺣﺪ دام ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﮫ
ﺑﺮ ﺑﺎزدھﯽ ﺻﺮف ،ﻓﺸﺎر ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ ﺷﺎﻧﮫ ی ﻃﺒﯿﻌﺖ وارد ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎک ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ
ﺳﻤﺖ اﻧﮭﺪام و ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﺎﯾﻨﺪ .درﺳﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺤﺚ ھﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻋﻤﻼ در دھﮫ ھﺎی
 ١٩۶٠و  ١٩٧٠ﻣﯿﻼدی ﭘﺎی ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﻧﮭﺎد و ﺟﻨﺒﺶ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب "ﺑﮭﺎر ﺧﺎﻣﻮش" در زﻣﯿﻨﮫ
زﯾﺎن ھﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آﻓﺖ ﮐﺶ ھﺎ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ ھﻤﮫ ی ﺗﻮﺟﮭﺎت را
ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺧﺴﺎرت ھﺎی ﺻﻨﻌﺖ زدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺮد .از  ١٩٩٠ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری
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.
در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻟﻮدﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ از  ١٩٨٠ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﻮی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺳﻮم ﺳﺮازﯾﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
ب -ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ اﺳﺖ .ﺗﮭﺪﯾﺪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﮫ
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺎﺷﯽ از رﯾﺴﮏ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﻮرم ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺳﺒﺪ وارداﺗﯽ ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی ﻓﻠﺞ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﻌﺪ داﺧﻠﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان دارای اﺷﮑﺎﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از
آن ﻣﺘﺎﺛﺮ اﺳﺖ .ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ از ھﻢ ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ و ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﮐﻼن در اﻟﮕﻮھﺎی
ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻧﮫ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ و ﺧﺮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﺳﺎزی در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻼن ،ﻓﻘﺪان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ و ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ،ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﮫ ی
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ،ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ و درھﻢ
ﺑﻮدن اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻨﺒﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﺪی ﮔﺮی دوﻟﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ
ارز ﺧﺎرﺟﯽ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی وﯾﮋه ای روﺑﺮو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎ
ﻋﺒﺎرﺗﺪ از:
-١
-٢
-٣
-۴
-۵
-۶
-٧
-٨
-٩

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻟﻮده ﺑﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮐﻮد و ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﮐﺪﮐﺲ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ ﺑﺎزدھﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﮭﺮه وری ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎک و آب و ﭘﺲ رﻓﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﮐﺸﺖ ھﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ)ﻣﺜﻞ ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ در اﺻﻔﮭﺎن(
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری و روش ھﺎی آﺑﯿﺎری ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک ،ﺷﻮری و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن اراﺿﯽ درﺟﮫ ﯾﮏ
ﻓﻘﺪان زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی ﻻزم و ﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری آﺳﺎن و ﻣﻄﻤﺌﻦ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻋﺪم ھﺪاﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎ در ﺗﻮﺳﻌﮫ ﮐﺸﺎورزی و ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار اﻋﻄﺎی وام
ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ ﺟﮭﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﮫ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ

ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ )آب و ﺧﺎک و ﻧﮭﺎده ھﺎ( ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺎﻗﺪ
-١٠
داﻧﺶ ﻻزم ﺑﻮده و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻏﻠﻂ در ﺗﻮزﯾﻊ آب و داﻣﻦ
زدن ﺑﮫ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آب( ﺷﺪﯾﺪا دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﮫ راه ھﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ
-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
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰآﻣﻮزش و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺸﺎورزی در رﺳﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻌﯿﻦ در ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﺗﻌﺮﻓﮫ ھﺎی ھﺪف ﻣﻨﺪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﺮ واردات
-١۵
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﻋﺪم اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن آب و ﻓﻘﺪان ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﮭﻨﮕﺎم در ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ
-١۶
آب و ﺧﺎک
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﮐﻼن در اﻟﮕﻮھﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و زﯾﺴﺖ
-١٧
ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ و ﺧﺮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﺳﺎزی در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻼن.
و ﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری و ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻟﮕﻮی ﺳﮫ ھﺰار ﺳﺎﻟﮫ ﻣﺪرﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻨﺎت و ﺷﺒﮑﮫ
ھﺎی ﺗﻮزﯾﻊ آب در داﺧﻞ ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﯾﮭﺎ و ﻣﺎدی ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻔﺮه ھﺎی اب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را
ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ی اﺳﻼﻣﯽ در ﯾﮑﯽ از ﮔﺰارش ھﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ
اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻨﮑﮫ در آﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺳﮫ ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎورزی را ﭘﻮﺷﺶ دھﺪ :ﻧﯿﺎز ﻣﻌﯿﺸﯿﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮار زارع ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ )ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ( و ﺗﻤﮭﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺗﯽ.
در آﻣﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮐﺸﺎورزان ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﻣﮑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻣﺠﺪد را ﻧﻤﯽ دھﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻓﺼﻠﯽ
ﺑﻮدن زﻣﺎن در آﻣﺪ ﮐﺸﺎورز،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮوض ﺑﻮدن داﺋﻤﯽ او ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺮخ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎھﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ
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.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ارث در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎﺗﺮک ،ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن ﺳﺮاﻧﮫ ﻣﺪاوم زﻣﯿﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺮد ﺷﺪن زﻣﯿﻦ ھﺎی زراﻋﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎز و ﮐﺎرھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد و در ﮐﻨﺎر آن
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ﺳﺎزی اراﺿﯽ ﻣﻮردﺗﻮﺟﮫ ﺟﺪی ﺗﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای زﻣﯿﻨﮭﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ادﻏﺎم،
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻮﭼﮏ زراﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ.ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﮔﺮدد و از
ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮل در ھﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﮑﺎھﺪ .ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ آب ھﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﺣﺪاث

ﺣﻠﻘﮫ ﭼﺎه ھﺎی ﻋﻤﯿﻖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻤﻨﻮﻋﮫ ،ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ دارد و ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ی آﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧﺴﻞ ھﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﻌﻠﻖ دارد را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ج -ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،آب و ﺧﺎک ﺟﮭﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد
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.
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﮐﻼن در ﺳﺪﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ وﺑﮫ اﻟﮕﻮی ﺑﻮﻣﯽ ﺳﮫ ھﺰار ﺳﺎﻟﮫ ﻣﺪرﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻨﺎت و ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﺗﻮزﯾﻊ آب در داﺧﻞ ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﯾﮭﺎ و ﻣﺎدی ھﺎ از ﺟﻨﺒﮫ
ﻋﻠﻤﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺪرﯾﺖ آب ﺗﻮﺟﮫ وﯾﮋه ﮔﺮدد .اداﻣﮫ اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ روﻧﺪ
ﻣﺨﺮب ﺳﺪﺳﺎزی ،اﯾﺮان را در دھﮫ ھﺎی ﭘﯿﺶ رو ،ﺑﮫ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻟﻢ ﯾﺰرع ﻣﺒﺪل ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﻮدھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ ﮐﻮدھﺎی آﻟﯽ و ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه ی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ
آﻓﺎت) (IPMﺑﮫ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم آﻓﺖ ﮐﺶ و ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه ی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ از
ﮔﺎم ھﺎی اوﻟﯿﮫ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ھﺮ آن ﭼﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری
ﺷﻮد ،از ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﻧﯿﺰ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﺳﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد.
اﯾﺮان ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ذﺧﺎﯾﺮ اﻧﺮژی و
ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوی آﻣﻮزش دﯾﺪه ی ﺟﻮان و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﮔﺮ ﭼﮫ ﺗﻮان روﯾﺎﻧﺪن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﮑﺎن
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺤﻠﯽ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﮐﻮﯾﺮ ﻟﻮت اﯾﺮان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﺑﺮق ﭘﺎک ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را
ﻧﯿﺰ دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ھﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت در ﮐﻨﺎر
ﺗﻮﺳﻌﮫ ﮐﺸﺎورزی را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﺮﮐﺖ آن ﺑﮫ ﻃﻮر ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻮزﯾﻊ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت 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.
د -ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ھﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮭﺎن را در ﺳﮫ ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺟﺪی ﻗﺮار داد.
ﺷﮭﺮ اﺻﻔﮭﺎن ﺷﮭﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ در دﺷﺘﯽ ﻓﺮودﺳﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺴﺘﺮش آن ھﻤﻮاره ﺑﺮ اﺳﺎس
آب زاﯾﻨﺪه رود و ﺷﺒﮑﮫ ﻣﺎدی ھﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه آب ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺗﻨﻮع آب و ھﻮاﯾﯽ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺑﺎ داﻧﺶ و ﻧﯿﺰ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ در دو ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .اﺻﻔﮭﺎن از ﺟﻨﺒﮫ ی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده در ﺑﺨﺶ

