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 مقدمه

توسعه پایدار با مجموعه اي از شاخص هاي اجتماعی و اقتصادي سنجیده می شود که از مهم ترین آنها شاخص هاي 
جامعه است. در کلیه تعریف هاي توسعه پایدار امنیت غذایی یکی از ابعاد عمده آن را تشکیل  مربوط به وضعیت غذا و تغذیه

 می دهد. بنابراین تامین امنیت غذایی در برنامه ریزي توسعه پایدار از مهم ترین اهداف به شمار می رود.

سعه پایدار اجتماعی و اقتصادي داراي مفهومی چند بخشی و چند رشته اي و مانند بسیاري از مفاهیم نوین توامنیت غذایی 
ابعاد مختلف است، بدین معنی که امنیت غذایی از یک سو شاخصی کلی براي سنجش توسعه پایدار است و از سوي دیگر 
براي سنجش آن از داده ها و شاخص هاي مختلفی در زمینه فقر، تغذیه، اشتغال، تولید کشاورزي و مواد غذایی ، درآمد، 

 صرف و تجارت خارجی استفاده می شود.خوداتکایی، م

 اي از مردم در  بخش عمده 1در دنیاي کنونی، نابسامانی در بخش تولیدات کشاورزي بسیار زیاد است و امنیت غذایی
 حدود یک سوم غذاي تولید شده در جهان، هر ساله  دهد نشان می مطالعات  .کشورهاي در حال توسعه تأمین نشده است

 .رود هدر می
 نحوه بسته سازي و  هاي ضعیف، از جمله ضعف در روند ذخیره امر در کشورهاي در حال توسعه به علت زیرساختاین 
ناامنی و  ریشه  .افتد اتفاق می کاهش دستیابی به مواد غذایی سالم در نهایت  و ها افزایش قیمت ، مواد غذایی بندي

 مصرف هاي بزرگ جستجو کرد چرا که در اقتصاد  سویه قدرتطلبانه و یک  هاي توسعه بحران غذایی را باید در سیاست
 . جایی براي اخالق و عمل به تعهدات انسانی تعریف نشده است گراي مبتنی بر حداکثر سود،

چون افزایش گرسنگی در سطح جهان، عدم وجود تعادل در رژیم غذایی روزانه افراد، نابودي محیط  هایی  امروزه چالش
 . ترین مسایل جوامع بشري تبدیل شود موضوع امنیت غذایی به یکی از مهم است تا  ، باعث شده زیست و منابع طبیعی

 Ecker، 2012(.باشد می امنیت ملی و از ارکان توسعه اقتصادي  تحقق  تأمین امنیت غذایی، از شرایط اصلی در این راستا
and Breisinger ( 

 

امنیت غذایی براي جامعه، باید به عنوان یکی از هدف هاي کالن برنامه توسعه بنابراین دستیابی به توسعه پایدار ، تامین 
 اقتصادي و اجتماعی تعیین شود.

 

 
                                                             

١ . Food security 



 امنیت غذایی

 سیر تحولی مفاهیم و تعاریف امنیت غذایی

ز علل متفاوتی ارائه شده است. ااز امنیت غذایی، مانند سایر مفاهیم علوم اجتماعی، طی گذر زمان تعاریف و برداشت هاي 
عنوان امنیت غذایی: یک "در مقاله اي با  1اینتنوع در تعاریف تغییر سطح تحلیل در این حوزه است. سایمون ماکسول

 معتقد است تا به امروز سه تغییر در سطح تحلیل درباره این موضوع بوجود آمده است: "برداشت فرامدن

 .تغییر از سطح جهانی به ملی و سطح خانوار1

 تاکید بر سطح غذا به وضعیت معیشتی.تغییر از 2

 .تغییر از سطح شاخص هاي عینی به سطح شاخص هاي ذهنی3

 چیستی امنیت غذایی

امنیت غذایی را بر مبناي توجه به سطح جهانی، به این  1975نمونه سازمان ملل در کنفرانس جهانی غذا در سال  به عنوان
در جهان در تمام زمان ها، به نحوي که افزایش با ثبات مصرف و عرصه کافی مواد غذایی اساسی "صورت تعریف می کند: 

این تعریف مورد نقد اقتصاددانانی چون آمارتیا سن قرار گرفت. سن  " جبران نوسان هاي تولید و قیمت را موجب می شود.
مواد غذایی کافی است، نیز بوجود آید. وي توجه اعتقاد دارد که مشکل عدم امنیت غذایی می تواند در شرایطی که عرضه 

نادرست مالتوسی می داند و بر این باور است که بدون توجه به شرایطی که صرف به میزان عرضه را ریشه در برداشت 
سن مفهوم دسترسی خانوارها به مواد غذایی می شود، می توان تعریف صحیحی از امنیت غذایی ارائه داد. موجب 

را به معناي مجموعه سبد کاالهایی که خانوارها در ازاري نیروي کار و یا دارایی هاي تحت تملکشان   "غذاییاستحقاق "
بنابراین به رغم کفایت میزان عرضه مواد غذایی امکان دارد برخی از خانوارها به علت  به دست می آورند معرفی می کند.

 ال بودن سطح قیمت ها استحقاق غذایی شان پایین باشد.فضاي مبادله یعنی پایین بودن میزان دستمزد و یا با

مطرح شد، به جاي تاکید بر سطح تحلیلی کالن بر سطح تحلیلی خرد توجه  1980در نتیجه این نقدها که از ابتداي دهه 
بر  1992. کنفرانس بین المللی تغذیه در سال  1983شد، به نحوي که سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد در سال 

اینجا این پرسش مطرح به عنوان مشخصه اساسی در تامین امنیت غذایی و تعریف آن تاکید کردند، اما در  2دسترسی به غذا
 است که آیا دسترسی به غذا باید براي فرد مدنظر باشد یا براي خانوار؟ یعنی سطح تحلیل باید فرد باشد یا خانوار؟

نوار را مبنا قرار داده اند، برخی دیگر با توجه به مسائلی چون نحوه تخصیص در حالی که برخی از نظریه پردازان سطح خا
منابع و قدرت در درون خانوار و تاثیر آن بر دسترسی اعضاي خانوار به غذا، فرد را به عنوان سطح تحلیل انتخاب کرده اند. 

یف می کند: دسترسی تمام مردم به امنیت غذایی را به این صورت تعر 1986بانک جهانی در راستاي نگرش دوم در سال 
                                                             

١ .Simon maxwell 
٢ .Access to Food 



غذاي کافی مناسب براي تامین زندگی سالم و فعال در تمام زمان ها. اگر چه در این تعریف سطح تحلیل به جاي واحد 
کالن واحد خرد است، ولی به نظر برخی از نظریه پردازان تعریف کاملی از امنیت غذایی به شمار نمی رود. وجود مواد 

ان ها براي تمام افراد به تنهایی امنیت غذایی را تامین نمی کند. آنچه اهمیت دارد شرایط معیشتی است. غذایی در همه زم
جامعه مدعی برخورداري از امنیت غذایی باید ساختارهاي داخلی را تا حدي توسعه دهد که مانع از کاهش مصرف غذایی به 

 کمتر از حد الزم شود. 

امنیت غذایی نه فقط به معناي تامین نیازهاي استاندارد "این تعریف را از امنیت غذایی ارائه می دهد:  1بدین ترتیب اوشاگ
است، بلکه توسعه ساختارهاي داخلی را نیز دربر می گیرد، بلکه توسعه ساختارهاي داخلی را نیز در بر می گیرد، توسعه اي 

 "رایط بحرانی می کند.که جامعه را قادر به حفظ سطح استاندارد معیشتی در ش

توجه به شاخص هاي ذهنی، به جاي شاخص هاي عینی، به ارائه تعاریف دیگري منجر شده است. رویکرد موسوم به امنیت 
درصد کالري مورد نیاز روزانه (بر  80مصرف، مصرف کمتر از  2غذایی مبتنی بر شاخص هاي عینی مانند سطوح هدف

عرضه قابل اتکا و کافی مواد غذایی است. برخی از نظریه پردازان معتقدند این  بهداشت جهانی) وحسب برآورد سازمان 
 دیدگاه عینی دو مشکل دارد: 

 شرایط سنی، جنسی، جسمانی، محیطی و رفتاري را نادیده گرفته و قضاوت ارزشی بیرون از فرد را در نظر می گیرد-1

 هاي کیفی منجر می شود. معیارهاي کمی که به نادیده گرفتن جنبه  در نظر گرفتن-2 

این مشکل سبب طرح رویکرد ذهنی به امنیت غذایی شده است. ماکسول بر اساس این رویکرد امنیت غذایی را چنین 
هراس از نبود   یک کشور و ملت زمانی امنیت غذایی دارند که نظام غذایی آنها به گونه اي عمل کند که"تعریف می کند. 

غذاي کافی از بین برود. امنیت غذایی وقتی بدست می آید که افراد فقیر و آسیب پذیر، به ویژه زنان و کودکان، به مقدار 
 می شود.  در این تعریف تعیین معیار تغذیه مناسب به عهده افراد گذاشته " غذایی که تمایل دارند دسترسی داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

                                                             
١ .Oshaug 
٢ .Target Levels 



 باشد می غذا دریافت در ثبات و غذا به دسترسی کافی، غذاي شامل غذایی امنیت اصلی ارکان غذایی تامنی اصلی ارکان
 :است زیر قرار به آن از مختصري شرح که

  کافی غذاي -1

 تفسیرهاي اما.  گیرد انجام اي تغذیه ضوابط با باید دقیق تعریف قالب در و علمی معناي به کافی غذاي تعریف چند هر
 تمام براي نیاز مورد اصلی غذاهاي تأمین مبناي بر را کافی غذاي فائو که طوري به شود می دیده کافی غذاي  از مختلفی

 .است کرده تعریف عموم براي فعال و سالم زندگی تأمین معناي به مردم

  غذا به دسترسی -2

. باشد اقتصادي و  فیزیکی دسترسی تواند می غذا به دسترسی غذا، جهانی اجالس منظر از غذایی امنیت تعریف به نظر
 از باشد داشته دسترس در کافی و نیاز مورد غذاي اي خانواده که زمانی تا که است فرض این بر مبتنی دسترسی  مفهوم
( باشد داشته آسان و نزدیک ارتباط زندگی محل در غذا توزیع شبکه با باید خانواده منظور بدین.است برخوردار غذایی امنیت

 سازد میسر زیاد فشار بدون را الزم غذاي خرید و تهیه که باشد اي اندازه به خانوار هزینه یا آمد در و) فیزیکی دسترسی
 ). اقتصادي دسترسی(

 المللی بین سطوح در دسترسی.  غذاست تولید و تجارت عملکرد حاصل محلی و اي ناحیه ، ملی سطوح در غذا به دسترسی
 . شود می تعیین خارجی معامالت و جهانی هاي قیمت وسیله به

  غذا دریافت در ثبات -3

 دسترسی مثال عنوان به شود تأمین غذایی مواد مصرف طریق از پایدار و ثابت طور به باید مطلوب، اي تغذیه هاي ارزش
 ). Spieldoch  ,2011( جنگ زمان در حتی غذا به

امنیت غذایی مدنظر قرار می گیرد، ترکیبی از سه رویکرد پیش به طور مختصر می توان گفت آنچه در حال حاضر به عنوان 
گفته است. رویکردهایی که بر سطح خانوار یا فرد به جاي سطح کالن یا ملی، بر سطح نحوه معیشت به جاي سطح میزان 

 غذاي در دسترس و بر شاخص هاي ذهنی به جاي شاخص هاي عینی تاکید می کنند.

 یت غذاییرویکردهاي نظري مختلف به امن

 رویکرد توسعه پایدار

در متون توسعه مطرح شد. این اصطالح بر دونکته بسیار مهم در فرایند رشد و  1970اضطالح توسعه پایدار در اوایل دهه 
توسعه تاکید دارد. اول اتخاذ راهبردهاي سازگار با محیط زیست است. بیان روشن و صریحی از این نکته را می توان در 

آن معتقدند کشورهاي کمتر توسعه یافته نمی توانند در فرایند توسعه همان گام چ یافت، جایی که نویسندگان الگوي باریلو



هایی را بردارند که کشورهاي توسعه یافته کنونی در گذشته برداشته اند. نه به این دلیل که احتمال وقوع مجدد آن وجود 
علت وضع کنونی محیط زیست تخریب یست. اگر خطاهاي گذشته ندارد، بلکه به این دلیل که در صورت وقوع، مطلوب ن

 شده باشد. پس راه حل باید اجتماعی را که با محیطش سازگاري دارد ایجاد کند.

توسعه پایدار بر آن تاکید می کند، موضوع برابري در میان نسل هاي مختلف و همچنین در داخل نکته دومی که اصطالح 
هر نسل است. نظریه پردازان این رویکرد بر ارضاي نیازهاي اساسی به عنوان پیش شرط توسعه تاکید می کنند. رویکرد 

طی است. دیدگاهی که با توجه صرف به توسعه پایدار مستبزم دیدگاهی گسترده درباره مسائل اقتصادي و زیست محی
مقوالتی مانند رشد اقتصادي تفاوت بسیاري دارد. در این دیدگاه آنچه اهمیت دارد توجه مردم و طبیعت به اهداف اساسی 

از یکسو و میان افراد و طبیعت از سوي دیگر دورنماي اصلی این دیدگاه است . تعمیق رابطه انسانی میان افراد یک جامعه 
شکیل می دهد. از این رو توجه به نیازهاي اساسی بخش قابل توجهی از مردم و همین طور نسل هاي آینده، اجتناب را ت

 ناپذیر می شود.

به طور خالصه می توان گفت که در رویکرد توسعه پایدار تامین نیازهاي اساسی و بهبود کیفیت زندگی مردم از جمله 
شاخص هاي مهم سنجش تامین نیازهاي مردم و کیفیت زندگی وضع تغذیه و  الزامات اساسی به شمار می آید. یکی از

 دسترسی به مواد غذایی است.

 رویکرد نیازهاي اساسی

باز  1975پیشینه رویکرد نیازهاي اساسی به عنوان یکی از الکوهاي فکري در چارچوب نظریه هاي اقتصاد توسعه به سال 
مر شولد، رئیس پیشین سازمان ملل، مصرانه درخواست شد که تامین نیازهاي می گردد. زمانی که در گزارش بنیاد داك ها

به دنبال بحث هاي  .1اساسی و در نتیجه از میان برداشتن فقر مطلق در برنامه و سیاسیت هاي توسعه اولویت اول باشد
نیازهاي اساسی را به عنوان مفهوم  1976سال متعاقب این درخواست سازمان بین المللی کار کنفرانس اشتغال جهانی در 

 اولویت اول در مباجث توسعه مطرح کرد و چهار مقوله زیر را به عنوان اجزاري اساسی آن نام برد.

 حداقل نیازهاي مصرفی خانواده یعنی غذا، مسکن و پوشاك-1

 برخورداري از خدمات اساسی مثل آب آشامیدنی سالم، بهداشت، حمل و نقل و آموزش و پرورش-2

 رسی به شغل یا مزایاي مکفی براي هر فرد که توانایی و تمایل به کار کردن دارددست-3

تامین نیازهایی که بیشتر ماهیت کیفی دارند، مثل ایجاد محیط سالم، انسانی و دلپذیر و مشارکت عموم مردم در تصمیم -4
 گیري هایی که بر زندگی و آزادي هاي فردي آنان اثر می گذارند.
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 ي مهم مرتبط با رویکرد نیازهاي اساسیسیاست ها-الف 

رویکرد نیازهاي اساسی ضمن تاکید بر زمینه سازي به منظور کارکردي کارا در نظام بازار با حذف اختالل هاي قیمتی بر 
اصالح ساختارهاي اقتصادي از طریق توزیع درآمدها، ساختار تقاضا و تولید، ارائه خدمات عمومی و تغییر ساختار نهادین 

 ید می کند. مجموعه توصیه هاي سیاستی این رویکرد به شرح جدول ذیل است.تاک

 سیاست هاي مهم مرتبط با الگوي نیازهاي اساسی -1جدول 

 ابزارهاي توصیه اي مهم سیاست ردیف
 اصالحات ارضی، ایجاد دارایی هاي مولد جدید توزیع درآمد 1
 بندي، سیاست قیمتی، آموزشباز توزیع درآمد، مالیات، سهمیه  ترکیب تولید 2
باز تولید درآمد، سیاست قیمتی، تولید بخش عمومی، مجوز سرمایه  ترکیب تقاضا 3

 گذاري، سیاست اعتباري
اندازه مزرعه، سیاست قیمتی، تحقیق و توسعه، مجوز سرمایه گذاري،  انتخاب تکنولوژي در بخش کشاورزي 4

 گزینش یارانهسیاست اعتباري، سرمایه گذاري بخش عمومی، 
 سیاست تعیین نرخ بهره ، سرمایه گذاري بخش عمومی توسعه نهادین(اعتبارات، بازاریابی، تحقیق) 5
تشویق مشارکت هاي محلی(گروه هاي خودیاري و . . . ) کاهش فقر  مشارکت مردمی در تحرك و تخصیص 6

 مطلق، کاهش نابرابري، برنامه ریزي بخشی
مخارج عمومی، مشارکت در شکل گیري دارایی هاي سرمایه  عمومیترکیب و توزیع خدمات  7

 اي(مدارس، بیمارستان ها و داروخانه ها و انتخاب فناوري)
 سیاست هاي مالیاتی، سیاست هاي مربوط به حقوق ها  مقیاس خدمات 9

 289. ص 1376دایانا هانت، نظریه هاي اقتصاد توسعه، تحلیلی از الگوي رقیب، ترجمه: غالمرضا آزاد، تهران، نی،  مأخذ:

 ابزارهاي مختلف توزیع مجدد درآمد و ثروت -ب

همانگونه که پیشتر اشاره شد توزیع مجدد درآمد و ثروت از خط مشی اصلی راهبرد نیازهاي اساسی براي تامین امنیت 
 است. این مهم از طریق سیاست هاي گوناگونی قابل انجام است که عبارتند از:غذایی 

 کنترل قیمت ها-1
 مالیات ها و یارانه ها-2
 حداقل دستمزدها-3
 ایجاد اشتغال-4
 انتقال درآمد-5
 توزیع دولتی غالت-6
 خدمات عمومی-7
 اقداماتی براي افزایش بهره وري فقیران-8
 توزیع مجدد دارایی ها-9



ند این سیاست ها قابل استفاده هستند، اما به هنگام اجراي آنها برخی از اقشار و گروه ها منتفع و برخی دیگر متضرر هر چ
می شوند. بنابراین ترکیبی از سیاست ها که برآیند آن حداقل ضرر و حداکثر منفعت را به همراه داشته باشد توصیه شده 

موارد مذکور و آثار گوناگون این سیاست ها را به طور خالصه به شرح است. کیت و گریفین و جیمز جفري طرح و بحث 
 زیر بیان می کند.  لوجد

 

 سیاست هاي توزیع مجدد و تاثیرات آنها -2جدول 

ردی
 ف

تاثیر مستقیم محتمل بر سیاست 
 توزیع مجدد

تاثیر 
 عرضه

قابلیت 
گروه فقیرانی که زیان دیده یا  گروه فقیرانی که سود می برند تداوم

 لحاظ نمی شوند
تولیدکنندگان کاالها براي عرضه در  مثبت مثبت قیمت باالي کاالهاي اساسی 1

 بازار
خریداران کاالهاي اساسی، یعنی 

 کارگران شهري کاالهاي یارانه اي
 تولیدکنندگان کاالهاي اساسی خریداران کاالهاي اساسی صفر صفر یارانه مصرفی 2
شاغالن سازمان یافته در بازارهاي  مثبت صفر یا منفی حداقل دستمزد 3

 کار شهري
 بیکاران و کارفرمایان کوچک

مثبت یا  مثبت یا صفر ایجاد اشتغال 4
 صفر

شاغالن و افرادي که نمی توانند به کار  بیکاران و نمیه وقت ها
 گمارده شوند.

 آنان که واجد شرایط نیستند فقیران واجد شرایط صفر صفر انتقال درآمدها 5
افراد واجد شرایط براي گرفتن  صفر صفر توزیع دولتی غالت 6

 سهیمه
 آنان که واجد شرایط نیستند

 آنان که دارایی هاي مولد ندارند زارعان و صنعتگران کوچک مثبت مثبت سیاست افزایش بهره وري 7
مثبت یا  مثبت یا صفر عرضه خدمات عمومی 8

 صفر
آنان کهبه کاال ها و خدمات عمومی 

 دسترسی دارند
آنان که فاقد دسترسی به کاالها و 

 خدمات عمومی هستند.
مثبت، صفر  توزیع مجدد دارایی ها 9

 یا منفی
آنان که عنوان یا کنترل مالکیت  مثبت

 دارایی هاي مولد را کسب می کنند.
آنان که براي دریافت یا کنترل مالکیت 

واجد شرایط نیستند مثل کارگران 
 فاقد زمینشهري و زارعان 

 60-61، ص 1368کیت گریفین و جیمز جفري، انتقال به توسعه عادالنه، ترجمه: محمدرضا رفعتی، تهران،  ماخذ:

 

 

 رویکرد توسعه انسانی

رویکرد توسعه انسانی رویکردي است که از یکسو در پاسخ به موارد شکست نظریه هاي اقتصاد توسعه و از سوي دیگر در 
در  1980قط بر افزایش کارآیی از طریق سیاست هاي قیمتی تاکید می کنند، مطرح شد و از دهه نقد دیدگاه هایی که ف

با  1990چارچوب آثار اقتصاددانانی چون آمارتیا سن، کیت گریفین، محبوب الحق و . . . انعکاس یافت و از ابتداي دهه 
 معرفی شاخص توسعه انسانی وارد متون گردید.



رویکرد توسعه انسانی، طرح رویکردهاي توسعه پایدار و نیازهاي اساسی در فرآیند رشد و توسعه  از دیدگاه نظریه پردازان
هاي به دلیل تاکید بر توزیع عادالنه درآمد گامی به جلو بوده است. با وجود این، رویکرد نسبت به رویکرد متعارف اقتصادي 

عرضه گرا به حساب می آیند. از این منظر هدف نهایی از توسعه اقتصادي رشد قابلیت ها و توانمندي هاي انسان و بهبود 
افزایش درآمدو گسترش اشتغال ضروري اند، اما هر دو وسیله اي براي توسعه اند نه هدف بخشیدن به زندگی وي است. 

 رش امکانات انسان است.آن، چرا کههدف توسعه پرورش قابلیت ها و گست

درآمد امکانی ضروري و تنها یکی از این امکانات است، اما در کل زندگی حقیقی انسان چیز دیگري است. برخورداري 
 انسان از عمري طوالنی، سالم و خالق در محیط زیستی غنی و در جامعه مدنی دمکراتیک هدف نهایی توسعه است.