ﮐﺸﺎورزی دارای اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ای ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
ﭼﺎﻟﺸﮭﺎی ﻣﮭﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﺎورزان و ﺑﮭﺮه وری ﻧﺎزل روﺑﺮو اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
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.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺸﮑﯽ زاﯾﻨﺪه رود ،اﺧﺘﺼﺎص آب زاﯾﻨﺪه رود ﮐﮫ ﺣﻘﺎﺑﮫ داران ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ﺑﮫ اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﮫ
ﻓﻮﻻددر اﺻﻔﮭﺎن و ﻧﯿﺰ اردﮐﺎن و ﯾﺰد و ﺑﺮداﺷﺖ ھﺎی ﺑﯽ روﯾﮫ آب در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻدﺳﺖ )ﭼﮭﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری( ﮐﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻋﺼﺎره ی ﮔﯿﺎھﺎن ﺧﻮدروﯾﻨﺪه ی داروﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﯿﺪ ﮔﻠﯿﺰارﯾﮏ از ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ی
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻨﺪی ﻣﺪرن ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﺮاﺗﻊ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺮآورده
ھﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﺻﺎدرات آن ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ،ارزآوری ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن
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.
اﺻﻔﮭﺎن ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺳﮫ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺟﺪی روﺑﺮوﺳﺖ :اﻧﮭﺪام ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺮاﺗﻊ و
ﺟﻨﮕﻞ ھﺎی داﻣﻨﮫ زاﮔﺮس در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ،ﺧﺸﮑﯽ زاﯾﻨﺪه رود و ﺗﺎﻻب ﮔﺎوﺧﻮﻧﯽ ،ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ
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
ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﺮگ ﺑﮫ ﺧﺎک ﺗﻔﺘﯿﺪه اش ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳﺖ .ﻣﺰارع
ﻣﻨﻄﻘﮫ روددﺷﺖ در ﺷﺮق اﺻﻔﮭﺎن ،ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﮫ زاﯾﻨﺪه رود از ﺳﯿﻨﮫ آن ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﺎﻻب ﺧﺸﮑﯿﺪه
ﮔﺎوﺧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺳﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﺳﯿﺮاب و ﺳﺒﺰ ﯾﻮدﻧﺪ ،ھﻤﮫ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺗﺸﻨﮫ و ﺑﯽ رﺣﻢ در ﺣﺎل
ﺑﻠﻌﯿﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﮭﺮ ،ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﮫ ی ﺷﻮم ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺷﮭﺮ از دود
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﻮﻻد و آھﻦ و ﺳﯿﻤﺎن و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ھﺎی ﻣﺎزوت ﺳﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮق ،ﺑﺎران اﺳﯿﺪی ﻣﯽ
ﺑﺎرد و ﻣﺰارع و ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺒﺪھﺎی ﻻﺟﻮردی و ﺟﻮاﻧﺎﻧﺶ در ھﻮاﯾﯽ ﻟﺒﺮﯾﺰ از ﺳﺮب و ﺟﯿﻮه و ﮔﻮﮔﺮد و آﺑﯽ
آﻟﻮده ،از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﻣﺎﻧﻨﺪ ام اس و ﺳﺮﻃﺎن ﺗﻠﻒ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه و ﻟﺴﺎن اﻻرض اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﺪرود ﺳﺮ ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﭘﺎﮐﯽ روح زﻧﺪه رود و
ھﻤﮫ ﭘﺎﮐﺎﻧﺶ و ﺷﮭﯿﺪاﻧﺶ ،دﺳﺖ در دﺳﺖ ھﻢ ،ﺳﭙﺎھﺎن ،ﺑﮭﺸﺖ دﯾﺮﯾﻦ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ را ﺑﮫ ﻃﺮاوت،
ﺷﺎداﺑﯽ و ﺷﮑﻮه ﮔﺬﺷﺘﮫ اش ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﻢ .ھﻨﻮز زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
در ھﻨﮕﺎﻣﮫ ی ﺗﯿﻤﻮر ﻟﻨﮓ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﺮدﻧﺪ و ﺧﻮن ﻣﺮدﻣﺎن آب رودﺧﺎﻧﮫ را ﮔﻠﮕﻮن ﮐﺮد ،آن ﮐﮫ زﻧﺪه
ﻣﺎﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ زﻧﺪه رود ﺑﻮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ اﻣﺮوز زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻨﮏ اﻣﺎ ﻣﺎ زﻧﺪه اﯾﻢ و زاﯾﻨﺪه

رود ﻣﺮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﺎن دل ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﻢ وھﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ را دﺳﺖ ﻣﺎﯾﮫ ﺣﯿﺎت دوﺑﺎره ی زﻧﺪه رود و
اﺣﯿﺎی ﺷﮑﻮه ﮔﺬﺷﺘﮫ آن ﮐﻨﯿﻢ.