نقد رویکردهایی که معطوف به عرضه غذا در سطح ملی و کالن هستند، مفهوم استحقاق درباره امنیت غذایی این دیدگاه با 
را طرح و در چارچوب آن بر دسترسی تمام خانوارها به مجموعه اي از کاالها تاکید می کند که قابلیت آنها را در عرصه 

 اقتصادي افزایش دهد.

 1شاخص هاي امنیت غذایی

یک گروه عواملی که با تولید، مصرف و تجارت غذا سروکار یت غذایی تاثیر می گذارند. به طور کلی دو گروه عوامل بر امن
است.  . . .و اقلیمی از قبیل جنگ ها، کشمکش ها، انقالب ها، خشکسالی، طوفان و دارند و گروه دیگر عوامل اجتماعی 

متغیرهاي گروه اول به عنوان نمایه ها و شاخص هاي امنیت غذایی و به منظور سنجش وضعیت امنیت غذایی مورد 
به غالت است و سایر مواد غذایی را در بر نمی گیرد ولی نظر به استفاده قرار می گیرند، هر چند این نمایه ها فقط راجع 

 ي کم درآمد می توانند تا حد زیادي شاخص هایی واقعی باشند.سهم بسیار عمده غالت در سبد مصرفی خانوارها

 18   نخستین شاخص، نسبت ذخایر به مصرف غله در جهان است. سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد رقم .1
درصد از آنها  12غذایی جهان در نظر می گیرد که درصد ذخایر را به عنوان حداقل ضروري براي امنیت  17 –

 درصد ذخایر احتیاطی است. 5-6جهان و ذخایر فعال 

دومین شاخص، توانایی پنج صادرکننده اصلی گندم و غالت دانه درشت را در تامین تقاضاي واردات اندازه می  .2
گیرد. این توانایی از طریق افزودن مجموع تولیدات، واردات و ذخایر اولیه به مجموع مصرف داخلی به اضافه 

 صادرات اندازه گیري می شود.

( که توسط صادرکنندگان عمده گندم و غالت کنترل می  سومین شاخص، مربوط به میزان ذخایر پایانی غالت .3
شود) به کل مصرف (مصرف داخلی+صادرات) در طی سال بازاریابی است. افزایش این شاخص به بهبود در زمینه 

 عرضه صادرکنندگان عمده گندم بستگی دارد.

غالت را نسبت به سال قبل در گروه مصرف کنندگان عمده آن(یعنی چین، چهارمین شاخص، تغییرات تولید  .4
 هندوستان و کشورهاي تازه استقالل یافته شوروي) می سنجد.

                                                             
١ .Food Security Indices (FSI) 



تغییرات کل تولید در کشورهاي کم درآمد واردکننده غذا که نسبت به نوسانات عرضه آسیب پذیر هستند، به  .5
 رجه امنیت غذایی در این گروه کشورهاست.وسیله شاخص پنجم سنجیده می شود و نشان دهنده د

تفاوت معیار بعدي با شاخص پنجم آن است که کشور چین و هندوستان از آن حذف شده است. تفاوت چشمگیر  .6
بین این دو شاخص نشان دهنده اهمیت دو کشور فوق الذکر به عنوان مهمترین مصرف کنندگان غله در بین 

 کشورهاي در حال توسعه است.

 دیگري در قالب رابطه زیر توسط صندوق توسعه بین المللی کشاورزي پیشنهاد شده است. شاخص کمی .7

FSI=0/77[{x/(1+x)}(1+x)n]+0/23[x{x/(1+x)}] 

 

داخلی در آن نیز باید در  تبه منظور برآورد صحیح وضع امنیت غذایی نه تنها کل عرضه مواد غذایی بلکه سهم تولیدا
 ول تامین عرضه حتی از طریق واردات اهمیت دارد، به رابطه اول وزن بیشتري داده می شود.در وهله اگرفته شود، البته نظر

مواد غذایی به تولید (برحسب تن) سنجیده می شود. داخلی، در این روش نسبت میزان واردات نسبت واردات به تولیدات -1
 درصد تجاوز کند. 10ین نسبت نباید از در کشورهایی که این نسبت کوچکتر است امنیت غذایی بیشتري وجود دارد و ا

دسترسی سرانه به مواد غذایی یکی دیگر از شاخص هاي اندازه گیري امنیت غذایی است، بدین معنی که به طور متوسط -2
چه مقدار مواد غذایی در اختیار هر فرد قرار می گیرد. مصرف سرانه هر فرد در سال با تقسیم مجموع تولید داخلی با میزان 

 دات بر مقدار جمعیت مشخص می شود، البته این شاخص میزان نابرابري در توزیع مواد غذایی را نشان نمی دهد.وار

سهم هزینه هاي خوراکی در بودجه خانوار، هر چه اندازه سهم موادغذایی در بودجه خانوار کمتر باشد، رفاه اقتصادي و در -3
 نتیجه امنیت غذایی بیشتر خواهد بود.

هرگاه در  روند رشد درآمد سرانه و رشد قیمت مواد غذایی یکی دیگر از راه هاي اندازه گیري امنیت غذایی است.مقایسه -4
یک دوره زمانی رشد درآمد سرانه بیش از روند قیمت هاي مواد غذایی باشد، می توان اظهار داشت که خانوار از نظر 

 دسترسی اقتصادي داراي امنیت غذایی است و بالعکس.

 

 

 نیت غذایی، فقر و توسعهام

اجتماعی ، فقر و سوء تغذیه در فرآیند توسعه می توانند به عنوان یک مانع تلقی شوند.  –از دیدگاه نظریه توسعه اقتصادي 
عامل نیروي انسانی کارآمد و مولد مهم ترین عنصر توسعه به شمار می آید، اما بی تردید کار و مولد بودن نیروي انسانی در 



و کیفیت تغذیه افراد جامعه و انگیزه هاي کاري و بهره وري نیروي انسانی متاثر از مساولی چون تغذیه و  گرو کمیت
 بهداشت مناسب است.

 سوء تغذیه حداقل از سه طریق بر اقتصاد و در نهایت توسعه کشور تاثیر می گذارد که عبارت اند از: 

 جثه کوچکترکاهش تولیدات و نیروي تولید در اثر -

ت آموزش پذیري و موفقیت هاي مدرسه اي و در نتیجه برگشت کمتر از سرمایه گذاري هاي آموزشی در اثر عقب اف-
 ماندگی ذهنی

از دست دادن منابع مالی و انسانی و هزینه بیشتر براي درمان و خدمات درمانی بر اثر کاهش پایداري بدن در برابر بیماري -
 ها.

 ه روي رشد و در نهایت بر توسعه اقتصادي می گذارد عبارت اند از:به طور خالصه آثاري که محور تغذی

این مقوله در بخش کشاورزي، معدن و صنایع دستی که وابستگی زیادي به نیروي کار دارند، مهم  کارایی جسمی:-1
 است.

صنعت و فتن عامل مهمی در ساخت و کاربرد تکنولوژي است. این عامل به موازات پیش رکارآیی و توانایی ذهنی: -2
 جانشین شدن ماشین به جاي انسان وزن بیشتري در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعی پیدا می کند.

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که کشورهاي کمتر توسعه یافته بازدهی و کارایی نظام آموزشی: -3
هر چه بیشتر به طرف توسعه حرکت می کنند درب مدرسه و دانشگاه را بر روي تعداد بیشتري از کودکان و نوجوانان می 

انی که از خانوارده هاي کم هم اکنون در ایران در حال تکوین است. در این شرایط سهم نسبی کودکگشایند، این رویداد 
بنابراین سرمایه گذاري روي این افراد براي مبارزه با درآمد وارد نظام آموزشی می شوند به طور مرتب رو به افزایش است. 

 سوء تغذیه بازدهی نظام آموزشی را افزایش می دهد.

اگر در جامعه مشکالت تغذیه اي در تعداد قابل بیماري و غیبت از کار، هزینه درمان و خدمات دارویی: -4
توجهی از خانواده ها موجود باشد، انتظار نمی رود که آهنگ توسعه و آسایش به دلخواه انسان هاي آزاداندیش و نوع دوست 

. از این کاهش فقر و سوء تغذیه به موازات افزایش درآمد سرانه نیز مدنظر استباشد. وقتی سخن از توسعه به میان می آید، 
رو تشدید تمرکز نسبی درآمد در جامعه اي که از مشکالت توزیع درآمد رنج می برد، پدیده اي نپذیرفتنی است. از سوي 
دیگر نباید ردپاي سوء تغذیه و عدم امنیت غذایی در یک محیط اجتماعی و آثار سوء آن بررفتار و اعمال انسان ها را از نظر 

بنابراین سرمایه گذاري ملی در برقراري امنیت غذایی ضامن کارایی بیشتر و از شالوده هاي  اجتماعی و روانی نادیده گرفت.
 انسانی براي توسعه پایدار هر جامعه اي محسوب می شود.

 وضعیت و چالش هاي امنیت غذایی در جهان



امروزه با وجود منابع غذایی فراوان در جهان سوء تغذیه نامعقول و غیرانسانی به نظر می رسد. اگر چه حق برخورداري از 
زندگی مناسب و تغذیه کافی بارها در اعالمیه هاي جهانی مورد تاکید قرار گرفته و دولت ها در نشست هاي بین المللی 

حذف سوء تغذیه و رهایی ملت هایشان از رنج و گرسنگی را در برداشته باشد.  متعهد شدند برنامه هایی را تدوین کنند که
ولی هنوز پیامدهاي جسمی ، ذهنی ، روانی، اقتصادي و اجتماعی عدم امنیت غذایی و سوء تغذیه گریبان میلیون ها انسان 

د جمعیت جهان مبتال به سوء درص 20در جهان و مانعی جدي در راه فعالیت هاي جسمی و اقتصادي آنهاست، به طوري که 
میلیارد نفر از کمبود ریزمغذي ها رنج می برند و  2میلیون کودك زیر پنج سال و  190و در حدود  تغذیه هاي مزمن هستند.

هزار کودك کمتر از پنج سال جانشان را از دست می دهند. علی رغم تالش هاي جهانی هنوز تعداد زیادي از 40روزانه 
شهري کشورهاي در حال توسعه با مشکالت دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشت محیط و کمبود فقراي روستایی و 

درصد جمعیت کشورهاي در حال توسعه وجود دارد و علت عمده  20ریزمغذي ها مواجه هستند. کم غذایی و سوء تغذیه در 
یلیون کودك دچار سوء تغذیه شدید و م 20درصدي کودکان شمرده می شود. هم اکنون در سراسر جهان  50مرگ و میر 

 میلیون کودك داراي وزنی پایین تر از حد طبیعی اند. 150ناتوان کننده و 

آسیا نیمی از افراد مبتال به سوء تغذیه  2010برآوردهاي سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد نشان می دهد که در سال 
 20قرار دارد. پیش بینی شده است که میزان رشد محصوالت کشاورزي در دنیا را دارد مه دو سوم آنها در منطقه جنوبی آن 

درصد) از آهنگ  3/2سال گذشته (رشد سالیانه  20درصد باشد که این نرخ رشد در مقایسه به  8/1سال آینده سالیانه برابر 
 رشد کمتري برخوردار است.

 عوامل تاثیرگذار بر وضعیت امنیت غذایی در جهان

ر اساس سازمان ملل متحد در راستاي پروژه اهداف توسعه هزاره چندین راهکار و بسیاست جهانی:  -1
 50دستورالعمل منتشر شده که راهکارهاي زیر براي اقدام موثر و کارآمد در جهت کاهش میزان گرسنگی به 

 درصد وضعیت موجود پیشنهاد شده است:

 ایجاد و توسعه فضاي مناسب و کارآمد -
 هره وري بخش کشاورزيتالش براي افزایش ب -
 بهبود وضعیت تغذیه افراد آسیب پذیر و گرسنه -
 کاهش آسیب پذیري گرسنگان واقعی از طریق ایجاد شبکه هاي امدادرسانی -
 افزایش درآمد فقرا -
 بازارسازي براي محصوالت و تولیدات فقرا -
 

تجارت عادالنه از طریق برگزاري یک رویکرد سه جانبه ذیل می تواند به توسعه و گسترش یک نظام : تجارت -2
 نظام قانونمند، قوي و پایدار کمک کند.



کشورهاي توسعه یافته و صنعتی جهان باید دسترسی به بازارهاي مصرف خود را براي کشاورزان کشورهاي در  -
 حال توسعه و فقیر آسان کنند.

 شان را کاهش دهند.کشورهاي در حال توسعه نیز باید به نوبه خود محدودیت هاي تجاري  -
کشورهاي ثروتمند جهان براي برقراري ارتباط کشاورزان فقیر با بازارهاي مصرف خود نباید از هیچ مساعدتی  -

 دریغ ورزند.
البته سیاست هاي ایمنی و امنیت غذایی باید به تجارت فرآورده هاي دامی که یکی از فرصت هاي قابل توجه 

حاضر به واسطه بیماري هاي دامی و یابد. در حال شمار می روند، نیز اختصاص  درآمدزایی براي کشاورزان فقیر به
 دامی محدود شده است.ترس از شیوع امراض همه گیر، بخش قابل توجهی از تجارت جهانی فرآورده هاي 

هم اکنون دو بخش خصوصی و دولتی در تغییر و تحوالت مرتبط با وضعیتا  تغییر نظام غذایی زنجیره اي: -3
دارند. در یک دهه اخیر ان مشارکت سو همچنین نظام تحقیقات و نوآوري آن به طور یکت غذایی جهان امنی

زنجیره نظام غذایی به دلیل گسترش شهرنشینی و به دنبال آن ایجاد الگوهاي غذایی جدید و شکل گیري مصرف 
کرده است. به جرأت می توان گفت توجهی را به ویژه در کشورهاي در حال توسعه تجربه کنندگان تازه رشد قابل 

درصد به یکی از عناصر مهم زنجیره توزیع غذا در  20که سوپر مارکت ها با نرخ رشد فروش سالیانه بیش از 
کشورهاي در حال توسعه تبدیل شده اند. دیگر اعضاي این زنجیره عبارتند از: صنایع تامین کننده مواد اولیه 

 و تاجران. کشاورزي، کشاورزان، صنایع تبدیلی

از سوي دیگر به دلیل افزایش تقاضاي شهرنشینان براي مصرف غذاهاي آماده و غراوري شده، تولید این غذاها در 
کشورهاي در حال توسعه رشد چشمگیري داشته است. به موازات آن صنعت فراوري به شدت توجه خود را به 

جدید معطوف کرده است. به طوري که در برخی از به عنوان مشتریان کشاورزان خرده پا و مصرف کنندگان فقیر 
 مناطق نظیر شرق آسیا، کشاورزان خردپا در این زنجیره معتبر جایگاه مهمی را کسب کرده اند.

 

 بررسی وضعیت امنیت غذایی در ایران

 1975نگرش فعلی به امنیت غذا و تغذیه در ایران به طور عمده از تعریف سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد در سال 
پیروي می کند. در قالب ابن تعریف تاکید بر عرضه غذا نقطه عطف و مرکز اصلی در سیاست هاي امنیت غذایی است . از 

فقر (مشکالت دسترسی اقتصادي به غذاي کافی) و نقش مداخله گر  این رو دو ریشه عمده دیگر از وضعیت موجود یعنی
بیماري هاي عفونی (رهایی از بیماري) نمی توانند جایگاه عمده و منسجم در سیاست ها و برنامه ها داشته باشند. در ایران 

زایش درآمدهاي ارزي اقتصادي دو دهه اخیر از جمله تشدید مهاجرت هاي روستا به شهر، اف –به لحاظ تحوالت اجتماعی 
دولت، توسعه شهرنشینی، رشد واردات مواد غذایی نسبت به دهه هاي گذشته، القاي فرهنگ مصرف بیگانه و . . . الگوي 
تغذیه با تغییراتی به نسبت ساختاري مواجه شده است، اما بررسی وضعیت تغذیه نشان می دهد به رغم توزیع نامناسب مواد 

به طور تقریبی قادر است مواد مغذي مورد عنوان متوسط مصرف مواد غذایی نام برده می شود، غذایی در جامعه آنچه به 



نیاز انسان را تامین کند. به طوري که یافته هاي مطالعاتی در موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگانی نشان می دهد، 
بیش از انرژي توصیه شده است. با وجو  درصد 52و  27متوسط دریافت انرژي براي هر فرد شهري و روستایی به ترتیب 

 درصد از آنها بیشتر از میزان الزم انرژي دریافت کرده اند. 80درصد از خانوارهاي شهري و روستایی کمتر و  10این 

افزایش ضریب خودکفایی کشور در افزایش وجهه بین المللی نظام سیاسی کشور و گسترش اقتدار و مشروعیت آن شدیدأ 
موثر است، به طور تلویحی داللت بر بهبود بهره وري کشاورزي، کارایی سرمایه و نیروي کار در بخش کشاورزي، اثربخشی 

اورزي نیز دارد که مجموعه این عوامل به افزایش رشد اقتصادي سیاست هاي دولت، توسعه روستایی، پژوهش و توسعه کش
 می انجامند.  کشور، صرفه جویی در هزینه هاي ارزي، کاهش وابستگی و در نتیجه تقویت امنیت ملی 

 

 اقتصادى ٔنقش کشاورزى در توسعه

 

 :کرد خالصه زیر شرح به توان مى را توسعه درحال کشورهاى اقتصادى ٔهمیت بخش کشاورزى در توسعها

 با چگونه که داریم روستائى توسعه و جمعیتى مسائل مبحث در. است غیرکشاورزى بخش کارگر ٔکننده کشاورزى تأمین .1
 ٔشود و دیدیم که وجود کارگر با هزینه پذیر مى امکان اقتصادى ٔتوسعه مدرن، بخش به کشاورزى بخش از مازاد کارگر انتقال

 .است اقتصادى ٔتوسعه در مهمى بسیار عامل پائین اجتماعى فرصت

 و صنعتى ٔاولیه مواد قیمت با شدن صنعتى ٔکنیم که هزینه شود. مالحظه مى غذا و مواد اولیه از بخش کشاورزى تأمین مى .2
 زیاد بستگى. است ها کارخانه ٔرد. زیرا از طرفى مزد کارگر که یکى از اقالم مهم هزینهدا بسیار ارتباط غذائى مواد همچنین

 .کند مى اقتصادى ٔتوسعه به مهمى کمک غذائی، مواد براى ثابت قیمت یک وجود لذا. دارد غذائى مواد قیمت به

 
تواند کاهش یابد. ثانیاً چون اکثر افراد  علت رشد جمعیت زیاد تقاضاء براى مواد غذائى نمى نیافته اوالً به  در کشورهاى توسعه

رو کشش درآمد تقاضاء براى  شود. از این هرگونه افزایش درآمد موجب افزایش مصرف مىبرند  سر مى در حداقل معیشت به
نیافته   نیافته بسیار باالتر از کشورهاى توسعه یافته است. این رقم براى کشورهاى توسعه مواد غذائى در کشورهاى توسعه

 .(Sohuson and Mellor 1861) بوده است 2/0و براى کشورهاى پیشرفته، مساوى با  6/0

 

 

 



 :کرد استفاده زیر ٔتوان از رابطه براى تخمین تغییر تقاضا براى مواد غذائى مى

 

 .صادرات مواد اولیه (مواد کشاورزي) نقش مهمى در تأمین ارز خارجى دارد .3

 درآمد افزایش با زیرا داشت خواهد بازار ٔتوسعه در مهمى نقش کشاورزى ٔتوسعه .4
 رو این از. یابد مى افزایش صنعتى کاالهاى براى آنها تقاضاء کشاورزان، واقعى

 .گردد مى شدن صنعتى براى محرکى

کشاورزى در این پویش تواند بهبود یابد. پویش تراکم سرمایه و نقشى که  تشکیل سرمایه از طریق بخش کشاورزى مى .5
 باشد، داشته وجود غذائى مواد ٔعرضه در تنگنائى اگر چون دارد، زیادى بستگى غذائى مواد ٔکند، به کشش عرضه ایفاء مى

 نتیجه در و ها قیمت باالرفتن به منجر صنعتى ٔاولیه مواد ٔعرضه در تنگنا وجود چنین هم. یابد مى افزایش هزینه و مزد
شود. همچنین پویش تراکم سرمایه  دهد و باعث کاهش رشد مى شود. افزایش هزینه، سود را کاهش مى ها مى هزینه افزایش

 ها مازاد را از بخش کشاورزى منتقل کنند.  تواند با این سیاست هاى پولى و مالى کشور بستگى دارد که چگونه مى به سیاست

 سهم کشاورزى در تولید ناخالص ملى در جهان 

صورت نقشى مسلط ظاهر  کشاورزان در تولید ناخالص ملی، در تعداد قابل توجهى از فقیرترین کشورهاى جهان به سهم
 موزائیک، تانزانیا، ماالوي، سومالی، بروندي، روندا، بیسائو، ٔشود: از آن جمله هستند کشورهائى چون گامبیا،گینه مى

عکس سهم کشاورزى در تولید ناخالص ملی، در  آنها. به مانند و الگوس کامپوچیا، بنگالدش، نپال، بوتان، افغانستان،
  بدویان  یا و کشاورزان سهم که سعودي، عربستان حتى و عربى ٔکشورهائى با سطح درآمد باال، نظیر کویت و امارات متحده

کشاورزى و سهم کم و بیش قابل توجه است، چندان جالب توجه نیست (رجوع کنید به نمودار میزان جمعیت فعال 
) و مشارکت کشاورزى 1کشاورزى از درآمد ناخالص ملى در چند کشور از جهان، جدول سهم کشاورزان در جمعیت فعال (

درآمدهاى  - Atlaseco ،1985 :مأخذ) [1985( جهان در ملى ناخالص تولید در کشاورزى سهم ٔ) و نقشه2در تشکیل درآمد ناخالص (

 .) مقایسه کنید1985ى نسبت به جمعیت فعال در جهان (کشاورز جمعیت درصد ٔو آن را با نقشه ]1984

 
هاى جمعیت کشاورز در آنها از همه بیشتر بوده است براى  آیند که میزان شمار مى طورکلى فقیرترین کشورها ممالکى به  به

درصد  86(برمه) و  درصد 65 بین ها میزان بوده، سال در دالر 250 از کمتر 1984 سال در آنها ٔکشورهائى که درآمد سرانه
گذارد، سهم جمعیت کشاورز در کلّ  درصد بوده است. به نسبتى که درآمدها رو به افزایش مى 73(ماالوي) و حد میانه، 

 .نهد تدریج رو به کاهش مى جمعیت به

AD = L + εy 

AD = تغییر در تقاضاء مواد غذائى 

I = نرخ رشد جمعیت 

εy = کشش درآمدى تقاضا 



 
توجه خود را به صادرات معطوف  شود که کامالً با وجود مستثنائى چند، که مربوط به کشورهائى با کشاورزى تجارى مى

درصد است؛ در کلمبیا با  14درصد جمعیت کشاورزي، سهم کشاورزى در تولید ناخالص ملّی،  13اند (در آرژانتین با  داشته
العموم کمتر از سهم کشاورزان در جمعیت  بخشیدن به تولید ملى على درصد جمعیت کشاورز، سهم کشاورزى در شکل 26

دهد (مانند موزائیک  فرد عایدى را تشکیل مى ها طبعاً در مورد کشورهائى که کشاورزى منبع منحصر به فعال است). تعادل
اند)  خود اختصاص داده درصد تولید ناخالص مالى را به 60شوند،  درصد جمعیت فعال را شامل مى 70که کشاورزان که 

ویژه معادن نفت معتبرى  که داراى بخش معدنى به محدود است و حائز اعتبار چندانى نیست. ولى برعکس، در کشورهائى
تر از  مراتب محسوس ها به هستند و یا آنکه بخش صنایع و یا خدمات در آنها نسبتاً بسط یافته است، این عدم تعادل

 .باشد کشورهاى رشد یافته مى

 
کنند؛ در زامبیا،  الص ملى را تولید مىدرصد از درآمد ناخ 6درصد از جمعیت فعال کشاورزي، تنها  23ترتیب در الجزایر،  بدین

و  5درصد براى کشاورزى و  12و  65ترتیب  هاى یادشده به کند نسبت که اساساً از قبل صادرات مس خود امرار معاش مى
ویژه  درصد براى معادن مختلف، به 55و  6درصد براى کشاورزى و  8و  55ها  درصد براى معادن است؛ در گابون نسبت 32

 .ستنفت ا

 
خود اختصاص داده  درصد تولید ملى را به 50خود مشغول داشته و در عوض  درصد از جمعیت فعال را به 2در عربستان نفت 

درصد تولید ملى را تأمین  2سوم مردم در این کشور به آن اشتغال دارند، تنها  است. در مقابل کشاورزى و دامداري، که یک
 .دهد ىم نشان) 1985( جهان در ملى ناخالص تولید ٔکند. نقشه مى



 

 
 میزان جمعیت فعال کشاورزى و سهم کشاورزى از درآمد ناخالص ملى در چند کشور از جهان - 1نمودار 

 

 :نماید ایفا زیر اشکال به را خود نقش تواند می کشاورزي خالصه طور به

 مازاد، سرمایه و کار نیروي عرضه

 صنعتی، خام مواد و غذایی مواد تامین

 خارجی، ارز تأمین و نفتی غیر صادرات گسترش

 دستی، پایین و باالدستی سبک صنعتی کاالهاي براي بازار تهیه

 تکمیلی، و تبدیلی صنایع و جانبی تولیدي هاي فعالیت در گذاري سرمایه تشویق

 .کشور اقتصادي توسعه محرکه موتور عنوان به کشاورزي محصوالت تجاري مبادالت رونق

 کش زحمت قشر پیکر بر سهمگین بس اي ضربه کشاورزي بخش سوداگران و دالالن وجود و رویه بی واردات البته
 صرفه کشاورزي، بخش در کافی گذاري سرمایه عدم علل از یکی حاضر درحال. است آورده وارد کننده تولدي و کشاورز

 انبار، توزیع، براي جامع طرحی فقدان آن، مهم علل از که هاست بخش دیگر و خدمات بخش با مقایسه در کمتر اقتصادي
 در کشاورزي محصوالت ورود اینکه به توجه با مسئله این. است کشاورزي بخش تولیدات و محصوالت تبدیل و بندي بسته



 قیمت، کاهش زمینه هستیم، شاهد محصوالت این بازار در را تقاضا و عرضه تناسب عدم نوعی به و است مشخصی زمان
 و برد خواهند دالالن را آن سود نهایت در که دارد دنبال به را محصوالت این بازار در گري واسطه و سوداگري گسترش
  گردد برمی کشاورزي بخش کنندگان تولید به آن خسارت

 

 2050نقش ایران در کشاورزي جهان در سال 

میلیارد نفر بالغ خواهد گردید، چنانچه وضع تولید مواد غذایی وخیم  9که به  2050ا پیش بینی رشد جمعیت جهان تا سال ب
خش بمیلیارد نفر از کمبود مواد غذایی و گرسنگی رنج خواهند برد. در حالیکه آمار شاغلین در  5/1تر نشود حداقل 

میزان  هاي کشاورزي افزایش نمی یابند و در حال کاهش بوده، زمین کشاورزي همه ساله تقریباً در اقصی نقاط جهان،
 .ذخیره منابع آبی در برخی نقاط ، بحرانی گردیده است

 
ضمن آنکه با ارتقاء سطح درآمد و بهداشت جهانی، توجه به محصوالت ارگانیک افزایش می یابد. با این حال، آیا راهی 

 با ثبات غذاي مردم جهان،وجود خواهد داشت؟براي توسعه پایدار کشاورزي، جهت تامین 

چنانچه مزرعه بزرگی را تصور کنید که به عنوان پایلوت در منطقه اي روستایی در کشوري در حال توسعه، انتخاب شده و با 
و دریافت کمکهاي مالی بانک جهانی  "مرکزجهانی برنامه ریزي کشاورزي"برنامه ریزي استراتژیک توسط 

راه با مکانیزه کردن کشاورزي خود، چرخ صنعت و اقتصاد محلی را به گردش در آورده و نقش تعریف وحمایت دولت، هم
شده خود را در چارچوب تامین غذاي جهانی، ایفا نماید در حالیکه کشاورز هیچ نگرانی از بابت فروش محصوالت خود ندارد 

صورت مزارع منتخب به صورت شبکه هاي متصل، به چرا که این امر توسط مرکز مذکور پیش بینی گردیده است. در این 
 .نمایند -تولید محصوالت برنامه ریزي شده، می پردازند و با مدرنترین شیوه ها ان را به سیستم توزیع وارد می

 



 
 

هزار هکتار وسعت یکی از چهار دشت بزرگ  440با  "دشت قزوین  " هاي نمونه در کشور از جمله زرعه به عنوان مثال م
 .پذیـر است کشت انواع محصوالت در آن امـکان و حاصلخیز ایران است که به علت داشتن اقلیـم و آب و هـواي مناسب،

 
این مزرعه در دو  درکه واقع در دشت قزوین، مزرعه نمونه اي است  در روستاي مورآباد بخش خاك علی،   "مزرعه پوتالو"

هکتار کشت می شد، بر اساس توصیه  25نوبت بهاره و پاییزه در سال کشت می شود. در حالیکه با آب موجود، در هر نوبت 
(دستگاه مکانیزه آبیاري که به صورت  هاي بعمل آمده توسط مشاور آبیاري بخش خصوصی و با نصب دستگاه هاي لینییر

هکتار رسیده است.  35صرفه جویی قابل توجهی شده و اکنون سطح زیر کشت به خطی عمل می کند)، در مصرف آب 
% محصول را به جهت یکنواختی در  40به سطح زیر کشت افزوده شده که افزایش بیش از  %40یعنی با همان میزان آب، 

 .آبیاري و کاهش علف هاي هرز در پی داشته است

 
 

 .اس مطالعه شرایط و توان کشاورزي در محل انجام شده استمی باشد که بر اس case study روش کار روش:

فائو از سوي سازمان ملل، با حمایت بانک جهانی و با استفاده از توان بالقوه سازمانهاي منطقه اي نظیر آ سه  نقشه راه :
اهد نمود.اساس کار، ایجاد آن، اکو و غیره .. نقش خود را در قالب پروژه هاي مورد تایید مراکز تحقیقاتی و آکادمیک، ایفا خو

مزارع پایلوت منطقه اي، با هدف شکوفایی اقتصاد ملّی و براي تامین منافع محلی خواهد بود. توجه اصلی بر مناطق 
 .روستایی کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، با تکیه بر کشاورزي ارگانیک، می باشد

صلی شامل؛ زمین، آب و انرژي با بهره گیري از تکنولوژي مدرن و کاهش این کار با برنامه ریزي و اصالح متغیرهاي ا



ضایعات، در بخش تولید؛ و اصالح الگوي مصرف و شیوه توزیع؛ در بخش مصرف، قابل انجام است که مرکز مدیریت 
 .جهانی، تعادل آن را برقرار می نماید

رکز مدیریت جهانی صورت می گیرد. این نظارت؛ از مراحل تعیین استانداردها و نظارت بر تولید، توسط نمایندگان محلیِ م
 .دي، توزیع و مصرف را شامل می گردابتدایی آغاز شده و تا انبارداري، بسته بن

  
 :اهداف

 برنامه ریزي کالن براي کشاورزي و تولید مواد غذایی در سطح جهانی*

 قرار دادن کشت ارگانیک در اولویت اول *

 هاي اقتصادي براي افزایش تولیدات، براساس نیاز بازار جهانی و تکمیل آنعطاي مشوقها و حمایت *

  اولویت داشتنسیاست یکپارچه سازي زمین هاي کشاورزي*

  مکانیزه کردن آبیاري و صنعتی سازي تولیدات کشاورزي*

جهانی (قطعات پازل تولید محصوالت کشاورزي به صورت پازل در نقاط کامالً مستعد، بر اساس نیازهاي منطقه اي و *
 . تولیدات در مناطق مختلف جهان، تصویر مجموعه نیازمندیهاي جهانی را کامل خواهند نمود

 بیمه محصوالت و تامین بازار فروش؛ به عنوان پشتوانه تولید*

 

 :متمرکز غیر اجرا –مدیریت متمرکز 

تحقیقاتی و مالی و تجاري جهان، پشتیبانی می مرکز برنامه ریزي و مدیریت جهانی کشاورزي توسط مراکز اصلی علمی و 
هاي اصلی این مرکز در  شود واز شیوه مدیریت متمرکز و اجرا غیر متمرکز، بهره می برد. پنج مرکز کنترل و مدیریت، پایگاه

ماید. مناطقی در پنج قاره هستند. هر منطقه، مزارع نمونه منطقه تحت نظر خود را با همکاري دولتهاي محلی تعیین می ن
ها بر اساس نیازهاي منطقه و براي تکمیل نیاز جهانی، انجام شده و امکانات تهیه و پشتیبانی هاي  مطالعات و برنامه ریزي

 .الزم بسیج می گردند

 
 :میدانی، توان بالقوه و قابل مالحظه افزایش محصوالت را نشان می دهد اتنتایج حاصل از این مطالع

 افزایش تولید %40صرفه جویی در مصرف آب و  %40مکانیزه کردن آبیاري:  .1

 %200تا  %50استفاده از بذرهاي اصالح شده: افزایش تولید از  .2

  هاي کشاورزي، کاشت یکپارچه و مدیریت واحد تجمیع زمین .3

 صنعتی سازي تولیدات کشاورزي .4

  اتتوجه به فرآوري و بسته بندي: استفاده بهینه از محصوالت و کاهش ضایع .5

 



هاي کشاورزي می شود ولی با توجه به  اگرچه هم اکنون در کشورهاي توسعه یافته، بیشترین بهره برداري از زمین
محدودیت این قبیل زمین ها و تقاضاي روز افزون جهانی؛ راه حل عملی باید ارائه شود که قادر به پاسخگویی باشد. این راه 

ه در کشورهاي توسعه نیافته و در حال توسعه که در سطح کالن، نقش جهانی عبارت است از: توجه به امکانات بالقوحل 
 .خود را ایفا نمایند

یکپارچه سازي زمین هاي کشاورزي، در حالی که از بذرهاي اصالح شده استفاده شود و سیستم هاي مکانیزه آبیاري به کار 
در صد، خواهد گردید. فرآوري تولیدات کشاورزي،  گرفته شوند؛ باعث رشد تولید محصوالت کشاورزي بالغ بر صد تا سیصد

بسته بندي مناسب و تصحیح روشهاي انتقال محصوالت تا بازار مصرف؛ هر یک عمل مهمی در حفظ و افزایش بهره وري 
 .تولیدات هستند پس دقت و نظارت در هر مرحله ضروري است

یک که با تغییرات آب و هوا سازگار است می تواند در واقع تغذیه جهان نیازمند الگوي جدیدي است و کشاورزي ارگان
جهان نیازمند عزمی جهانی، براي بازسازي زمین هاي امن بهترین راه حل باشد. توسعه کشاورزي پایدار براي تغذیه 

  .کشاورزي با هدف گذاري حمایت سازمانهاي بین المللی و سیاست هاي ملّی است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 بر محیط زیستاثرات نامطلوب کشاورزي 

انسان به ویژه در دو سدة پیشین نخواست و نتوانست قانون زمین را رعایت کند. این امر بیش از هر چیز ناشی از ظهور 
 تا کشاورزي در گرا عصر روشنگري و مدرنیته با دستاورد غلبۀ انسان بر طبیعیت به کمک عقل تقلیل گرا بود. نگرة تقلیل

 و فقط آن، هدف که داد تقلیل اجزا از پراکنده اي مجموعه به یکپارچه ماهیت یک از را اکوسیستم انسان، که رسید جایی
قط تأمین نیازهاي انسان به ویژه نیازهاي کوتاه مدت بود. پیامد این امر بی توجهی به سایر کارکردهاي اکوسیستم، غفلت ف

 و کنونی هاي تکنولوژي. است بوده طبیعی منابع زوال و طبیعی و کشاورزي هاي سامانه بر انسانی هاياز اثرات منفی فعالیت
شاورزي بر محیط زیست را افزایش می دهند. در حال حاضر حفظ محیط زیست و ک اثرات مقابل در واکنش دامنه آینده

ی در سر دستیابی به توسعه پایدار از مباحث اصلی و اساسی است که با اجراي طرحهاي جامع اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگ
  . لوحه برنامه ممالک مختلف جهان از جمله ایران قرار گرفته است

در چند سال اخیر رقابت براي زمین افزایش یافته است بطوریکه این امر در توسعه کاربري زمین براي محصوالت زراعی و 
عیت و صنعتی شدن این روند درختی ، کشت تناوبی ، تبدیل جنگل به زمین زراعی و چراي دام دیده می شود و افزایش جم

را توسعه می دهد . با وجود پیشرفتهاي چشمگیري که در زمینه اصالح نباتات ، آبیاري ، کنترل آفات و بیماریها و بهبود 
وضعیت خاك و اخیرا بیوتکنولوژي حاصل شده است ، هنوز اقلیم و خاك مهمترین فاکتور تعیین کننده در کشاورزي می 

همیت حفاظت از این منابع را بیان می کند . تأثیر فرسایش خاك، استخراج مواد غذایی، شورشدن باشد و این موضوع ا
خاکها و آبها، آلودگی آبها، بیابان زایی، جنگل زدایی، تشدید گازهاي گلخانه اي و غیره بر محیط زیست از خسارات عمده 

از منابع کشاورزي به منظور کاهش اثرات منفی  کشاورزي بر محیط زیست می باشد . بنابراین تدوین سیاستهاي حمایت
زیست محیطی و پیشرفت در جهت کشاورزي پایدار ، نیازمند در نظر گرفتن عواملی است که نحوه برخورد قشر محروم 

  د.ر را با منابع طبیعی تعیین می کنکشورهاي در حال توسعه و طبقه مرفه کشورهاي دیگ

 کشاورزي ارگانیک، از طریق عرضه کمتر محصوالت به بازار تا حدي می تواند برخی از مشکالت را کاهش دهد. 

  زیست و افزایش کیفیت مواد غذایی و همچنین محیط  از  شواهد موجود، حاکی از نقش کشاورزي ارگانیک در حفاظت 
 .کاهش عرضه محصول به بازار است

نحو احسن استفاده شود.   به  از منابع موجود در مزرعه باشد که  نحوي   باید به  آینده،سیستم هاي کشاورزي  طراحی 
و  به آفات و تنش هاي محیطی  ژنتیکی  مقاومت   مواد آلی بیشتر، مدیریت تلفیقی آفات،  افزایش تثبیت ازت، تولید

ز منابع هستند. مدیریت صحیح نیز در بهبود بیولوژیکی، همگی از عوامل مؤثر در کارایی استفاده ا افزایش فعالیت هاي 
  د.انرژي هاي ورودي گران قیمت شون ن می توانند جایگزی و  مؤثر هستند  کارایی استفاده از منابع 

 

 

 تکامل در عطفی نقطۀ و رودوقوع انقالب کشاورزي در ده هزار سال پیش بزرگترین تحول تاریخ زندگی انسان به شمار می
ان زمان شکل گرفته است. در آغاز به علت تعادل هم از محیط و انسان متضاد منافع میرسد نظر به. است بوده او اجتماعی



جمعیت و همسویی انسان و طبیعت، این تعارض چندان آشکار نبود. اما تحوالت دو قرن اخیر به ویژه انقالب صنعتی، 
با پیدایش مکانیزاسیون، کشاورزي ). 8(انقالب شیمیایی و انفجار جمعیت، انسان را به مقابلۀ جدي با طبیعت وادار کرد 

 کودهاي ویژه به کمکی هاي عد از جنگ جهانی دوم، عمالً استفاده از انرژيهمپاي صنعت وارد سامانۀ تولید انبوه گردید و ب
. نهاد وجود عرصۀ به پا شیمی عصر حقیقت در و شدند عمل وارد ها کش آفت بعد کمی و یافت توسعه سرعت به شیمیایی

برابر افزایش یافت و سطح زیر کشت  9میلیون تن در حدو  14از  1984 تا 1950 سال از شیمیایی کودهاي مصرف روند
 سال در هکتار میلیون 244 و 1978 سال در هکتار میلیون 206 به 1950 سال در هکتار میلیون 94 از فاریاب هاي زمین
ون به کارگیري مره قرن، این طول در جهان سطح در عملکرد افزایش درصد 50 موجود برآوردهاي اساس بر و رسید 1981

 ).8و 6( کودهاي شیمیایی بوده است 

تکنولوژي هاي کنونی و آینده دامنه اثرات منفی کشاورزي بر محیط زیست را افزایش می دهد. در حال حاضر حفظ محیط 
جامع اقتصادي، اجتماعی  هاي  که با اجراي طرح توسعه پایدار یکی از مباحث اصلی و اساسی است  به  زیست و دستیابی 

طی چند سال اخیر رقابت ) 3(ما قرار گرفته است  جمله کشور  از   جهان مختلف  ممالک  برنامه  سرلوحه  و فرهنگی در 
ها و سیستم هاي مختلف تولیدي به شدت افزایش یافته است. به طوري که این امر در توسعه  براي زمین میان بخش

زمین زراعتی و چراي دام دیده می   ها به راعتی و درختی ، کشت تناوبی، تبدیل جنگلکاربري زمین براي محصوالت ز
انسان در این راه ابتدا به کشف طبیعت و   و ها بوده  تاریخ بشر، مسأله محیط زیست مورد توجه نسل شروع  از  ). 3(شود 

مشترك،  رعایت حقوق  و  ها و خرافات  جوامع، ممنوعیت تنظیم مصرف منابع  براي  راهبردهاي آن نائل گشت. انسان 
 سرشماري ملی کشورها  زیست  محیط  و منابع  قوانینی براي امر نظارت تدوین شد  شناخت محیط زیست را توسعه داد، 

 .شد

مشکالتی نظیر آلودگی محیط زیست جهانی، از بین رفتن تنوع زیستی ، تخریب خاك و رشد بی رویه شهري، مشکالت  
 )2(سر راه مدیریت محیط زیست ایجاد نموده استبحرانی در 

 وجود به بحران حل به قادر ها نظام این رسد می نظر به که است شکلی به رایج هاي در مجموع، روند فعلی کشت بوم
 چالش ترین مهم هنوز. هستند نابودي و زوال به رو ها نظام بوم و است نشده تأمین مردم تمام براي رفاه: نیستند آمده

). این بحران امنیت غذایی موجب تشدید مشکالت زیست 9ۀ انسانی است (اولی نیاز این تأمین و غذایی امنیت امروز، جهان
محیطی و بوم شناختی شده است، زیرا از یک سو در کشورهاي توسعه نیافته و در حال توسعه، فشار جمعیت و فقر جوامع 

بیشتر به منابع شده است و از سوي دیگر، در کشورهاي توسعه یافته، کشاورزي باعث کاهش سرانۀ تولید و فشار هر چه 
 متکی راهکارهایی و ها فناوري به کافی غذاي تولید براي کشاورزي ساختار شدن کوچک علت به کشاورزي هاي نظام
 سوي به پایداري از گذار داستان مدرن، کشاورزي به سنتی کشاورزي از گذار داستان. هستند ناسازگار بوم که اند شده

 ) .8( است ثباتی بی و ناپایداري

 



  تعریف محیط زیست

محیط زیست مجموعه اي بسیار عظیم و درهم پیچیده از عوامل گوناگونی است که بر اثر یک روند و تکامل تدریجی 
گذاشته و از آن متأثر می موجودات زنده و اجزاي سازنده سطح زمین بوجود آمده است و بنابراین در فعالیتهاي انسان تأثیر 

 )5(گردد

 
 دالیل بوم شناختی ناپایداري کشاورزي رایج

 منابع سازي ذخیره و مصرف هاي پایداري نه تنها نیازمند سالمت منابع محیطی است، بلکه به موازنۀ پویایی بین روش
 شامل طبیعی منابع. گیرد می بر در را وسیعی طیف تعریف این. است وابسته نیز سرمایه و فیزیکی انسانی، اجتماعی، طبیعی،
زمین، آب، تنوع زیستی و دیگر منابع محیطی است. بشر براي افزایش تولید، تغییرات قابل توجهی در عملیات  مانند منابعی

 هاي سامانه به ها باتالق و ها بیابان زارها، چمن طبیعی، هاي کاربردي زمین ایجاد کرده است. در این راستا، جنگل
 ها وده که بشر به دنبال آنها بوده است. ساخت شهرها، جادهب اهدافی امر این علت. اند شده تبدیل تري تخصصی کاربردي

 شدن فراهم هدف با ها دره اند، گرفته قرار برداري بهره مورد معادن از زیادي بخش. اند زده دامن تغییرات این بر نیز...  و
 ) 8و  6( اند آمده در غرقاب حالت به آب، پمپاژ طریق از و زمین آبیاري امکان

 قابل تاثیر تغییرات این شدت بر نیز منابع در ها ورزي دست گونه این به کالن هاي ا و اختصاص یارانهه دخالت دولت
 و ندارد وجود کشت زیر سطح افزایش امکان هستند، جمعیت شدید فشار زیر که کشورهایی اغلب در. است داشته توجهی

اینکه باید دست به دامان واردات و محصوالت  یا و ندارند سطح واحد در عملکرد افزایش جز اي چاره کشورها این
 )8(جایگزین شوند 

 یا و باشد پایدار و بهینه حد در بتواند که ها مشکلی که در این جا وجود دارد این است که تعیین درصدي از تغییرات کاربري
باید حفظ شوند، بسیار دشوار  ها باتالق و زارها چمن ها، جنگل از مقداري چه پایداري حفظ براي اینکه تعیین عبارتی به

 این سالمت و حفظ و مدیریت براي نیاز مورد زمین میزان تعیین در ما به تواند است. اگر چه مطالعات تنوع زیستی می
 و ترین غنی از بسیاري که است تأسف بسی جاي. نیست کافی زمینه این در ما اطالعات اما کند، کمک زمین از درصد

  )8و  6( دارند قرار فشرده کشاورزي تحت امروزه که هستند هایی ما، همان سامانه هاي نظام بوم بهترین

 

 

 

 



 

  اثرات منفی کشاورزي بر محیط زیست

بیابان   ماندابی شدن، فرسایش خاك، استخراج مواد غذایی خاك، نمکی شدن خاك، آلودگی آبها، شوري خاك، شوري آب،
زایی، جنگل زدایی، کاهش سطح زمینهاي بالقوه طبیعی، تأثیرات منفی مواد شیمیایی و سمی مورد استفاده در کشاورزي 

 د.که در ادامه شرح داده می شون دي هستنداز جمله مواربرسالمت بشر و موجودات زنده اکوسیستم 

 
  اثرات کشاورزي رایج بر خاك

موجب تغییرات قابل توجهی در  تولید هاي سامانه و کشاورزي سازي فشرده دهد شواهد بسیاري وجود دارد که نشان می
فیزیک و شیمی خاك و نیز موازنۀ بین پوشش گیاهان و تنوع موجودات زندة خاك شده است. آنچه مسلم است اینکه 

 هاي افزایش تولید در واحد سطح در بسیاري از نقاط جهان سبب زوال منابع خاك شده است. فرسایش خاك یکی از نگرانی
 )8( گیرد در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار می که است مقوله این در عمده

 خاك حاصلخیزي با مرتبط تلفات بیشتر کودها، ویژه به و خارجی هاي نهاده از استفاده دلیل به فشرده هاي در کشت بوم
کودهاي  از استفاده. است موثر عملکرد بر که است خاك دهندة تشکیل عناصر از یکی فسفر مثال عنوان به. شود می جبران

 این به نیاز قادرند ها فسفاته سرعتی بیش از سرعت رشد جمعیت داشته است. از سویی منابع موجود در زمین نیز تا سال
 پیشرفته هاي فناوري که ژاپن و متحده ایاالت اروپا، نظیر مناطقی در کودها از استفاده افزایش روند. کنند تامین را عنصر

  )8و 6(برخی از مناطق کاهش یافته است  در حتی و شده متوقف دارند، اي

 
 اثرات کشاورزي رایج بر خاك ایران

هزار هکتار  480هزار هکتار مرتع تخریب،  130وضعیت منابع خاك ایران به شدت نگران کننده و در خطر است. ساالنه 
یۀ ثابت ناخالص کشور است اسرم درصد 14 معادل که رود میلیارد تن خاك در اثر فرسایش از بین می 5/1جنگل نابود و 

 حال در زهکشی مشکالت و ماندابی وضعیت یا بودن سدیمی شوري، لحاظ به ایران هاي خاك از اي ). بخش گسترده6(
 افزون روز رشد از ناشی که کشاورزي هاي زمین سرانۀ دائمی کاهش. دارند پایینی تولید یا اند شده رها استفاده بدون حاضر

 و است شده طبیعی منابع از سنگین و رویه ورهاي توسعه یافته بوده است، باعث بهره برداري بیکش در ویژه به جمعیت
  ) 10(است کرده تشدید را روند این ورزي خاك آالت ماشین خصوص به کشاورزي آالت ماشین ورود

 

 



 
  کشاورزي و فرسایش خاك

عنوان خطري براي رفاه انسان و حتی ه فرسایش خاك ب است. امروزه   کشور  هر طبیعی   خاك یکی از مهمترین منابع
یافته و حاصلخیزي  ها به تدریج فرسایش  براي حیات او به شمار می آید. در مناطقی که فرسایش کنترل نمی شود، خاك

  جبران راه خسارت   این  از  و  می گردد  مزارع شدن   فقیر سبب   تنها  نه فرسایس  از دست می دهند.   را  خود
 و کاهش ظرفیت آبگیري آنها زیان بنادر  سدها،  آبراهه ها، مخازن،  در   مواد رسوب  با   بلکه می گذارد  جا   به  ناپذیري

 )3(هاي فراوانی ایجاد می کنند

فرسایش خاك یک معضل عمده زیست محیطی و کشاورزي در سراسر جهان است . اگرچه فرسایش در سراسر تاریخ 
 )2(ولی در سالهاي اخیر تشدید شده است  تاده،کشاورزي اتفاق اف

در حال حاضر نابودي خاك از جدیدترین تهدیدها براي کاهش ارزش زمین است . خاك در اثر فرایندهاي گوناگون از قبیل 
تغییرات شیمیایی مانند نمکی شدن خاك، تبدیل سنگ به رسوبات قرمزرنگ، اسیدي شدن و همچنین متراکم شدن 

واص فیزیکی و شیمیایی خاك منتهی می شود که ممکن است باعث کاهش خیابد. این عوامل به تغییراتی درفرسایش می 
توانایی خاك در نگهداري پوشش گیاهی اصلی و تغییر ویژگیهاي هیدرولوژیک زمین شود . این تغییرات منجر به تسریع 

 )2(گردد  گذاري می فرسایش و مشکالت مربوط به آن از جمله لغزش زمین و رسوب

. و باشد پیامدهاي شدید محیطی نیز می تخریب خاك عالوه بر پیامدهاي اقتصادي مستقیم، بدلیل کاهش باروري، داراي
هایی راجع به سالمت محیطی و درستی عملیات تولید کشاورزي مطرح می شود. براي مثال کودها و سموم  امروزه پرسش

آبهاي زیرزمینی راه یافته و یا از طریق رواناب به آبهاي سطحی انتقال می یابند. بازیافت نشده از طریق آبشویی به ذخایر 
میلیارد دالر  6اثرات سوئی که فرسایش خاك خارج از مزرعه برجاي می گذارد در ایاالت متحده امریکا ساالنه متجاوز از 

  )1(ت رفتن باروري می باشدمی باشد و این رقم بسیار بیشتر از اثر آن در درون مزرعه مثال به سبب از دس

 
  عوامل مؤثر بر فرسایش

فرسایش بطور فزاینده اي روي کشتزارهاي واقع در مناطق شیبدار افزایش می یابد. امروزه جنگلهاي موجود در شیبهاي تند 
اضی مورد هاي کشاورزي ناشی از افزایش نیازهاي جمعیت انسانی و نیز بدلیل تخریب ار به طور دائم براي تأمین کاربري

تبدیل قرار می گیرند. این نوع زمین هاي زیر کشت که بر روي شیب هاي تند قرار داشتند متحمل نرخ باالي فرسایش 
  )2(بوده اند

 
  اتالف عناصر غذایی در اثر فرسایش

رسوباتی که هدر رفتن عناصر غذایی از کودها نامحسوس و به سختی قابل تشخیص است، اما می توان رواناب و  در حالی
یابد را مشاهده  که در جریان یک باران تند از مزرعه خارج می شود و یا گرد و غباري که به علت وزش باد شدید انتقال می



نمود و دریافت که چگونه عناصر غذایی به سادگی تلف می شوند. مقدار این اتالف تحت تأثیر عواملی همچون سیستم 
 )6(به عمل آمده قرار دارد  هاي حفاظتی کاشت، شیب زمین و پیشگیري

 

 
  تأثیرات فرسایش خاك بر تولید گیاهان زراعی

ـ در اثر فرسایش خاك میزان عناصر غذایی، ظرفیت نگهداري آب و مواد آلی و در نتیجه عملکرد گیاهان زراعی کاهش  1
 .می یابد

عی که داراي ریشه سطحی هستند ـ فرسایش موجب کم عمق تر شدن الیه خاك می شود و در نتیجه کشت گیاهان زرا 2
مانند غالت محدود شده و گیاهان زراعی داراي ریشه هاي عمیق مانند سیب زمینی و چغندر قند را نمی توان در چنین 

 )3(خاکهایی کشت کرد 

 هاي کنترل فرسایش فن آوري

 : فنون قابل اعتماد و ثابت شده حفاظت خاك عبارتند از

وششها پ تناوبهاي زراعی ـ محصول برداري نواري استفاده از نواربندي هاي چمنی ـ کشت شیاري ـ کاشت غیر زراعی ـ
تراس بندي ـ کاشت با خطوط فاصله دار ـ محصوالت پوششی و   مالچها ) ـ مالچهاي زنده ـ تلفیق جنگل وکشاورزي ـ(

 )2(استفاده از بادشکن ها 

حت تأثیر خاك، زهکشی، سیستم زراعی و منابع قابل انتخاب شخم حفاظتی براي کنترل مؤثر فرسایش و حفاظت آب ت
  :دسترس قرار دارد. تأثیر سیستم شخم کاهش یافته بر کنترل فرسایش ، به عوامل زیر بستگی دارد

  ـ سطح زمین پوشیده شده بوسیله مالچ1

  ـ شطح شخم خورده2

  ـ فشردگی خاك3

  ـ سله بستن4

 )6(ـ درجه فعالیت کرمها و وضعیت خلل و فرج ایجاد شده 5
 

  خسارت ناشی از فرسایش

فرسایش خاك در مزارع کشاورزي، چراگاهها، نواحی جنگلی، و محدوده رودهاي بزرگ، بر اقتصاد کشاورزي ملی تأثیر می 
هاي کم ارتفاع تر ته نشست  در زمینگذارد. فرسایش، مقادیر زیادي شن، سیلت و ریگ یا گراول را از مزرعه حمل کرده و 

 )4(می کند و حاصلخیزي آنها را کاهش می دهد 

فرسایش عالوه بر خسارتهاي اساسی اقتصادي آب و مواد غذایی سبب زیانهاي مهم اکولوژیکی نیز می گردد. جابجایی 
  . خاك ممکن است بر ترکیب گیاهی تأثیر گذاشته و تنوع زیستی خاك را از بین ببرد



ایش خاك به دلیل کاهش باروري ، داراي پیامدهاي شدید محیطی نیز می باشد . به عنوان مثال کودها و سموم فرس
بازیافت نشده از طریق آبشویی به ذخایر آبهاي زیرزمینی راه یافته و یا از طریق رواناب به آبهاي سطحی انتقال می یابند 

)3( 

 

 آلودگی آب

استقرار کشاورزي پررونق با بهره برداري از منابع آبی، آغاز می شود. ذخیره مطمئن و منظم آب کشاورزي نشأت گرفته از 
 )4(منابع آب زیرزمینی و سطحی، مبحث اصلی و اساسی است که برنامه ریزي هاي آبیاري به آن بستگی دارد 

لید محصوالت کشاورزي ، به گردش درآوردن صنایع ، تولید آب در کره زمین مصارف گوناگونی دارد. مثل آشامیدن ، تو
 )5(نیرو و . . . 

پیشرفت بسیاري از کشورها در گروي میزان دسترسی به آب شیرین در آنهاست و این مساله در بسیاري از کشورهاي جهان 
کشور جهان  80انجام شده  رآوردهايب اساس بر. است شده آنها در نسبی رفاه حصول نیز و معمول هاي مانع بروز پیشرفت

 نفر میلیون 300 آفریقا در تنها. هستند آب کمبود معرض در اند درصد از جمعیت جهان را در خود جاي داده 40که در حدود 
  )8(برند می سر به آب کمبود شرایط در

 
  آلودگی آب از طریق کشاورزي

بر کیفیت آب مورد توجه بوده است . تسریع فرسایش سال است که در کشورهاي پیشرفته اثر عملیات کشاورزي  25حداقل 
و تخلیه عناصر غذایی به رودخانه، آبشویی عناصر غذایی و آفت کش ها به داخل آبهاي زیرزمینی و آلودگی آبهاي سطحی 
و زیرزمینی توسط باکتریها، بعضی از جنبه هاي اثر کشاورزي مدرن بر محیط زیست هستند. برخی روشها در کشاورزي 

رن جهت مقابله با این مشکالت توسعه یافته اند که بسیاري از آنها مانند شخم حفاظتی در رابطه با کنترل فرسایش مد
  .هستند

عواملی که بر کیفیت آب اثر می گذارند شامل شخم، مصرف کود، استفاده از آفت کش ها، فضوالت دامی و مدیریت آبیاري 
ظ حداکثر بقایاي گیاهی بر روي سطح خاك است . در سیستم شخم متداول است . اثر اصلی سیستمهاي شخم حفاظتی، حف

 30درصد ، در شخم نواري  70تا 50مقدار بقایاي گیاهی در زمان کاشت صفر است و در سیستم شخم با گاوآهن قلمی 
 د.درصد می باش 90تا 50تم بدون شخم درصد و در سیس 60تا

اي زراعی از قدیم االیام وجود داشته است . شوري مهمترین مشکل مشکالت زیست محیطی مربوط به آبیاري زمین ه
 کیفیت آب در رابطه با آبیاري است که حدود یک سوم زمین هاي آبی را تحت تأثیر قرار داده است

 



 
  :طبقه بندي کلی منابع آلودگی آبها

  ـ آلودگی ناشی از فاضالب1

  ـ آلودگی ناشی از پسابهاي صنعتی2

  از پسابهاي کشاورزيـ آلودگی ناشی 3

  ـ سایر آالینده ها4

 
 ز:ثر فعالیت هاي کشاورزي عبارتند اعوامل مهم آلوده کننده آب در ا

  ـ آلودگی آب به وسیله کودها

  ـ آلودگی آب به وسیله مواد شیمیایی کشاورزي

 ـ آلودگی آب در اثر فعالیت هاي دامداري و شیالت 

چشمگیر عملکرد محصوالت شده ، ولی در عین حال آبیاري نامناسب و غیر کارآمد هرچند کشاورزي فاریاب موجب افزایش 
باعث به هدر رفتن آب، آلودگی آبهاي سطحی و زیرزمینی، آسیب دیدن حاصلخیزي خاك و تغییر در اکولوژي مناطق 

  )3(وسیعی شده است

 
  شورشدن خاك ها

ض اثرات سوء ماندابی شدن و شوري بیش از حد قرار دارند . با بخشهاي وسیع و فزاینده اي از اراضی فاریاب دنیا در معر
اراضی فاریاب دنیا بر اثر  %25اینکه وسعت مناطق آسیب دیده دقیقا مشخص نیست لیکن تخمین زده می شود که تقریبا 

ري قرار دارند . اراضی فاریاب دنیا تحت تأثیرات شو %50شوري صدمه دیده اند . عده اي بر این عقیده اند که احتماال تا 
کشور جهان مشکالت حادي مربوط به شوري رخ  75قطعا هیچ قاره اي عاري از خاکهاي شورنیست . حداقل در مرزهاي 

 )7(می دهد 

چنانچه آب نفوذ یافته به درون زمین بیش از نیاز گیاهان زراعی باشد، از عمق ریشه گذشته و نمکها را در خود حل می 
پایین دست موجب ماندابی شدن اراضی می شود . هنگامیکه چنین پدیده اي به وقوع می پیوندد  نماید و تجمع این آب در

نمکهاي محلول موجود در خاك به حرکت درآمده و به اعماق پایین تر منتقل شده و در آنجا تجمع می یابند و بر اثر مرور 
  )7(زمان آبهاي زیرزمینی نزدیک به سطح زمین را شور می کنند

 

 

 



  شدن آبها شور

صدها سال است که نقش کشاورزي در شورشدن اراضی شناخته شده ولی در سالهاي اخیر متوجه شده اند که شور شدن 
منابع آب در اثر فعالیتهاي کشاورزي پدیده اصلی و گسترده اي است که به خودي خود براي آبیاري پایدار بیش از شوري 

د سال اخیر مشخص شده که عناصر سمی مثل سلنیم ، مولیبدن و آرسنیک خاك حائز اهمیت است . در واقع صرفا در چن
 موجود در زه آبهاي کشاورزي ممکن است مشکالتی از نظر آلودگی پدید آورد که تداوم آبیاري در بعضی از پروژه ها را

مستلزم اجراي تهدید می کند حفاظت منابع آب در مقابل شوري شدید و در عین حال حفظ پایداري تولیدات کشاورزي 
 )7(سیاستهاي جامعی در خصوص بکارگیري آب و زمین است

 

  بیابان زایی

میلیون هکتار از خاك جهان را پدیده بیابانی شدن تهدید می کند . در حالیکه این زمین ها محل  3200امروزه بیش از 
بیابان زایی قلمروي از حیات بشر را نشانه میلیون انسانی است که زندگی شان با خاك پیوندي تنگاتنگ دارد .  700سکونت 

رفته است که اگر ان محدوده را حذف کنیم به زحمت می توان محلی براي زیستن یافت . در حال حاضر بیابان زایی از 
میلیارد دالر ، ناشی از افت تولید محصوالت کشاورزي ، خسارت وارد می  42طریق کاهش کارایی زمین ، ساالنه حدود 

 .کند

 
ابان زایی عقوبت فشار بیش از حد بر زمین است و توانایی اعمال این فشار نیز به نوبه خود ، به مدد علم و فن آوري نوین بی

میالدي ، از دسترس خارج  1980تا 1950حاصل آمده است . نابودي نیمی از عرصه هاي جنگلی جهان در طول سالهاي 
زارع و کاهش مداوم تولید مراتع جهان ، تأثیراتی از بیابان زایی می میلیون تن خاك حاصلخیز م 66شدن روزانه بیش از 

  باشند

اکنون به نظر می رسد توافق عمومی بر آن است که اصطالح بیابان زایی باید در مورد تخریب اکوسیستم ها در مناطق 
 )3(ر برد خشک و نیمه خشک که منجر به کاهش بهره وري گیاهان و نابودي تنوع گونه اي می شود ، بکا

در واقع بیابان زایی ، تأثیر مجموع عوامل زمین شناسی ، آب و هوایی ، زیست شناسی و انسانی که منجر به فرسایش 
فیزیکی ، شیمیایی و توان بالقوه بیولوژیکی زمین در مناطق خشک و نیمه خشک می شود و زندگی جوامع انسانی و گونه 

  )3(هاي زیستی را به خطر می اندازد

علیرغم عدم اهمیت نسبی بیابان زایی به عنوان یک عامل مستقیم در گرم شدن کره زمین ، این واقعیت را روشن می کند 
که منابع و مخازن گازهاي گلخانه اي با بیابان زایی ارتباط دارند . زیرا پیش بینی بهتر غلظت هاي دي اکسید کربن جو در 

خیص بهتر این موضوع بستگی دارد که کربن اتمسفر در کجا و با چه سرعتی آینده و برآورد سرعت گرم شدن زمین به تش
 )2(از آن جدا می شود و تبدیل به دي اکسید کربن می شود . همین موضوع درباره تمام گازهاي گلخانه اي نیز صادق است



 

  جنگل زدایی

 مورد هاي فرآورده از توجهی قابل بخش تامین بر عالوه ها جنگل. است اهمیت حائز زیادي هاي جنبه از ها وجود جنگل
 ایفاي سوخت و سرپناه تامین و هوایی و آب الگوهاي موازنه خاك، و آب حفظ در مهم اي بستره عنوان به بشر، زندگی نیاز

 آن تاثیر نیز و جهان در کربن با مرتبط هاي چرخه در ها ارزشمند جنگل و توجه قابل نقش از نباید همچنین. کنند می نقش
 ها جنگل بردن بین از با ما، جوامع در توسعه به یافتن دست که است این واقعیت. شد غافل اقلیم تغییر پدیدة با مقابله در

طلوب متعدد و پیچیده هستند و در تام رخداد این کننده تشدید و گذار تاثیر عوامل و زدایی جنگل دالیل. است شده همراه
  )8(اند منفعت طلبانه خود بروز کردهمجموع در راستاي نیل انسان به اهداف 

جنگل زدایی در مناطق معتدل و گرمسیري ، همواره در طول تاریخ رخ داده است . جنگل زدایی در منطقه حاره اي تأثیر 
عمده اي بر چرخه کربن گذارده و آثار ژرفی بر تنوع بیولوژیک دارد . جنگل زدایی دي اکسید کربن موجود در جو و سایر 

گلخانه اي را افزایش داده و احتماال بر آب و هوا نیز تأثیر می گذارد . تبدیل جنگلها به زمین هاي کشاورزي و گازهاي 
چراگاه منجر به ایجاد یک جریان خالص از کربن به سوي اتمسفر می شود ، زیرا تمرکز کربن در جنگل ها بیشتر از آن 

. کمی داده ها در مورد جنگل زدایی مناطق حاره ، ادراك از چرخه است که مناطق کشاورزي بتوانند آن را جایگزین کنند 
درصد سطح زمین  7کربن و تغییرات احتمالی آب و هوا را محدود می نماید . بعالوه در حالیکه جنگلهاي حاره اي کمتر از 

اثر زیانبار جنگل زدایی  را می پوشانند ، این جنگلها موطن بیش از نیمی از گونه هاي جانوري و گیاهی جهان است . اولین
در مناطق حاره ، انقراض شدید گونه ها است ، به طوري که براي اولین بار تعداد زیادي از گونه هاي گیاهان آوندي از بین 

  . رفتند

 

 
  :اثرات جنگل زدایی بر تنوع زیستی

  ـ تخریب زیستگاه ها1

  وده اندـ منزوي کردن قطعاتی از زیستکاه هایی که قبال مجاور هم ب2

  )2(ـ آثار حاشیه اي در منطقه مرزي بین جنگل و مناطقی که جنگل زدایی شده است3

 

 
 تاثیر تغییرات اقلیمی بر فعالیتهاي کشاورزي

آب و هوا یکی از ارکان بنیادین زندگی بشر محسوب می شود و با پیشرفت و توسعه در جهان حفاظت از آن روز به روز 
اهمیت بیشتر می یابد. تغییر آب و هوا یکی از پیچیده ترین مشکالتی است که بشر در حال و آینده با آن مواجه است. 



م شناخت مسائل زیست محیطی مرتبط با آن عامل اصلی این تغییرات انسان با بی توجهی به قوانین حاکم بر طبیعت و عد
محسوب می گردد. تغییرات ثبت شده در ایستگاههاي هواشناسی و کشتی ها نشان می دهد که از اوایل قرن بیستم هواي 

از  درجه سانتی گراد گرمتر شده است. عقب نشینی و ذوب شدن یخهاي قطبی45/0سطح زمین و دریا به طور متوسط 
شواهد تاریخی مبنی بر گرم شدن هواي کره زمین می باشد. تحقیقات و بررسی هاي اخیر در ایران نشان  19پایان قرن 

هاي منجمد کاسته شده و به جاي آن بارندگیهاي رگباري که اغلب با سیل همراه است در غیر فصل  می دهد که از بارش
 .و با شدت بیشتري ریزش می نماید

تکرار  سرما وگرماهاي بی موقع، وقوع سیل هایی با شدت باال، کی از مهمترین چالش هاي قرن جاري است.تغییر اقلیم ی
کاهش ضخامت الیه ازن،گرم شدن  بیماریهاي گیاهی، طغیان آفات و باال آمدن سطح آب دریاها، بیشتر خشکسالی ها،

تغییر اقلیم را در دهه هاي جاري در جهان بیشتر جهانی هوا و ذوب شدن یخ هاي دائمی از جمله مواردي است که بحث 
 .مطرح کرده است

هوایی و یا تغییر اقلیم یعنی هر تغییر مشخص در الگوهاي مورد انتظار براي وضعیت میانگین آب و هوایی،  و تغییرات آب
ي تغییرات غیر عادي  دهندهکه در طوالنی مدت در یک منطقه خاص یا براي کل اقلیم جهانی، رخ بدهد. تغییر اقلیم نشان 

هاي  ي زمین میباشد. براي مثال در یخ هاي مختلف کره در اقلیم درون اتمسفر زمین و پی آمدهاي ناشی از آن در قسمت
کند. بخصوص در کاربرد اخیر، در مقوله سیاست محیطی،  قطبی مدت این تغییرات از ده سال تا چند میلیون سال تغییر می

در برخی موارد، این عبارت با  .گردد دهد اطالق می اغلب به تغییراتی که در اقلیم کنونی رخ می” یمتغییر اقل” اصطالح 
 |همچنان که در کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیمی سازمان ملل  رود، فرض رابطه علت و معلولی بشري نیز بکار می

UNFCCC مورد استفاده قرار گرفت. کنوانسیون UNFCCC  را براي تغییراتی به کار می» اقلیمی تغییرات«اصطالح 
اي است که در نتیجه فاکتورهایی همچون فرایندهاي دینامیکی  برد که منشاء غیر انسانی داشته باشند. تغییر اقلیم پدیده

دهد. عوامل خارجی تأثیر  زمین و یا عوامل بیرونی همچون تغییرات در شدت تابش آفتاب و یا فعالیتهاي انسانی رخ می
نامند و شامل فرایندهایی همچون نوسانات در شدت نور خورشید، انحراف در  بر اقلیم را اغلب نیروهاي اقلیمی می گذار

باشد و ممکن  شود. بازخوردهاي ناشی از تغییر اقلیم متغیر می اي می مسیر حرکت زمین و افزایش غلظت گازهاي گلخانه
 هاي اقلیمی با تأخیر رخ می یاري از تغییرات درونی در سیستماست سبب افزایش یا کاهش این عوامل درونی شوند. بس

 ها با تأخیر پاسخ می کند و به ورودي ي زمین بسیار بزرگ است و به کندي حرکت می دهند. زیرا سیستم اقلیمی کره
 یهاي هموار م ها یا خشک شدن حاشیه زمین دهد. براي مثال یک سال خشکسالی تنها سبب کاهش آرام سطح دریاچه

گردد. در سالهاي بعدي این شرایط ممکن است با کاهش بارش منجر شود که احتماالً به یک سال خشک تر دیگر منجر 
رسد، کل سیستم ممکن است به صورت دیگر تغییر کند و این  سال فرا می x ي بحرانی بعد از گردد. وقتی که نقطه می

ه از تغییر اقلیم سریع و برگشت پذیر است که به صورت شود. این نمون حالت در هر صورت به توقف بارش منجر می
 . دهد تاخیري رخ می

دي اکسیدکربن برسد. که این امر باعث  350از  میزان تجمع دي اکسیدکربن به جو 2030پیش بینی میشود که درسال 
دي اکسیدکربن در جو دهد. افزایش تجمع  به این ترتیب هدر رفت آب را کاهش می باریکتر شدن روزنه هاي گیاه میشود،

 .زمین هم باعث تحریک فتوسنتز و عملکرد بسیاري از محصوالت کشاورزي را تقویت می کند
درجه ي سانتیگراد افزایش یابد. افزایش  5/8تا 1/4دماي زمین به طور متوسط  2100شود تا سال  همچنین پیش بینی می
 .کشاورزي خواهد شدتقویت قدرت زمستان گذرانی آفات  دما باعث افزایش تنوع و



براي مثال پدیده هایی مثل  تغییر دیگري که در اقلیم روي خواهد داد این است که نوسانات اقلیمی بیشتر خواهد شد،
در فواصل زمانی کمتر روي خواهد داد. در نتیجه تولید محصوالت  بارش تگرگ وخشکسالی با شدت بیشتر و سیل، گردباد،

غذایی در سطح محلی روي خواهد داد. البته باید درنظر  شد، اختالالتی در تامین مواد کشاورزي نیز دچار نوسان خواهد
عدم دخالت هرعامل دیگري محاسبه شده است و در عمل  داشت که پیش بینی هاي فوق صرفا با فرض گرم شدن هوا و

شود یا حتی به طور کامل رفع ممکن است با معرفی فناوري هاي جدید آثار تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی کاهش داده 
 .گردد

توان به معرفی ارقام اصالح شده و تغییر شیوه هاي مدیریت درجهت افزایش عملکرد اشاره کرد. همچنین  براي مثال می
 عواملی مانند گسترش کشاورزي بدون شخم و مبتنی بر حفاظت منابع و توسعه آبیاري در کنار معرفی ارقام زراعی جدید،

کاهش حساسیت برخی اکوسیستم ها به تغییرات اقلیمی بازي خواهد کرد. برخی تغییرات در آینده از شدت  نقش موثري در
ازجمله با بهبود  در کشورهاي درحال توسعه خواهد کاست. که به دلیل تغییرات اقلیمی رخ می دهد، روند افزایش واردات،

یا  دچار خشکسالی با سرعت بیشتري امکان پذیر خواهد شد. حمل ونقل غذا به مناطق سیل زده یا خطوط ارتباط و جاده ها،
 .افزایش در بسیاري از کشورها مردم خواهند توانست سطح تغذیه خود را باال ببرند اینکه با رشد اقتصادي و

نیز چندین صدمیلیون  2030حتی در سال  تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی قشرها و کشورهاي فقیر تاثیر خواهد گذاشت.
این مردم به ویژه در برابر نوسان  فقیر وجود خواهد داشت که یا کمبود تغذیه خواهند داشت یا در آستانه آن خواهند بود.

 .خشکسالی و سیل حساس هستند درآمد یا کمبود عرضه موادغذایی در اثر کاهش تولید،
حاشیه اي با سایر مناطق تقویت تا زمانی که تجارت کشاورزي به صورت کامل آزاد نشود و خطوط ارتباطی مناطق 

نگردداختالف بین قیمت در سطوح محلی، ملی و منطقه اي خواهد داشت و درنتیجه ممکن است در زمان بروز پدیده هایی 
 .قیمتها شدیدا باال برود مانند خشکسالی،

اخیر بدلیل  امروزه اکثریت طرح هاي زیست محیطی و کشاورزي سعی بر شناخت اقلیم منطقه دارند. طی سالهاي
نابهنجاري هاي اقلیمی رخ داده نظیر روند افزایش دما بویژه در فصل زمستان، فراوانی رخداد بادهاي گرم، کاهش بارندگی 

 کمبود بحران سوي به را سطح کشور(استان ها) …مخصوصا بارش برف، خشکسالی هاي حادث شده طی سالهاي اخیر و 
ابله با بحران مذکور ، استفاده از تکنیک مق جهت و برد می پیش به ، آینده و حال در کشاورزي بخش در آبی منابع

 بارورسازي ابــــرها ضروري می نماید.

  
اي  قسمت اعظم مراتع کشور در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارد که در این اقلیم، نوسان بارندگی از عوامل عمده 

هاي خشک که بارندگی کاهش  دهد. در سال ا تحت تأثیر قرار میاست که پوشش گیاهی و به دنبال آن تولید علوفه ر
ز آنجا که عوامل اقلیمی اساساً تاثیر منطقه اي بر روي ابیند.  یابد، سطح پوشش گیاهی و میزان تولید علوفه آسیب می می

ناحیه وسیع به تحوالت زندگی گیاهی دارند، تفاوتهاي رفتاري یک گیاه زراعی یا گروهی از گیاهان زراعی در سراسر یک 
اقلیمی بستگی دارد. همواره بدلیل محدودیتهایی که شرایط اقلیمی بر رشد گیاه زراعی تحمیل می کنند، بین اقلیم و گیاهان 
زراعی ارتباط وجود دارد و این ارتباط تا حد زیادي تعیین کننده الگوي فعالیت زراعی و تولید محصول می باشد. موفقیت یا 

عنوان عامل موثر ه یک فصل کشت به وسیله شدت عوامل اقلیمی تعیین می شود و سه عامل دما، آب و نور بعدم موفقیت 
 .از لحاظ عکس العمل گیاه در مقابل میزان رشد محسوب می گردند

فعالیتهاي کشاورزي انسان تابعی از محیط فیزیکی که وي در آن زندگی می کند، است .ولی انسان همواره سعی کرده تا 



محدودیتهاي فیزیکی را به حداقل برساند و در این خصوص شناخت مقدماتی محیط طبیعی از جمله عوامل موثر اصلی موثر 
بر کشاورزي از قبیل اقلیم ، خاك و منابع آب براي توسعه کشاورزي امري ضروري بوده و در بررسی اقالیم مختلف تاثیر 

 ).  1374وري بوده است ( دهقانیان ارتفاع بر دما و بارش و حتی سایر پارامترها ضر

 

 

 

 زیست محیطی امنیت براي جدي تهدیدي عنوان به اقلیم تغییر

 بیست قرن در تهدید مهمترین عنـوان بـه پژوهشـگران از برخـی تعبیـر به و مهم تهدیدهاي از یکی عنوان به اقلیم تغییر
 است الزم شود، می تلقی امنیتی موضوعی عنوان به اقلیم تغییر آن در کـه بسـتري فهـم منظور به. میشود محسوب یکم و

 به سنتی رهیافـت از تهدیـدها منشـأ خصوص در توجهی قابل تغییر سرد جنگ از پس دوره در کـه باشـیم داشته توجه که
 امنیـت اجتمـاعی، امنیـت با حاضر حال در ما بلکه شود، نمی نظامی بعد شامل فقط امنیت و است گرفته صورت سنتی غیر

 امنیـت موضوع مهمترین عنوان به اقلیم تغییر امروزه بنابراین،. ایم مواجه هـم سیاسـی و اقتصـادي محیطـی، زیسـت
 متحد، ملل  سازمان کل دبیر بانکیمون که نحوي به ؛)B.Yanga ,2011,:6( شود می تلقی حاضر نسل محیطـی زیسـت

 رو روبه آن با خانواده یک اعضاي عنوان به هـا انسـان مـا همه که« جمعی چالش بزرگترین عنوان به آن از 2009 سال در
 ). B.Yanga,2011: 1( کرد یاد »هستیم

 باید کنیم، بررسی را اقلیم تغییر درخصوص گرفتـه صـورت علمـی هـاي اقـدام بخـواهیم و برگـردیم عقـب بـه کمی اگر
 جهـانی کنفـرانسهـاي مجموعـه از کنفـرانس نخسـتین شـد، برگـزار 1979 سـال در که اقلیم جهانی کنفرانس که بگوییم

 اتمسفر تغییرات درخصوص 1تورونتو  جهـانی کنفـرانس 1988 سـال در یعنـی بعـد؛ سـال نُه. بود اقلیم تغییر درخصوص
 و شـد تبـدیل هـواییو آب و اقلیمـی هـاي سیاسـت درخصـوص عطفـی نقطـه بـه نیـز کنفـرانس ایـن کـه شد برگزار

  بـین هیئـت« تأسـیس طریـق از اقلیم تغییر درخصوص گرفته صورت پژوهشهاي سـرانجام

 نهادینه 1988 سال در 3هواسنجی جهـانی سـازمان و متحـد ملـل زیسـت محـیط برنامه توسط 2»اقلیم تغییر حکومتی 2
 هـاي گـذاري سیاسـت و هـا پـژوهش از ناشی علمی هاي یافته ارائه اش وظیفـه که است جهانی نهادي هیئت، این. شد

 ). Lacy, 2005: 28-29( است اقلیم تغییر درخصوص گرفتـه صـورت

 و اقلیم تغییر موضوع سر بر را خود مـذاکره و بحـث نخسـتین متحد ملل سازمان امنیت شوراي ،2007 سال آوریل در
 این درخصوص عضو دولتهاي سوي از متفاوتی واکنشهاي نشست ایـن در.  کـرد برگـزار پدیـده این از ناشی پیامدهاي

                                                             
١ . Toro unto World Conference 
٢ . Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC) 
٣ . WMO 



 موضوع یک حتی و توسـعه با مرتبط موضوع یک یا کرد تلقی امنیتی موضوع یک را اقلیم تغییر باید آیا که شد ارائه موضوع
 زیسـت چـالش یـک عنـوان به باید را اقلیم تغییر که بـود این موضوع این به سنگاپور دولت پاسخ نمونه عنوان به سیاسی؟
 ).Security Council News and Media Division,2007(  آورد حسـاب بـه جهـانی محیطـی

 اقلیم، تغییر که کرد استدالل میتوان روش سـه بـه کـه کننـد می استدالل) 2010(  1پانگمالیت و تی  راستا همین در
 : دارد همراه به جدي امنیتی پیامدهاي

 دارد؛ انسانی امنیت بر که فیزیکی اثرات. الف

  شود؛ می اجبـاري مهاجرتهاي سبب. ب 

 .  شود می منابع سر بر منازعه سبب. ج

 انسانی امنیت بر اقلیم تغییر تأثیر نخستین. دهنـد می قرار بررسی مورد را تأثیرات این تفصیل به ادامه در نویسنده دو این
 و افـراد اجتمـاعی - اقتصادي شرایط و رفاه بر مستقیم صورت به اقلیم تغییر موضوع که کنند می استدالل دو این. است

 B.Yanga.( عنوان به نمونه  قابـل بخـش معیشـت و زنـدگی معموالً جوامعی چنین در. گذارد می اثر پذیر آسیب جوامـع

 از اغلـب زیـرا دارد؛ وضـعیتی چنین آسیا شرق جنوب منطقه طبیعی منابع بر متکی جمعیت از توجهی )2011:8,
 به نسبت دنیـا منـاطق سـایر از بیشـتر جغرافیایی و طبیعی لحاظ به است، شده تشکیل توسعه  حـال در کشـورهاي

 موضوع با اجتماعی و تکنولوژیک فنی، لحاظ از را خود بتواند تا دارد اندکی منابع و است پذیر آسیب اقلیم تغییر موضوع
 . کند سازگار اقلیم تغییر

 آب کمبود غذا، کمبود و قحطی چون مسائلی که است داده هشدار اقلیم تغییر ،حکومتی بین هیئت راستا، همین در
 بنـابراین و بـود خواهد و بوده اقلیم تغییر پدیده واسطه به طبیعی بالیـاي افـزایش و هـا بیمـاري شـیوع سـالم، آشامیدنی

 دولت براي هم امنیت عدم و ناامنی ایجاد سبب زیرا آید؛ می حساب به 2 تهدیدزا بسیار اي مؤلفه عنـوان بـه اقلـیم تغییـر
 گزارش چهارمین و 2009سال در آسیایی توسعه بانک گزارش در). B.Yanga,2011:8( شود می افراد براي هم و ها

 پیامدهاي از شدت به آسیا شرق جنوب منطقه شود می بینی پیش  کـه شـده اظهـار اقلـیم تغییـر حکـومتی بـین هیئت
 جنوب منطقـه. اسـت کشاورزي و طبیعی منابع بر متکی منطقه کشورهاي بیشتر اقتصاد که زیرا  بپـذیرد؛ تأثیر اقلیم تغییر
. شود می متأثر حارهاي هاي طوفان خشکسـالی، سـیل، ازجملـه اقلیمـی و طبیعی بالیاي توسط ساله هر آسیا شرق

.  اسـت موسـمی هـاي باران تأثیر تحت و بوده آب طغیان معرض در شـدت بـه منطقـه از تـوجهی قابـل بخش همچنین
 انطباقی توانـایی و انـد گزیـده سکونت اي حاشیه مناطق در که را فقیري مردمان زندگی شدت به اقلیمـی تغییـرات ایـن

 جنوب منطقه در واقع کشورهاي پـذیري آسـیب دیگـر، تعبیـر به)   (Gerstl,2010:6 کند می تهدید دارند، محدودي
 و ساحلی سیستمهاي آب، کشاورزي، هاي حوزه در طبیعی بالیاي و شـدید هـوایی و آب تغییـرات بـه نسـبت آسیا شرق

                                                             
١. Tay and Paungmalit 
٢ .  Threat Multiplier 



درصد  3/40 جهان، در طبیعی بالیاي وقوع از آسیا سهم ،2009 سال در که نحوي به است؛ زیاد بسـیار هـا اکوسیسـتم
 ) Caballero- Anthony,2013:153.( بوده است. 

 سیل، همچون اقلیم تغییر از ناشی طبیعی بالیاي واقع در. است اجباري مهاجرت موضوع اقلیم، تغییر امنیتی تأثیر دومین
 کشـورهاي بـراي داخلی معضلی عنوان به تنهانه ... و سونامی سهمگین، هاي طوفان خشکسالی، ها، رودخانه طغیان
 نیز المللی بین حتی و اي منطقـه دامنه بلکه شوند، می محسوب آسیا شرق جنوب منطقه کشورهاي ازجمله پـذیر آسـیب
 بـه خود جان حفظ براي مجبورند آنها از برخی که ند شـو مـی زیادي انسانهاي شدن بیخانمان سبب زیرا دارند؛

 . شد خواهد پیچیده معضلی به تبدیل خود امر این که کنند مهاجرت و بـرده پنـاه منطقـه کشـورهاي

 زمینه این در را جدي مسائل پژوهشگران از برخـی درواقـع. اسـت منـابع سـر بر منازعه اقلیم تغییر امنیتی پیامد سومین
 توانـد مـی منـابع دیگر و غذا، سالم، آشامیدنی آب کمبود خشکسالی، شدید، هاي طوفان قبیل از مسائلی. کنند می مطرح
 یک عنوان به و افتاد اتفاق دارفـور در آن نمونـه یـک که شود ها دولت میان در اي گسترده منازعات و جنگها سـبب

 )B.Yanga,2011:8.( شد مطرح مهم امنیتی موضوع

 

 ی تغییرات اقلیم بر اثرخسارات  رساندن حداقل به چگونگی

 در دو سطح بین المللی و ملی به شرح زیر ارائه می گردد:نتایج استخراج شده از پژوهش هاي صورت گرفته 

  هاي جهانی در قبال تغییر آب و هوا اقدام-الف

 در شد مطرح جدي شکل یک  برگزار شد تغییرات آب و هوا به عنوان 1979در نخستین کنفرانس آب و هوا که در سال 
اي صادر شد  رار گرفت و بیانیهق پژوهش مورد بشري هاي فعالیت بر هوا و آب تغییرات تأثیر چگونگی علمی، کنفرانس این

هایی مغایر با سالمت بشر دانسته شد. این کنفرانس همچنین  هاي جهان خوانده شدند و چنین فعالیت که طی آن دولت
  هواشناسی، برنامههاي سازمان جهانی  هاي جهانی آب و هوا را تحت مسئولیت هایی که برنامه ح پشتیبانی خود را از طر

 .کنند اعالم کرد گذاري می هاي علمی پایه المللی اتحادیه محیط زیست ملل متحد و انجمن بین
 

  انطباق
ها در سراسر جهان  با افزایش اثرات تغییر آب و هوا به طور فزاینده اي در بسیاري از کشورها، باعث آگاهی جوامع و سازمان

  .گردد پیشرفت خوبی در امر تطبیق و پیش بینی اثرات تغییر آب و هوا مشاهده میبه این مسئله شده و در حال حاضر 
هاي آب و هوایی  شاره به تنظیمات در سیستم هاي زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادي و یا در پاسخ به محركاانطباق 

اختارها دارد و نیز اشاره به حداقل رساندن ها و س واقعی یا مورد انتظار و عوارض و یا آثار آنها، به تغییرات در فرایندها، شیوه



  .مندي از فرصت هاي مرتبط با تغییرات آب و هوایی دارد هاي احتمالی و یا به بهره آسیب
 

  کاهش
دهند.ظرفیت براي انجام این  اي پاسخ می توانند به تغییرات آب و هوایی از طریق کاهش انتشار گازهاي گلخانه جوامع می

آوري دارد. براي این منظور،  ط اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی و در دسترس بودن اطالعات و فنکار بستگی به شرای
هایی براي اقدام کاهش می باشد. اجراي سیاست  ها براي ایجاد مشوق ها و ابزار در دست دولت اي از سیاست طیف گسترده

 :نیاز به UNFCCCخانه اي در جو، کاهش خطر ضروري بوده براي اجراي این هدف و تثبیت غلظت گازهاي گل

هاي خود براي تدوین و فرموله کردن و اجراي  ها و توانایی نیاز به همکاري تمام اعضا، با در نظر گرفتن مسئولیت -
  .برنامه اقدامات براي کاهش تغییرات آب و هوایی دارد

هاي مضر) در  موجودي ملی (فعالیتاي در بروزرسانی  همچنین نیاز است همه اعضاء براي توسعه و به صورت دوره -
  .اي و نیز در کاهش آنها فعالیت داشته باشد انتشار گازهاي گلخانه

ها و دستاوردهاي مقابله با تغییر آب و  آوري همکاري تمام اعضاء در ترویج، همکاري، توسعه، کاربرد و انتشار فن -
  .هوا

 اي یافته براي محدود کردن انتشار گازهاي گلخانه هاي ملی و اقداماتی کشورهاي توسعه نیاز به اتخاذ سیاست -
تواند به کاهش تغییرات آب و هوا در تمام  هاي مدیریت که می تغییرات در شیوه زندگی و رفتار الگوها و شیوه

  .کند ها کمک می بخش

  هاي مالی حمایت

ملی یا فراملی دارد که ممکن است از منابع مسائل مالی در زمینه تغییر اقلیم اشاره به شاخص هاي منابع محلی، منابع مالی 
 .عمومی، خصوصی و جایگزین تأمین شده باشد

گذاري د رمقیاس بزرگ و نیز اثر قابل توجهی که در امر  امور مالی آب و هوا براي مقابله با تغییر آب و هوا به دلیل سرمایه
 .اي دارد بسیار مهم است کاهش تولید گازهاي گلخانه

وط به آب و هوا به همان اندازه که امر سازگاري مهم است، براي انطباق با اثرات جانبی و کاهش اثرات مسائل مالی مرب
 .گردد تغییر آب و هوا این امر نیز مهم محسوب می

  هاي تکنولوژیکی حمایت

دنبال اهداف خود  سازد به هاي سازگار با محیط زیست، کشورهاي در حال توسعه را قادر می آوري ترویج، توسعه و انتقال فن
  .اي بسیار مهم باشند  را براي توسعه پایدار در زمینه آب و هوا به شیوه



ها و  بنابراین این کنواسیون خواستار جلب نظر کشور توسعه یافته در زمینه ترویج، تسهیل و تأمین مالی، انتقال تجارب
باشد تا آنها را قادر به اجراي مفاد  توسعه میهاي سازگار با محیط زیست براي کشورهاي درحال  آوري دسترسی به فن

 .اي و مقابله با اثرات تغییر اقلیم نماید هاي کاهش تولید گازهاي گلخانه  کنوانسیون در زمینه

 

 
  (UNFCCC) کنوانسیون تغییر آب و هوا

الدول  کمیته مذاکرات بیناعالم کرد.  1990مجمع عمومی سازمان ملل آغاز مذاکرات مربوط به معاهده را در دسامبر سال 
یعنی  1992جلسه برگزار کرد. این کمیته موظف بود تا ژوئن  5، 1993-1991کنوانسیون تغییر آب و هوا طی سالهاي 

کشور، کنوانسیون را در  150برگزاري اجالس جهانی ریو نتیجه مذاکرات را اعالم نماید به این ترتیب مذاکره کنندگان از 
در ریودوژانیرو  1992در نیویورك نهایی کردند، سپس کنوانسیون تغییر آب و هوا در سال  1992می  9ماه، در  15طول 

کشور را به همراه اتحادیه اروپا) امضا شد. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه، بیست و شش ماده و دو  154(توسط 
  .ضمیمه است

 
  اهداف کنوانسیون

  .هاي بشر بر سیستم اقلیم جلوگیري نماید سطحی که از اثرات خطرناك فعالیتاي در جو در  تثبیت غلظت گازهاي گلخانه

  اي وضعیت ملی تغییر آب و هوا به دبیرخانه کنوانسیون ارائه گزارش دوره
  اي ها در کشور به صورت دوره اي و جذب توسط چاهک تهیه فهرست انتشار گازهاي گلخانه

  اي هاي گلخانههاي کاهش انتشار گاز تنظیم واجراي برنامه
هاي مختلف انرژي حمل و نقل، صنعت،  هاي انتقال فناوري براي کاهش انتشار در بخش همکاري و توسعه روش

  کشاورزي، جنگل و زایدات جامد و جامع
  هاي تطبیق با پدیده تغییر آب و هوا المللی در تهیه روش  اي و بین همکاري منطقه

  توسعه هاي ریزي برنامه و ها  سیاست در  در نظر گرفتن موضوع تغییر آب و هوا
هاي کاهش  امضاکنندگان کنوانسیون به سه گروه کشورهاي صنعتی و کشورهاي توسعه یافته موظف به پرداخت هزینه

  .و کشورهاي در حال توسعه تقسیم می شوند اي به کشورهاي در حال توسعه اثرات گازهاي گلخانه

سازي مکانیسم  جلسه بحث در موارد مربوط به تعهدات آماده 6قدماتی خود را در قالب کمیته مذاکرات بین الدول کارهاي م
هاي اجرایی ادامه داد. این کمیته پس از   مالی، پشتیبانی مالی و فنی از کشورهاي در حال توسعه و موضوعات علمی و رویه

متعهد به کنوانسیون تغییر  (COP) اعضا منحل شد و در قالب کنفرانس 1995جلسه یازدهم (جلسه نهایی) خود در فوریه 



تاکنون کنفرانس اعضا در شهرهاي مختلف جهان، با شرکت هزاران نفر  1995آب و هوا به کار خود ادامه داد. از سال 
  .تشکیل شده و کلیه تصمیمات آن در سایت سازمان ملل درج شده است

 

  همکاري جهانی در زمینه انتقال فناوري

ترین  مشکلی است و به راه حلی جهانی نیاز خواهند داشت. کشورهاي توسعه یافته به عنوان بزرگتغییر آب و هوا 
آیند. در حالی که مقدار انتشار کشورهاي توسعه یافته به  اي در گذشته و حال به حساب می انتشاردهندگان گازهاي گلخانه

رود که در  توسعه و روند افزایشی دارد و انتظار می ازاي هر دو واحد احتمال می رود ثابت شود انتشار کشورهاي در حال
 .اوایل قرن حاضر با انتشار کشورهاي توسعه یافته برابر شود

کشورهاي در حال توسعه باید به فناوري هاي سازگار با آب و هوا دست یابند. چنین کشورهاي ثروتمند (به ویژه اعضاي 
گذاري، گسترش و سهولت انتقال  که اقداماتی براي سرمایهسازمان همکاري و توسعه اقتصادي) متعهد می شوند 

محیطی به کشورهاي در حال توسعه عضو به منظور توانمندسازي آنها در اجراي کنوانسیون انجام  هاي سالم زیست فناوري
 .دهند

 
به به شکل تعرفه هاي دوجانبه و چندجان توان از چندین کانال انتقال داد کانال تجاري که شامل کمک ها را می فناوري

دهد. کنوانسیون تغییر اب و هوا یک  هاي با انتشار کم را افزایش می صادرات، بیمه و سایر حمایت تجاري است وارد فناوري
گذاري صندوق تسهیالت جانبی محیط زیست باز کرده است عالوه براین، پروتکل کیوتو یک  کانال جدید را از راه سرمایه
سازوکار اجراي مشترك به منظور جذب سرمایه بخش خصوصی و دولتی براي انتقال فناوري و سازوکار توسعه پاك و یک 

هاي مربوط به کاهش  چگونگی انتقال به کشورهاي بااقتصاد کرده است. وجود این سازوکارها تأثیر زیادي در کاهش هزینه
هاي قابل  رساند. به عالوه پتانسیل ین حد میهاي جهانی اجراي پروتکل کیوتو را به کمتر نشر کربن دارد و بنابراین هزینه

ها بپردازند و از این راه، در کنار بهبود کارایی و  دهد تا به جذب سرمایه توجهی را در اختیار کشورهاي در حال توسعه قرار می
  .وري انرژي، فناوري را نیز انتقال دهند بهره

کند. این صندوق از  هاي پیشرفته ایفا می  تقال فناوريصندوق تسهیالت جهانی محیط زیست نقش مهمی در توسعه و ان
دهد و  اي را کاهش می هایی که بازدهی اقتصادي را افزایش و انتشار گازهاي گلخانه هاي شناسایی و توسعه فناوري طرح

د. از کن شود، حمایت می موجب ارتقاي توسعه پایداردر کشورهاي با اقتصاد در حال گذر و کشورهاي در حال توسعه می
پذیر و اقدامات موثر بر انرژي استفاده  هاي تجدید توان براي شناسایی فناوري هاي تسهیالت جهانی محیط زیست می  پروژه

هاي الزم را براي معرفی یک فناوري سازگار با محیط  کرد. در این موارد صندوق تسهیالت جانی محیط زیست کل هزینه
 .کند خت میهاي آلوده پردا    زیست به جاي فناوري



آید. سازوکار اجراي  هاي تغییر آب و هوا به حساب می سازو کار اجراي مشترك به عنوان یک کانال مالی جدید براي فعالیت
گذار در کشورهاي صنعتی و  هاي سرمایه هاي پیشرفته از راه مشارکت بین شرکت تواند سبب توسعه فناوري مشترك می

گذار  آید شریک سرمایه کنند (اعضاي ضمیمه ب پروتکل کیوتو) به وجود می رکت میکشورهایی که به سمت اقتصاد بازار ح
تواند مکان، اعضا و تشکیالت مورد نیاز براي اجرا و  تواند فناوري و سرمایه مورد نیاز را تأمین کند و شریک میزبان می می

  .پشتیبانی پروژه را فراهم سازد

رهاي در حال توسعه براي دستیابی به توسعه پایدا رو کمک به اهداف هدف از ساز و کار توسعه پاك، کمک به کشو
شود و برم بناي  کنوانسیون است این ساز و کار توسط اعضاي پروتکل کیوتور رهبري و توسط یک هیأت اجرایی نظارت می

د و باید بتوانند توانند ماهیت خصوصی و دولتی داشته باشن هاي سازوکار توسعه پاك می مشارکت داوطلبانه است پروژه
هاي مبتنی بر کاهش مصرف انرژي، انرژي تجدیدپذیر  گیر کنند پروژه تأثیرات طوالنی مدت انتشارات کشور میزبان را اندازه

هایی را در  توانند براي کاهش انتشار تعهد شده خود پروژه توان معرفی کرد. کشورهیا متعهد می و جذب جنگلی را می
گذاري و انتقال فناوري از کشورهاي ضمیمه ب پروتکل کیوتو  ها با سرمایه ریف کنند. این پروژهکشورهاي در حال توسعه تع

مند شوند  توانند از بازار سازوکار توسعه پاك بهره در کشورهاي غیرضمیمه ب همراه هستند گفتنی است تنها کشورهایی می
 .که پیمان کیوتو را تصویب کرده باشند

 
هاي کاهش انتشار  المللی قابل فروش است پروژه ها با مجوزهاي کربن به صورت بین ر پروانهبراساس سازوکار تجارت نش

توان دریک بازار جهانی مورد خرید  شود. این مجوزها را می کربن که در کشورهاي غیر ضمیمه ب و تحت سازوکار منجر می
  .شود ا تعیین میو فروش قرار داد و قیمت به صورت رقابتی و با توجه به سطح عرضه و تقاض

آوري هاي جدید در کشور میزبان به تنهایی به منافع زیست  انتقال فناوري باید همراه با ظرفیت سازي باشد. استفاده از فن
شود در بسیاري از موارد به طور قطع تقویت تشکیالت محلی موجود ضروري است و شامل  محیطی بلندمدت منتهی می

هاي فنی جدید بر مبناي  ها براي مدیریت و جایگزینی سیستم یریتی و انتقال دانستههاي فنی، مد سازي مهارت ظرفیت
هاي جدید که حامی و سازگار با محیط زیست  سازي نقش مهمی در تضمین فناوري شود. همچنین ظرفیت توسعه پایدار می

  .کند می ایفا است ملی توسعه هاي اولویت  و راهبردها

 

 

 

 



 
  اقدامات ملی -ب

  هاي اجرایی ملی برنامهبرخی 

  بخش صنعت و انرژي

پذیري کشور در قبال پدیده تغییر اب و هوا، تدوین یک برنامه جامع و اقدام عملی  با توجه به موارد گفته شده در آسیب
ترین اقدامات الزم در  جهت تطبیق و مقابله با این پدیده براي کاهش اثرات سوء ناشی از آن ضروري است. در زیر مهم

 .ةاي مختلف براي مقابله با این پدیده آورده شده است بخش

اي  هاي انرژي در کشور و به پیامد آن سهم باالي بخش انرژي کشور در انتشار گازهاي گلخانه میزان باالي مصرف حامل
وین اولویت باالي بخش انرژي را در تد از یکسو و وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتی از سوي دیگر،

، حدود 1373سازد. براساس مطالعات انجام شده در سال  هاي کشور در قبال پدیده تغییرات آب و هوا مشخص می سیاست
 .درصد از کل انتشار گازهاي گلخانه اي کشور مربوط به بخش انرژي است 78

نابع انرژي مانند برق آبی، اي است. م هاي تجدیدپذیر و هسته هاي مقابله در این بخش استفاده از انرژي یکی از سیاست
هاي پاك مانند  هاي زمین گرمایی، انرژي امواج دریا و استفاده از سوخت نیروگاه اي، هسته انرژي خورشیدي، انرژي باد، انرژي

هاي انرژي کشور با کمترین اثرات آب و هوایی داشته باشند. در  توانند سهم مناسبی دربرآورد تقاضاي حامل  هیدروژن، می
ان نیز مطالعات مختلفی براي استفاده از انرژي هاي نو انجام شده است. در بعضی موارد مانند انرژي امواج، جذر و کشورم

مد و انرژي زمین گرمایی مطالعات همچنان ادامه دارند ولی در بعضی دیگر ساخت واحدهاي عملیاتی نیز آغاز شده است. 
هاي خورشیدي براي روشنایی معابر از این دست  و استفاده از باتري خورشیدي در یزد  براي نمونه ساخت اولین نیروگاه

مگاوات انرژي بادي در کشور  6500نقطه کشور بیانگر پتانسیل تولید  26است. همچنین بررسی آمارهاي هواشناسی در 
 دازي شده است. ان اولین نیروگاه برق بادي کشور در استان گیالن راه سنجی، است که در نهایت پس از مطالعات امکان

  بخش جنگل، مرتع و بیابان

% 26% را مراتع و نزدیک به 54ها، حدود  % را جنگل5/7کیلومتر مربع می باشد که در حدود  1648000کل مساحت کشور 
 اکنون بیشتر این منابع به دلیل عدم مدیریت یکپارچه و استفاده بیش از حد در حال تخریب دهند. هم ها تشکیل می را بیابان

اي  اي از اهمیت بسیار ویژه جهت کاهش گازهاي گلخانه (sink) ها به عنوان چاهک باشند. حفاظت و توسعه جنگل می
 برخوردار است. 

 ) ملزم به Earth Summitلذا بر این اساس و به دنبال تعهدات کشورها در اجالس جهانی زمین ( 
 گسترش بیابان شده اند.  حفظ ، گسترش و توسعه جنگلها و پوشش گیاهی و جلوگیري از



 ذیالً خالصه اي از برنامه اقدام ملی جهت تحقق این اهداف مهم آورده می شود :  

 احیاء و توسعه جنگلها ، ایجاد تعادل بین رشد و ظرفیت اکولوژیکی جنگل و حجم برداشت از آن.    -

 افزایش حجم واردات چوب به منظور کاهش برداشت چوب از جنگل ها   -

لوگیري از گسترش اراضی کشاورزي در جنگل و تبدیل جنگلهاي مخروبه به عرصه هاي جنگلی از طریق کاشت ج  -
 درختان جنگلی 

 توسعه سیستم هاي زراعت چوب    -

 اجراي برنامه ملی نهضت سبز در سرتا سر کشور   -

 خروج دام از جنگلهاي شمال کشور   -

 بهبود مدیریت و احیاء مراتع -

 ایجاد تعادل دام و مرتع    -

 اسکان عشایر و اجزاي طرح هاي آبخیزداري   -

 مدیریت بیابان وکاهش عرصه هاي بیابانی و تثبیت بیابانها از طریق کاشت ، مالچ پاشی ، طرح هاي بیابان زدائی    -

 جلب مشارکت مردم در طرح هاي بیابان زدائی و همکاري با سازمانهاي بین المللی    -
 

 بخش کشاورزي 

درصد نیاز غذایی کشور ،  80بخش کشاورزي نقش عمده اي در اقتصاد کشور جمهوري اسالمی ایران بطوریکه حدود 
درصد ارزش صادرات غیر نفتی را به خود  25درصد اشتغال ، و نزدیک به  24درصد تولید ناخالص داخلی ،  26حدود 

ید گازهاي گلخانه اي در کشور است. منابع اصلی تولید گازهاي گلخانه اختصاص داده است. با این وصف یکی از منابع تول
اي در بخش کشاورزي به ترتیب اهمیت شامل : انتشار ناشی از فعالیتهاي دامداري، کود حیوانی ، زراعت برنج ، کربن خاك 

 و سوزاندن بقایاي گیاهی می باشد.

 
 

  ها بخش مواد زاید جامد و فاضالب



انباشت بیش از حد ضایعات جامد و مایع در طبیعت است. متأسفانه به دلیل آنکه  انسان ها تجمع و یکی دیگر ازمشکالت
شود. جداي از  بسیاري از این ضایعات به صورت طبیعی قابل تجزیه نیستند، روز به روز به حجم و مقدار آنها افزوده می

توانند اثرات تغییر آب و هوایی نیز داشته باشند. این   می کنند، این مواد مشکالتی که این گونه ضایعات در طبیعت ایجاد می
هاي سمی به آنها و یا به  ها به دلیل جاري شدن شیرابه بوم ها نو زیست اثرات یا به صورت مستقیم مانند از بین رفتن جنگل

در این مورد   حل هترین راهشوند شاید ب سوزها نمایان می اي در زباله صورت غیر مستقیم مانند تولید انواع گازهاي گلخانه
، تولید این گونه ضایعات کاهش یافته »صنایع سبز«باشد. به این صورت که با ایجاد  پیشگیري پیش از درمان شعار معروف

محیطی ایجاد شده در این  هاي زیست و در نهایت متوقف شود. همچنین با انجام یکسري اقدامات عملی میتوان از خسارت
 .توجهی کاست بخش به میزان قابل

 بخش منابع آب 

تغییر اقلیم که بدون تردید یکی از مشکالت بسیار مهم کنونی جهان است، داراي اثرات مهمی در کشور ما به ویژه در 
بخش منابع آب می باشد، چنانچه تجزیه و تحلیل آمارهاي سالهاي اخیر ایستگاه هاي هواشناسی و هیدرومتري وزارت نیرو 

ایستگاه ملی می باشد. متاسفانه  136ت نامطلوب اقلیمی و حرکت به طرف کاهش بارش و رواناب در نشان دهنده تغییرا
این کاهش در منابع آب ورودي همراه با تقویت شاخص هاي خاص نظیر خشکسالی ها و سیل ها و بطورکلی کاهش 

 جریان سطحی و در مقابل افزایش حداکثر لحظه اي جریان ، نیز می باشد. 

از آنجائیکه صنعت آب خود از لحاظ زیست محیطی در دسته صنایع تمیز قرار می گیرد، در روند کاهش تصاعد گازهاي 
گلخانه اي به هیچ وجه براي دست اندرکاران مشکل زا نمی باشد و با مختصر حمایتی می تواند عالوه بر ایجاد شرایط 

 هم کمک کند.  مساعد تر زیست محیطی به کاهش آلودگی در سایر بخش ها

 

 به طور خالصه مهمترین اولویت هاي صنعت آب به قرار زیر می باشد :

% منابع آب 71ایجاد مراکز بین المللی تحقیقات کاربردي کاهش تبخیر که با در نظر گرفتن تلفات تبخیري سالیانه   -1
 بسیار ضروري به نظرمی رسد.

باتوجه به اینکه توسط سازمان بین المللی  : ی کشور ایرانتأسیس مرکز منطقه اي پیش بینی هاي هیدرولوژیک -2
) به عنوان محل مناسب تأسیس این مرکز در منطقه برگزیده شده است ، این مرکز می تواند در WMOهواشناسی ( 

 شناسایی اثرات و محل بروز و شدت بالیاي طبیعی حاصل از اثرات گازهاي گلخانه اي اثرات بسزایی داشته باشد. 

درصد انرژي مورد نیاز از منابع برق  5-6در حال حاضر حدود  :احداث نیروگاه هاي کوچک و متوسط چند منظوره آبی -3
% کل انرژي کشور افزایش داده شود که عالوه بر تأمین انرژي بر 30آبی تأمین می گردد و این مقدار می تواند به حدود 
 ه مفید اقتصادي در جهت تأمین آب نیز می باشد. اساس استانداردهاي زیست محیطی داراي اثرات بالقو



 استفاده از فن آوري جدید درخصوص جلوگیري و کنترل آلودگی هاي منابع و مخازن در اثر افزایش دما.  -4

سایر اقدامات سازه اي و غیر سازه اي نظیر احداث سدها، باروري ابرها ، تغذیه مصنوعی آبهاي زیرزمینی ، احداث  -5
زیرزمینی ، تکنیک هاي نوین آبیاري، انتقال آب بین حوضه اي ، استفاده از فن آوري نوین در بازچرخانی پساب ، سدهاي 

استفاده از آبهاي نامتعارف ، آموزش و ترویج و اعمال مدیریت مصرف صحیح آب در بخش آبیاري کشاورزي ، شرب و 
 صنعت و مدیریت حفاظت منابع آب و مدیریت ریسک.

 

  ورزي بر تغییر اقلیمتأثیر کشا

 سبب فشرده تولید هاي دلیل وقوع تغییر اقلیم به خوبی مشخص شده است. فشرده سازي و تغییر کاربري زمین به سامانه
 تغییر اقلیم چالش اینکه است مسلم آنچه. داشت خواهد ادامه روند این نیز این از پس و  شده اي گلخانه گازهاي افزایش

 و بارندگی الگوي تغییر ها، بیماري و آفات شیوع افزایش دریاها، آب آمدن باال که داد خواهد قرار ما فراروي را زیادي هاي
  )8(روند می شمار به موارد این جملۀ از انتظار قابل غیر هاي خشکی و ها طوفان هوایی و آب طبیعی غیر وقایع افزایش

اقدامات کشاورزي ناشی از فعالیت بشر که عامل اصلی گازهاي گلخانه اي است ، به نوبه خود در میزان انرژي تابشی نور 
خورشید و در نتیجه آب و هوا اثر می گذارد (گرمایش جهانی). جداي از آزاد شدن دي اکسیدکربن حاصل از سوخت، که 

درصد کل دي اکسیدکربن  30فسیلی اتفاق می افتد و کامال حدود  عمدتا در اثر قطع درختان جنگلی و سوختن سوختهاي
درصد کل  70آزاد شده را تشکیل می دهد، سهم اصلی کشاورزي در انرژي هاي تابشی مربوط به آزاد شدن متان (حدود 

  د.درصد از کل ) می باش 90نیتروژن (متان آزاد شده) و اکسید 

ازي گازهاي گلخانه اي و متان باشد . که تحت سالیت هاي انسانی در آزادبنظر می رسد کشت برنج عظیم ترین منبع فع
تأثیر یک سري عوامل پیچیده که بر باکتریهاي تولید کننده و جذب کننده متان تأثیر گذارند، قرار می گیرد . بعنوان مثال 

ی که در آب کم عمق کشت می آزاد سازي متان در برنجی که در آبهاي عمیق تر کشت می شود ، باالتر است تا در برنج
، نسبت به برنج متان درصد افزایش یافت 30حدود  2014شود . از دامهاي نشخوار کننده که تعداد آنها ( بجز شتر ) تا سال 

 )3( می شودبیشتري آزاد 

 
 اي گلخانه گازهاي از مختلفی مقادیر داراي دارد، کاربرد کشاورزي در که شیمیایی هاي از طرف دیگر بسیاري از نهاده

 .کند می تشدید را اثر این آنها کاربرد و هستند

  

 



  کشاورزي رایج و کاهش تنوع زیستی

تعداد گونه هاي گیاهی و جانوري دچار کاهش شدید شده اند که این امر خود به معناي کاهش ذخایر ژنتیکی کره زمین و یا 
گونه روي کرة زمین وجود دارد، اما در طول تکامل انسان، میلیون  50فرسایش ژنتیکی می باشد. با وجود اینکه چیزي حدود

 پستاندار، جانوران از گونه 3500 تنها حاضر حال در. اند هزار گونه از گیاهان در تامین غذاي بشر دخالت داشته 20تنها 
 تولید هاي ي سامانهساز فشرده و عملکرد افزایش. اند مانده باقی بشر نسل نیازهاي تامین در ماهیان و خزندگان پرندگان،

 ناشناخته یا تر مصرف کم گیاهان از بسیاري تبدیل و ها زیستگاه تخریب ها، گونه ژنتیکی تنوع توجه قابل شدن کم سبب
 براي که دارند نظر اتفاق مساله این بر پژوهشگران تمام امروزه. است گردیده شده فراموش و اي حاشیه گیاهان به تر

 در و ها گونه از بیشتري تعداد نیازمند شود، آینده به واسطۀ تغییر شرایط محیطی ایجاد می در که مشکالتی با مواجهه
  )11و  8و  6( هستیم باالیی ژنتیکی تنوع نتیجه

عالوه بر تخریب طبیعت و زیستگاه هاي حیات وحش، کشتار جانوران و کاربرد وسیع سموم کشاورزي نیز در نابودي حیات 
بجز تأثیر مواد شیمیایی سمی (آفت کش ها و آالینده هاي صنعتی) تغییرات فعالیت موجودات وحش دخالت داشته است. 

زنده خاك را می توان به تغییرات فاکتورهاي تنظیم کننده فعالیت آنها نسبت داد. زمانی که جوامع طبیعی گیاهی به سیستم 
می یابد. به همین ترتیب به نظر می رسد  هاي زراعی تک کشتی تبدیل می شوند، کمیت و کیفیت مواد آلی خاك کاهش

 )3(اثر اصلی اغلب علف کش ها بر فون خاك به طور غیر مستقیم از طریق کاهش مواد آلی باشد 

هاي متفاوتی نسبت به تغییر آب و هوا دارند، تعداد برخی از آنها افزایش و برخی دیگر  چون گونه هاي مختلف واکنش
کاهش می یابد. بدین ترتیب ساختار و ترکیب اکوسیستم ها تغییر خواهد نمود. برخی گونه ها به عرضهاي جغرافیایی باالتر 

ا جهانی قرار گیرند. برخی گونه هاي دیگر و ارتفاعات بلندتر مهاجرت می کنند و ممکن است در معرض انقراض موضعی ی
 )2(ممکن است از رشدي بهتر برخوردار شوند 

 کار بود، خواهند نیاز مورد بیشتر ها کمی کردن نیاز به افزایش تنوع زیستی و حتی پیش بینی دقیق اینکه کدام گونه یا گونه
 دانند، می   آینده هاي چالش با مواجهه براي نجاتی هرا آینده در را زیستی فناوري انقالب بسیاري چه اگر. نیست اي ساده

الق زیستی، عدم اطمینان از پس خورد احتمالی محیط در اخ اصول با ژنتیکی هاي ورزي دست اصول نبودن منطبق اما
 شده ورزي دست زندة موجودات سازي آزاد و تولید زمینۀ در که مخاطراتی و دور آینده در ها ورزي پاسخ به این دست

د با شک و گیرن می قرار استفاده مورد زیرمجموعه این در که را هایی رهیافت نیز و انقالب این موفقیت دارد، وجود ژنتیکی
  )11و  8(تردید همراه ساخته است 

 که ارقامی معرفی در گیاهان اصالح روند گیري جهت و کشتی تک هاي از سویی رویکرد کشت بوم هاي فشرده به سامانه
 به کشاورزان اقبال و ،)هستند بیماري یا آفت یک از خاص گونه یک به مقاوم مثالً(  دارند محدودتري ژنتیکی زمینۀ
اده از ارقام پرمحصول ( که معموالً غناي ژنتیکی کمی دارند و بسیاري از صفات مطلوب در آنها به واسطۀ پر رنگ استف

 کاهش مساله این و زند می دامن مشکل این بر روز به روز ،)اند شده حذف عملکرد دهنده افزایش هاي شدن نقش ژن



 شده تحمیل ها ایداري با گذشت زمان با شدت بیشتري به این سامانهناپ این و داشته همراه به را تولید هاي سامانه پایداري
  )12و  8(  است

 

 اثرات کشاورزي بر تنوع زیستی در ایران

 از استفاده. کند به منابع آب و خاك نیست و تنوع زیستی را نیز به شدت تهدید میزوال منابع طبیعی در ایران تنها محدود 
 دنبال به را ژنتیکی فرسایش موجود، ژنتیکی هاي یران و عدم استفادة کافی از توانمنديا در خارجی و جدید زراعی ارقام

 زیرا باشد، می کشورمان غذایی امنیت راه در تهدیدات نتری مهم از یکی بومی ژنتیکی منابع این فرسایش. است داشته
اقلیمی به ترکیبات ژنی جدیدي نیاز است که از  تغییرات و ها بیماري آفات برابر در پربازده ارقام و ها گونه نگهداري براي
 محلی، ارقام بردن حاشیه به با که است این عمده هاي نگرانی از یکی بنابراین. شوند می تامین محلی و بومی هاي گونه

  .شود می بیشتر خاص، بیماریهاي یا آفات شیوع همچون خطراتی اثر در جدید و خارجی ارقام به آسیب احتمال

 
 روند تاریخی مصرف کودهاي شیمیایی

ستفاده از کودهاي شیمیایی به صورت یک عملیات معمول زراعی از اواسط قرن نوزدهم در کشورهاي اروپایی آغاز شد ا
باشد. در استفاده از کودشیمیایی در این کشورها مربوط به سه دهه پس از جنگ جهانی دوم میلیکن بیشترین افزایش در 

درصد از کل مصرف کود شیمیایی در جهان مربوط به کشورهاي توسعه یافته و اتحادجماهیر شوروي بود   87، 1960سال 
ه از کودشیمیایی در عملیات زراعی کامالً میالدي هم در این منطقه ادامه داشت و استفاد 90و  80که این روند تا دهه 

نهادینه شده بود. طی این سالهاي طالیی همراه با افزایش میزان و وسعت مصرف کودهاي شمیایی، محصوالت کشاورزي 
در این کشورها با رشدهاي فزاینده تولید مواجه بودند و همزمان رشد صادرات محصوالت کشاورزي نیز کمک زیادي به 

 کرد.اي مذکور میاقتصاد کشوره

به طور ناگهانی مصرف کودهاي شیمیایی در کشورهاي توسعه یافته با کاهشی شدیدي  1994تا  1989ولی بین سالهاي 
رسید و در  1994میلیون تن در سال  52به  1989میلیون تن کود در سال  84مواجه شد به نحوي که مصرف ساالنه 

درصدي). این مسأله عمدتاً ناشی از  80ق این مسأله حادتر بود(بعضاً کاهش کشورهاي تازه استقالل یافته از شوروي ساب
سیستمهاي کشت فشرده در این نواحی بود که کودهاي شیمیایی را به صورت ناکارا و در اندازه هاي بیش از حد نیاز به کار 

 د و نیازي به کوددهی مجدد نبود.برده بودند و لذا اکنون خاکهاي کشاورزي انباشته از بعضی از عناصر غذایی شده بودن
کودهاي شیمیایی بیشتر براي گیاهان چندساله نظیر چاي، قهوه، تنباکو، نخل  1960در کشورهاي در حال توسعه تا دهه 

شد و استفاده براي محصوالت مزرعه اي کمتر بود. ولیکن در سالهاي اواخر این دهه و دهه روغنی و کائوچو استفاده می
که اثر برجسته کودهاي شیمیایی در افزایش عملکرد گیاهان زراعی ساالنه براي کشاورزان پدیدار گشت، هاي بعد وقتی 

استفاده از کودهاي شیمیایی نیز به سرعت گسترش یافت هرچند هنوز در بعضی از کشورهاي کمتر توسعه یافته نظیر 
 توسعه اي رخ نداده است.کشورهاي منطقه صحراي آفریقا به دلیل مسائل اقلیمی و اقتصادي چنین 



 12مصرف کودهاي شیمیایی در کشورهاي در حال توسعه کم و بیش گسترش یافته است و در مقایسه با نسبت  60از دهه 
درصد از کل مصرف جهان رسیده است. در واقع رشد سریع جمعیت و  63درصدي از کل مصرف جهانی اکنون به سهم 

 کشورها را براي گام نهادن در این مسیر وادار نموده است.کمبود مواد غذایی عاملی بوده که این 
میلیون تن افزایش یافت یا به  136میلیون تن به  120مصرف کودهاي شیمیایی در جهان از  1998تا  1993بین سال 

درصد رشد نموده است که در این میان سهم چین، کشورهاي جنوب آسیا و آمریکاي  3عبارتی به طور متوسط ساالنه 
میلیون تن بوده است. لیکن در کشورهاي صحراي آفریقا مصرف کود شیمیایی  2و  5، 10تین از این افزایش به ترتیب ال

همچنان در سطوح پایین باقی مانده است. اصوالً بین کشورهاي مختلف تفاوتهاي زیادي در مصرف کود شیمیایی وجود 
شیمیایی اصلی (نیتروژن، فسفات و پتاس) را در کشورهاي  دارد به عنوان نمونه جدول زیر مصرف مجموع سه نوع کود

 دهد:گوناگون و در رابطه با محصوالت مختلف نشان می
 

 مقایسه مرف کود شیمیاي در چند کشور : 3جدول 
 مصرف(کیلوگرم در هکتار) کشور محصول

 گندم
 240 فرانسه

 25 روسیه

 برنج
 320 کره جنوبی

 4 کامبوج

 ذرت
 257 آمریکا

 12 تانزانیا

 پنبه
 461 تاجیکستان

 45 بنین

 )IFA, 2000مأخذ: (

شود مثالً در مورد محصولی مانند برنج در حالیکه متوسط مصرف کود شیمیایی در کشور کره همان طور که مالحظه می
کودشیمیایی براي تولید کیلوگرم در هکتار  4کیلوگرم در هکتار است، کشاورزان کامبوجی به طور متوسط تنها  320جنوبی 

 نمایند.محصول برنج خود استفاده می
 



 مصرف کودهاي شیمیاي و امنیت غذایی

با گسترش مصرف کودهاي شیمیایی در جهان، صنعت تولید کود شیمیایی هم به صورت صنعتی جهانی درآمده است که به 
 وسعت یافته است. همان گستردگیش در کشورهاي توسعه یافته، در کشورهاي در حال توسعه نیز

توان آن را در هرکجا از طریق نیتروژن موجود در هوا و با صرف انرژي ماده اولیه تولید کودهاي نیتراته، آمونیم است که می
به دست آورد. از این رو نه تنها در کشورهایی که گاز طبیعی ارزان در اختیار دارند مانند کشورهاي خاورمیانه و حوزه دریاي 

که در کشورهایی که مراکز عمده مصرف این نوع کود هستند نظیر چین و جنوب آسیا نیز به نحو گسترده اي کارائیب بل
 شود.تولید می

تولید کننده هاي عده کودهاي فسفاته، کشورهایی هستند که به منابع معدنی فسفات دسترسی دارند، آمریکا، جمهوریهاي 
عمده تولید این نوع کود هستند. برخی از این کشورها، کشورهاي در حال شوروي سابق، چین، آفریقا و خاورمیانه مراکز 

 توسعه اي هستند که تولید کودهاي فسفاته نقش مهمی در اقتصاد آنها دارد.
روسیه و بالروس به تنهایی  1996شود به طوري که در سال کود شیمیایی پتاس عمدتاً در کشورهاي محدودي تولید می

درصد  11درصد و اردن و فلسطین اشغالی هم  23درصد، اروپاي غربی  35کردند، کانادا تولید می درصد پتاس جهان را 23
 کنند.کود پتاس جهان را تولید می

دهد که سطح مصرف نهاده هاي تولید وابستگی زیادي به اصول مسلم علم اقتصاد و تحقیقات علمی مختلف نشان می
استگذاري بخش کشاورزي، ابزارهاي قیمتی همواره یکی از مهمترین و مؤثرترین قیمت آن نهاده دارد. از اینرو در امر سی

شود، سیاست پرداخت اند. سیاستی که در حال حاضر در مورد نهاده کودشیمیایی در کشور اجرا میابزارهاي سیاستی بوده
کشاورزي، کودهاي شیمیایی  باشد. دولت به منظور کمک به کشاورزان و در جهت هدف رشد بخشیارانه به این نهاده می

 دهد.را به قیمت بسیار ارزان در اختیار کشاورزان قرار می
پرداخت یارانه به نهاده هاي کشاورزي یک سیاست مرسوم در اکثر کشورهاي جهان و به خصوص کشورهاي در حال 

-کودهاي شیمیایی است که می توسعه است. در واقع هدف اصلی از این کار، ترویج و ارتقاء نقش نهاده هاي مدرنی مانند
 تواند عملکرد محصوالت زراعی را به نحو قابل توجهی افزایش دهد.

کوشند تا از این طریق غذاي مورد نیاز جمعیت در حال رشد خود را تأمین کنند و در عین حال کشورهاي در حال توسعه می
یجاد مازاد تولید محصوالت کشاورزي، امکان سطح درآمد و معیشت کشاورزان را نیز بهبود ببخشند و حتی از طریق ا

 صادرات این محصوالت و کسب درآمد ارزي را نیز به وجود آورند.
میلیارد نفر خواهد رسید. این افزایش شامل افزایش جمعیت  7جمعیت کنونی شش میلیارد نفري کره زمین به  2020تا سال 
میلیارد نفر خواهد بود.  2/1به  7/0میلیارد نفر و آفریقا از  9/1به  3/1 میلیارد نفر، جنوب آسیا از 5/1میلیارد به  2/1چین از 

شود که تمرکز افزایش نرخ رشد جمعیت در آفریقا همچنان باال خواهد بود و جمعیت باال در چین و جنوب آسیا باعث می



درصد از رشد تقاضا براي غذا  85) تخمین زده است که IFPRI  ،1999 (جمعیت در دو دهه آینده در این سه منطقه باشد.
 در کشورهاي در حال توسعه خواهد بود. 2020تا  1995ناشی از افزایش جمعیت طی سالهاي 

FAO  میلیون نفر دیگر  680بردند، از سوء تغذیه رنج می 1992میلیون نفري که در سال  840هم معتقد است که عالوه بر
درصد این جمعیت در منطقه صحراي آقریقا و جنوب آسیا و به  70که  شدهبه این جمعیت اضافه  2010هم تا سال 

 می کنند.خصوص بنگالدش زندگی 
در آفریقا و خاور نزدیک تعداد گرسنگان افزایش خواهد یافت و تعداد کثیري از این افراد روستاییان فقیري خواهند بود که 

نیاز غذایی خودشان را نخواهند داشت. زنان و بچه ها  علیرغم وجود عرضه کافی مواد غذایی، درآمد الزم براي تأمین حداقل
آسیب پذیرترین اقشار از این فرایند افزایش فقر خواهند بود و همه این مسائل ضرورت توجه به سیستمهاي توسعه یافته 

 سازد.کشاورزي که درآمد پایداري براي کشاورزان ایجاد کند را بیش از بیش نمایان می
؛ تقاضاي جهانی 2020تا  1993) بین سالهاي IFPRI  ،1997 (ه تحقیقاتی سیاست بین المللی غذابر اساس تحقیقان مؤسس

درصد افزایش خواهد یافت و این افزایش در کشورهاي در حال توسعه شدیدتر خواهد بود به نحوي که  41غالت بیش از 
درصد افزایش خواهد یافت. در مورد  100درصد و براي مصارف خوراك دام  47تقاضاي غالت براي مصارف غذاي انسان 

 محصوالت دیگر نیز این رشد تقاضا وجود خواهد داشت.
از سوي دیگر درآمد هم رشد خواهد کرد و رشد درآمد سریعتر در کشورهاي در حال توسعه همزمان با توسعه شهرنشینی در 

ته به تولید علوفه و غالت هستند، افزایش این کشورها باعث خواهد شد که تقاضا براي غذاهایی نظیر گوشت قرمز که وابس
 یابد.

همه این موارد نشانگر این است که باید به دنیال رشد تولید محصوالت کشاورزي و به خصوص افزایش عملکرد تولید در 
درصدي تولید غالت تا سال  40دهد در حالیکه جهان نیازمند رشد ) نشان میIFPRI ،1999(واحد سطح بود. تحقیقات 

درصد رشد خواهد کرد و لذا پیاده سازي سیستمهاي زراعی مدرن  5باشد سطح زیر کشت غالت تا این سال تنها می 2020
 که بتوانند عملکرد در واحد سطح را افزایش دهند به خصوص در مناطق کمتر توسعه یافته ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

ي آینده غذایی بشر به سادگی نیست ولیکن صدها مطالعه اي در این بین تخمین سهم کودهاي شیمیایی در تأمین نیازها
که در این زمینه انجام شده و تعدادي از آنها ذکر شد بیانگر آن است که مصرف کودهاي شیمیایی یکی از مهمترین 

 فاکتورهاي موجود براي تأمین این نیاز است.
Swaminathan ) ،1997در هندي نفر میلیارد 3/1کلید امنیت غذایی براي کودهاي شیمیایی ” گوید: ) در مقاله خود می 

حصوالت کشاورزي خود را م تولید شیمیایی، کودهاي از استفاده بدون بود نخواهد قادر کشوري هیچ . باشدمی 2025 سال
میلیون تن  35تا  30، هندوستان به 2025میلیارد نفر هندي در سال  3/1افزایش دهد. بر اساس پیش بینی محافظه کارانه 

میلیون تن  300میلیون تن کود از منابع طبیعی و ارگانیک براي تولید حداقل  10) و NPK(  سه نوع اصلی کودشیمیایی 
تیاج خواهد داشت. دانشمندان نشانه هاي فزاینده اي از کمبود فسفر و پتاس در خاکهاي کشاورزي مواد غذایی در سال اح

اند به خصوص که با مصرف بی رویه کودهاي نیتروژن دار به دلیل به هم خوردن نسبت تعادلی نیتروژن به فسفر و یافته



تولید دانه هاي روغنی و گیاهان خانواده لگومینه  شود. همچنین نیاز به سولفور بري مزارعپتاسیم، این مسأله حادتر می
 ).IFA، 2000شود (بیشتر احساس می

 کود خصوص به و کشاورزي هاي نهاده به که اندگرفته تصمیم توسعه حال در کشورهاي نظراتی، چنین اساس بر چند هر 
را به استفاده از کود شیمیایی ترغیب  کشاورزان آن قیمت آوردن پایین با طریق این از و کنند پرداخت یارانه شیمیایی،

تواند باعث استفاده بی رویه و بیش از حد بهینه از آن گردد. این مسأله ایست نمایند اما ارزان بودن بیش از حد نهاده ها می
 گردد.که منجر به وارد آمدن آسیبهاي فراوان به محیط زیست می

دایی ناپذیر از فرآیند تولید محصوالت کشاورزي گردیده است و روند ج بخش شیمیایی کود از استفاده امروزه حال هر به 
زنند و موجبات مصرف آن مرتباً در حال افزایش است. کودهاي شیمیایی ترکیب عناصر موجود در خاك را به هم می

بیاري یا باران کنند. از سوي دیگر ترکیبات نیتراته موجود در کودهاي شیمیایی همراه با آب آفرسایش خاك را فراهم می
کند. شود و مشکل آلودگی آبهاي زیرزمینی را ایجاد میشسته شده و پس از عبور از سطح خاك وارد آبهاي زیرزمینی می

شود. بخش دیگري از این امالح شیمیایی که در آبهاي سطحی محلول گشته است وارد آب رودخانه ها، تاالبها و دریاها می
سبب ازدیاد توده گیاهان و آبزیان کلروفیلدار موجود در آب گشته و به دلیل استفاده این توده وجود این عناصر غذایی در آب 

گردد. استفاده بی رویه از از اکسیژن آب، سطح اکسیژن آب کاهش یافته و باعث مرگ سایر آبزیان و به خصوص ماهیها می
هاي کشاورزي را به زمینهاي مرده و با گردد و خاککودهاي شیمیایی همچنین باعث کاهش موجودات زنده خاك می

 کند.حاصلخیزي بسیار پایین تبدیل می
شود که مصرف بی رویه کودهاي شیمیایی در بخش کشاورزي را یک خطر عمده همه این عوامل در کنار هم باعث می

 شد.باحاضر بر تعیین سطح بهینه مصرف کودشیمیایی می متنبراي محیط زیست بدانیم. لذا تأکید اصلی 

 

  تأثیر سموم شیمیایی و کود هاي شیمیایی بر محیط زیست

 هاي کش آفت و کود قالب در شیمیایی هاي ویه از نهادهر یکی دیگر از مشکالت فعلی کشاورزي رایج، استفادة بی
 )8( است داشته دنبال به محیطی زیست و زراعی اقتصادي، جدي پیامدهاي که است صنعتی شیمیایی

ها و کودهاي شیمیایی در کشورهاي جهان سوم سریعا رو به افزایش است. براساس برآوردهاي انجام شده کاربرد آفت کش 
  د.شکیل می دهندرصد از بازار سموم را کشورهاي در حال توسعه ت 25در حدود 

قانون  هاي مؤثر و با وجودي که تقاضا براي این مواد به سرعت در حال افزایش است هیچ تالشی براي توسعه سیاست
گذاري جهت کنترل و تنظیم مصرف این ترکیبات به عمل نیامده است. بنابراین آلودگی آبهاي سطحی و زیرزمینی توسط 

 )1(کودها و آفت کش هاي محلول در آب، خطر بزرگی است که بشر و محیط زیست را تهدید می کند 

ز طریق مصرف غذاهاي آلوده و یا تماس مستقیم اثرات محیطی آفت کش ها عالوه بر حیات وحش، سالمت انسان را نیز ا
با آفت کش، تحت تأثیر قرار می دهد. تجمع بقایاي آفت کش ها در بعضی اندامهاي محصوالت غیر ارگانیک و استفاده از 

 )3(ها (مانند سیب زمینی همراه با پوست و آرد کامل)، خطر آلودگی را افزایش می دهد  کلیه این اندام



عنصري هستند که بیشترین مشکل را ایجاد می کنند. منابع این دو عنصر بسیار متنوع هستند ولی  ازت و فسفر، دو
  د.، زمین هاي کشاورزي دارا می باشنبیشترین سهم را در این خصوص

 تنظیم مقدار کود شیمیایی الزم براي زمین بدان حد که تنها نیاز گیاه را برآورده سازد و هیچ پس مانده اي براي شسته
شدن وجود نداشته باشد، در تئوري امکان پذیر ولی عمال غیر ممکن است. در عمل همیشه مقداري از این مواد از طریق 

 )3(شستشو از زمین خارج می گردند در حالیکه این امر نه مطلوب زارعین است و نه منظور آنها 

 

 ایران در شیمیایی هاي اثرات کاربرد نهاده

هـــزار  250هـــزار تــن کـــود فســفات و    600میلیـــون تــن کـــود نیتــروژن،    5/1حــدود   1378در ایــران در ســـال  
ــران         ــرفی در ای ــود مص ــه ک ــدم ب ــد گن ــبت تولی ــه نس ــت ک ــالی اس ــن در ح ــت. ای ــده اس ــرف ش ــاس مص ــود پت ــن ک ت
رونــدي کاهشــی داشــته اســت. بــه عبــارت دیگــر نســبت تولیــد گنــدم بــه کــود مصــرفی طــی ایــن دوره از              

ــه  05/6 ــت   70/3ب ــه اس ــاهش یافت ــر غــذایی        ک ــۀ عناص ــه چرخ ــت ک ــده اس ــیمیایی باعــث ش ــاي ش . ورود کوده
و تولیــد کشــاورزي کــامالً وابســته بــه مصــرف کودهــاي شــیمیایی شــود کــه همــین وابســتگی بــه             فمختلــ
ــاده ــاي نه ــارجی ه ــداري خ ــت پای ــوم کش ــه را ب ــدت ب ــاهش ش ــی ک ــد م ــرف از). 8(ده ــر ط ــرف دیگ ــی مص  ب
ایـــران ایجـــاد کـــرده اســـت. در  در را زیـــادي بهداشـــتی و محیطـــی زیســـت مشـــکالت شـــیمیایی ســـموم رویـــۀ

حــال حاضــر هــیچ گونــه کنترلــی بــراي ارزیــابی بقایــاي ســموم گیــاهی در محصــوالت غــذایی نیســت و در             
ــواد   ــیاري م ــبس ــیوع          غ ــر ش ــن ام ــاهد ای ــت. ش ــاز اس ــد مج ــیش از ح ــر ب ــد براب ــاهی چن ــموم گی ــاي س ذایی، بقای
ــواع بیمــاري  ــین و هــا ســرطان و کبــدي هــاي ان و  6(زمن در ایــران اســت  مــ و حــاد هــاي ســمومیتم همچن

8( 

 
 روش تعیین مصرف بهینه کودهاي شیمیایی

توان از طریق تابع تولید و سود آن محصول به دست آورد. تابع از نقطه نظر تئوریک، سطح بهینه مصرف یک نهاده را می
تابع سود هم با وارد کردن قیمت نهاده ها و محصول دهد و تولید رابطه فنی بین نهاده هاي تولید و مقدار تولید را نشان می

 کند.در این رابطه امکان برآورد سطح بهینه فیزیکی و اقتصادي یک نهاده را فراهم می
گردد که نتوان سطح بهینه مصرف کودشیمیایی را براي تمام تعداد زیاد و پراکندگی و نقص اطالعات موجود سبب می

محصول گندم به عنوان شاخصی از کل  ارائه شده متنمحصوالت کشاورزي در یک تحقیق تعیین کرد. لذا در این 
گردد. با توجه به محصوالت زراعی کشور انخاب شده و سطح بهینه مصرف کود شیمیایی براي این محصول برآورد می

ندم بیشترین سطح زیر کشت را نسبت به محصوالت دیگر به خود اختصاص داده است و محصولی است که جایگاه گ هاینک



تواند شاخص بسیار مناسبی براي تعیین وضعیت بنابراین می فوق العاده و استراتژیکی در بحث امنیت غذایی کشور دارد 
 کلی مصرف کودهاي شیمیایی در بخش کشاورزي ایران باشد.

دارد این است که توابع تولید گندم براي  متنعمده دیگري که استفاده از محصول گندم براي هدف مورد نظر این  مزیت
هر دو نوع گندم آبی و دیم و در تمام استانهاي کشور قبالً برآورد گردیده است و نیازي به برآورد مجدد آنها وجود ندارد. 

باشد اند ولی با توجه به اینکه تغییرات در بخش کشاورزي کند و بطئی میهبرآورد گردید 1376هرچند توابع مذکور در سال 
از آخرین اطالعات منتشر شده وزارت جهادکشاورزي در مورد سطح مصرف  متناین توابع هنوز قابل استنادند. البته در این 

 کودهاي شیمیایی در استانهاي مختلف و قیمت این نهاده استفاده خواهد شد. 
توان از طریق مقایسه آن با سطح ین سطح بهینه استفاده از نهاده کود شیمیایی در استانهاي مختلف کشور میپس از تعی

متوسط مصرف کنونی فرضیه مصرف بیش از حد بهینه این نهاده کشاورزي را ثابت نمود. عالوه بر این با استفاده از 
ن کرد که منجر به استفاده از سطح بهینه کود شیمیایی گردد. توان قیمتهایی را براي کود شیمیایی تعییاطالعات مذکور می

 همچنین اثر بازگشت به سطح بهینه بر تولید و سود کشاورز نیز از همین طریق قابل محاسبه خواهد بود.

 نقش کودهاي شیمیایی در عملکرد محصوالت کشاورزي

تواند ما را در افتد؟ پاسخ این سؤال میاتفاقی میگر کود شیمیایی به یکباره از چرخه تولید کشاورزي حذف شود، چه ا
 شان راهنمایی کند. تصمیم گیري بهتر براي کاهش یا عدم کاهش کودهاي شیمیایی به دلیل آثار مخرب زیست محیطی

سریعترین و اولین اتفاق یقیناً کاهش عملکرد محصوالت کشاورزي خواهد بود و در واقع عملکرد به سطح پایداري که توان 
رسد. هرچند تحت آن شرایط جدید سیستم زراعی و اصول مدیریت کشاورزي کند، میحاصلخیزي طبیعی خاك تعیین می

فعلی تولید و عملکرد زراعی  نیز تغییر خواهند کرد و سعی در کسب بهره وري باالتري خواهند نمود لیکن کاهش سطح 
 رتر صدمه بیشتري خواهند دید.اجتناب ناپذیر خواهد بود و تحت چنین شرایطی کشورهاي فقی

Schmitz,1994)  وHartmann(  یک مدل براي اندازه گیري اثرات حذف مواد شیمیایی (شامل کودهاي شیمیایی) از
چرخه کشاورزي در آلمان تخمین زدند. طبق محاسبه آنها تنها با نصف کردن کاربرد کودهاي نیتروژن دار، در کوتاه مدت، 

درصدي عملکرد  30و  25ت خواهد نمود و در میان مدت و بلند مدت به ترتیب شاهد کاهش درصد اف 22عملکرد زراعی
درصد کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی  12درصد و درآمد کل  40خواهیم بود. همچنین در میان مدت سود مزرعه 

نیروي کار بخش کشاورزي،  درصد کاهش خواهد یافت که این مسأله سبب فشار بر 10تولید کل غالت در آلمان نیز تا 
 درصدي در قیمت جهانی غالت خواهد شد. 5کمبود در صنایع غذایی، کاهش صادرات و افزایش واردات و نهایتاً افزایش 

این تواند توجیهی براي تخریب روزافزون محیط زیست باشد لیکن در بحث توسعه پایدار تمامی هرچند تمام این مسائل نمی
لیکن فعالً آنچه که از  .شودهاي هر بخش جستجو می شود و ترکیبی تعادلی براي تأمین حداقلمیمطالب در نظر گرفته 

شود این است که از دیدگاه اقتصادي حذف کامل یا عمده مصرف کودهاي شیمیایی اثرات مخرب این تحقیقات روشن می
 اقتصادي در پی خواهد داشت.



کشور فرانسه این مسأله را بیشتر روشن خواهد نمود. در فرانسه و در  نگاهی به مسیر توسعه مصرف کودهاي شیمیایی در
میلیون تن  1/1با مصرف کل  1950کیلوگرم بود که تا سال  1000متوسط عملکرد گندم در هر هکتار  1850سال 

ایی به که مصرف کود شیمی 1973کیلوگرم در هکتار رسید و تا سال  1600کودشیمیایی در این کشور متوسط عملکرد به 
کیلوگرم  4500میلیون تن کودهاي نیتروژن دار بود، عملکرد تولید گندم نیز به  8/1میلیون تن رسیده بود و از آن مقدار  8/5

میلیون تن کاهش یافته ولی ترکیب  8/4که مصرف کود شیمیایی به  1996تا  1994در هکتار رسید و در بین سالهاي 
 کیلوگرم در هکتار رسید. 67772ن تن افزایش یافته بود، عملکرد گندم نیز به میلیو 4/3کودهاي نیتروژن دار آن به 

 ابزارهاي بین این در و دانست شیمیایی کودهاي مصرف افزایش از ناشی تواننمی را عملکرد افزایش این تمام هرچند 
اند لیکن برجسته و مهم داشتهبذرهاي اصالح شده و مواردي از این دست نیز اثري  ی، زراع به روشهاي کشاورزي، مدرن

 اثر افزایش مصرف کود شیمیایی نیز غیرقابل انکار است.
درصد درآمد  50، 1950به نحوي که در سال   انداز سوي دیگر تمامی این موارد سبب بهبود وضع زندگی در فرانسه شده

است و فرانسه به دومین اهش یافتهدرصد ک 20شد ولی در حال حاضر این نسبت به خانوارها صرف خرید مواد غذایی می
 کشور صادرکننده محصوالت کشاورزي در جهان تبدیل شده است.

کیلوگرم در  700هاي متمادي که تولید برنج با تکیه بر حاصلخیزي طبیعی خاك بود، عملکرد آن در محدوده  در چین سال
استفاده از ارقام اصالح شده و کودهاي شیمیایی در مزارع سال اخیر در پی ترکیب  50تا  40ی مانده بود ولی طی قهکتار با

 کیلوگرم در هکتار رسید. 5958به  1996برنج، متوسط عملکرد مرتباً افزایش یافت به نحوي که در سال 
Rao,1998) , Srivastava(  ي هند داشته است. مصرف کشاورز در بزرگی نقش شیمیایی کودهاي که معتقدند

رسیده  1996-97میلیون تن در سال  3/14، طی چهار دهه به 1955-56میلیون تن در سال  13/0کودهاي شیمیایی از 
است. در واقع در پی رشد فزاینده تقاضا براي غذا، فیبر، سوخت و خوراك دام، که از نتایج رشد سریع جمعیت بود، مصرف 

درصد  58تنها یک درصد بوده است به  1950 کودهاي شیمیایی ساالنه افزایش یافته است و نقش آن در تولید که در سال
رسیده است. این افزایش تالشی براي رشد تولید محصوالت کشاورزي و تأمین غذا براي مردم بوده است و 1995در سال 

اکنون توجه اصلی به سمت امنیت محیط زیست و پایداري تولید کشاورزي همزمان با حفظ سودآوري مزارع کشاورزي 
 ).IFA,2000(معطوف گشته است 

اصوالً، تخمین سهم کودهاي شیمیایی در تولید جهانی محصوالت کشاورزي به دلیل دخالت دهها عامل دیگر در این 
 1970در مورد کشورهاي در حال توسعه بعد از سال  IFAیند بیولوژیک، کار مشکلی است لیکن تخمینی که توسط آفر

 50تا  40میایی از فرایند تولید محصوالت کشاورزي سبب افت دهد که حذف کودهاي شیصورت گرفته است، نشان می
درصد تولید پنبه  47درصد تولید علوفه و  50تا  40درصدي عملکرد خواهد شد. بر اساس برخی از داده هاي کشور چین نیز 

درصد  40نیز در تحقیق خود نشان داده است که   )( Smil,1999سهم عامل کودشیمیایی تخمین زده شده است. 
 شود.پروتئینی که در رژیم غذایی انسان وجود دارد از طریق نیتروژنی که در کودهاي شیمیایی وجود دارد، تأمین می



درصد  40دهد که عملکرد تولید بدون استفاده از کودهاي شیمیایی تنها در ژاپن نیز نشان می )(Suzuki,1997مطالعه 
 نمایند.تفاده میعملکرد در مزارعی است که از کود شیمیایی اس

دهد که عملکرد گندم زمستانی در صورت عدم در انگلستان نشان می )Taureauو  (Mackenzie,1997مطالعه 
یابد. آنها دریافتند که به ازاي هر یک کیلوگرم کود تن در هکتار کاهش می 4تن در هکتار به  7استفاده از کود شیمیایی از 

 ).IFA,2000شود (کیلوگرم بر تولید گندم اضافه می 24نیتروژن دار اضافه تر در هکتار، 

) معتقد است که به ازاي هر یک (FAO, 1984همچنین بر اساس بررسی تعداد وسیعی از مطالعات در سرتاسر جهان، 
-کیلوگرم به تولید غالت اضافه می 10کیلوگرم کودشیمیایی که شامل هر سه نوع نیتروژن، فسفات و پتاس باشد، حدود 

 د.گرد

Nambiar,1994)  نتایج تحقیقات خودش در مورد کشاورزي هند را به صورت جدول زیر خالصه نموده است ( 
 عملکرد محصوالت زراعی با استفاده از کود بدون استفاده از کود: 4جدول

 محصول
 (عملکرد برحسب کیلوگرم در هکتار) 

بدون استفاده از 
 کود

 )NPKاستفاده از سه کود اصلی(
از سه کود اصلی به اضافه استفاده 

 ریزمغذي ها

 3994 3607 1751 برنج

 3545 3342 994 گندم

 )IFA,2000مأخذ: (

) در مورد بخش کشاورزي پاکستان انجام شده است نیز مؤید این 1376) (هژبرکیانی، 1989مطالعه اي که توسط زوبري(
بر اساس تابع تولید  1986تا  1956طی سالهاي  باشد. در تحقیق مذکور تابع تولید بخش کشاورزي پاکستانمطلب می

داگالس و با استفاده از شاخص دیویژیا برآورد گردیده است. نیروي کار؛ کودشیمیایی و بذر نهاده هاي به کار رفته در -کاب
ین این تحقیق بودند و بر اساس نتایج به دست آمده کود شیمیایی مهمترین منبع رشد تولید کشاورزي در پاکستان تعی

 گردیده است.

وضعیت استفاده از کود شیمیایی توسط کشاورزان استان شرقی کشور زامبیا  Hojjatiو  Jha )1993(در مطالعه دیگري 
دهد در حالیکه قبل از استفاده از کود شیمیایی، کشاورزي در منطقه مذکور را مورد بررسی قرار دادند. مطالعات نشان می

هدف اصلی کشاورزان تأمین غذاي کافی براي مصرف خودشان بود لیکن با ورود و استفاده از کامالً سنتی و معیشتی بود و 
کود شیمیایی، کشاورزي نیز از حالت سنتی خارج و به شکل تجاري درآمده است و اکنون هدف کشاورزان عالوه بر تأمین 

هست. این تحول به دلیل نقش کودهاي نیاز غذایی خودشان، تولید اضافه تري براي عرضه به بازار و کسب درآمد نیز 
 شیمیایی در افزایش راندمان تولید و امکان افزایش سطح زیر کشت رخ داده است.

 



 کشاورزي در خصوصیبخش  گذاري سرمایه روند

. دارد خاصی جایگاه و اهمیت کشاورزي بخش در گذاري سرمایه اقتصادي، مختلف هاي بخش در گذاري سرمایه میان از
 ارتباطات به توجه با شود، می بخش این در اشتغال و تولید رشد موجب که این بر عالوه کشاورزي بخش در گذاري سرمایه

 بخش گذاري سرمایه گفت باید. کند می کمک نیز بخشها سایر در اشتغال و تولید رشد به اقتصادي، هاي فعالیت سایر با
 .است کشاورزي بخش توسعه در مهم متغیرهاي از خصوصی

 در خصوصی بخش گذاري سرمایه بر تأثیرگذار عوامل مهمترین افزوده ارزش و تورم نرخ دهد می نشان تجربی هاي یافته
 البته. متغیرهاست دیگر از بیش افزوده ارزش به نسبت خصوصی گذاري سرمایه حساسیت میان این در که است کشاورزي
 کشاورزي سودآوري وضعیت دولت، دخالت و کنترل میزان زمین، مالکیت نظیر ساختاري تغییرات جمله از دیگري متغیرهاي

 .مؤثرند کشاورزي در خصوصی بخش گذاري سرمایه بر غیره و الزم زیربنایی امکانات وجود دیگر، هاي بخش به نسبت

 : شود می تأمین طریق دو از کشاورزي در خصوصی بخش گذاري سرمایه براي مالی منابع ●

 گذاران سرمایه انداز پس محل از گذاري سرمایه) الف

 .بخش این به ها بانک توسط پرداختی اعتباري تسهیالت) ب

 درآمد که طوري به است پایین بسیار کشاورزي بخش برداران بهره میان در انداز پس و سرمایه انباشت و تشکیل ضریب
 دلیل همین به. گذرانند می سختی به را زندگی آنها از بسیاري حتی و شده شان زندگی جاري هاي هزینه صرف آنها اکثر

 گذاري سرمایه اصلی پایه عنوان به بانکی اعتبارات و دولت گذاري سرمایه به شدیداً کشاورزي بخش در گذاري سرمایه
 .است وابسته خصوصی

 افزایش وجود با 1345سال تا 1341سال، در ارضی اصالحات شروع با کشاورزي؛ در خصوصی بخش گذاري سرمایه روند
 شخصی هاي سرمایه خروج دلیل به خصوصی، بخش گذاران سرمایه به بانکها طرف از اي سرمایه اعطایی هاي وام

 کاهش با کشاورزي بخش در خصوصی بخش گذاري سرمایه شهرها، بویژه اقتصاد، دیگر بخشهاي به آن انتقال و زمینداران
 خارجی و داخلی هاي سرمایه جلب و سدها زیر اراضی از برداري بهره هاي شرکت تأسیس مقررات تدوین با. شد رو روبه

 وام در شدید کاهش علت به اما. است یافته افزایش 1348، تا 1346 هاي سال در خصوصی بخش گذاري سرمایه میزان
-54 سالهاي در. شد محدود درصد5/ 0 به 1349سال در گذاري سرمایه رشد بانکها، طرف از پرداختی اي سرمایه هاي

 به کشاورزي در خصوصی بخش گذاري سرمایه 1354سال در و یافت افزایش کشاورزان به پرداختی وامهاي مجدداً 1350
 انقالب، شروع سیاسی تنشهاي بانکها، پرداختی وامهاي کاهش نتیجه در 1355-58سال در. رسید ریال میلیارد 1/ 833

 در ریال میلیارد 299 به 1355 سال در میلیاردریال 45/ 806 از و یافت کاهش شدیداً خصوصی بخش گذاري سرمایه
 . رسید 1358سال



 با کشاورزي در خصوصی بخش گذاري سرمایه میزان اقتصادي، ثبات وعدم جنگ دلیل به 1359-67 هاي سال در
 در بخش این در خصوصی گذاري سرمایه کشور از خارج به ها سرمایه فرار دلیل به. است بوده مواجه متعدد نوسانات

 نفت، صادرات کاهش نتیجه در و دولت ارزي درآمد کاهش به توجه با 59سال در. رسید خود میزان ترین پایین به 58سال
 کشاورزي هاي نهاده عرضه افزایش به که شد داده اولویت خدمات و صنعت به نسبت کشاورزي اولیه مواد واردات به

 کاهش تورم، افزایش دلیل به 1361سال در. داد افزایش شدت به را خصوصی بخش گذاري سرمایه نهایت در و انجامید
 دلیل به 67 تا 63 سالهاي در. یافت کاهش خصوصی بخش گذاري سرمایه اقتصاد، کل در گذاري سرمایه و انداز پس

 نوسان دچار بخش این در گذاري سرمایه کشاورزي بخش افزوده ارزش کاهش نیز و نفتی درآمدهاي کاهش تورم، افزایش
 و کشاورزي بخش به بانکی نظام پرداختی افزایش با 1368-72 دوره در توسعه اول برنامه با همزمان. شد زیادي هاي

 برنامه در. یافت صعودي روند خصوصی بخش گذاري سرمایه کشاورزي محصوالت قیمت تثبیت سیاست حذف همچنین
 هم باز اما گرفت خود به افزایشی روندي بانکی اعتبارات افزایش دلیل به خصوصی بخش سرمایه 72-76 توسعه دوم

 کشاورزي بخش توسعه، دوم برنامه در. نشد محقق کشاورزي بخش براي کامل طور به برنامه در شده بینی پیش اهداف
 سرمایه به اقدام و تصمیم آن براساس و دارند توجه گذاري سرمایه سود به گذاران سرمایه چون اما شده قلمداد توسعه محور

 امکان عدم و آینده به اطمینانی بی موجب که مذکور دوره در تورمی وضعیت دلیل به دیگر طرف از و کنند می گذاري
 اهداف ، است همراه هم فعالیتی ریسک با که کشاورزي براي بخصوص ریسک افزایش و درآمدها و ها هزینه دقیق ارزیابی
 .شد داده بیشتري اهمیت کشاورزي به نسبت برنامه این طول در صنعت به و نشده محقق کشاورزي بخش در برنامه

 کل گذاري سرمایه از آن سهم ولی کند می تبعیت کل گذاري سرمایه روند از حدودي تا کشاورزي بخش در گذاري سرمایه
 . است بوده کمتر همواره ملی ناخالص تولید به کشاورزي بخش افزوده ارزش نسبت از فوق نسبت که جایی تا بوده نزولی

. است دولت زیربنایی هاي گذاري سرمایه همان کشاورزي در خصوصی بخش گذاري سرمایه محرك موتور بنابراین
 در گذاري سرمایه بهبود موجب تواند می قیمت ارزان هاي وام بویژه ها بانک اي سرمایه هاي وام میزان افزایش همچنین

 .باشد کشاورزي بخش

 میزان به وابسته شدیداً کشاورزي در خصوصی بخش گذاري سرمایه افزایش و کاهش شده بررسی هاي دوره تمام در تقریباً
 به قیمت ارزان هاي وام اعطاي درها  دولت رویکرد رسد می نظر به بنابراین. است بودهها  دولت طرف از اعطایی هاي وام

 پوشش همزمان طور به را هدف چندین تواند می شود، اجرا شده ریزي برنامه طور به و موقع به چنانچه کشاورزي بخش
 و غذا امنیت تأمین همچنین و کوچک و بازده زود طرحهاي قالب در اشتغال افزایش کشاورزي، بخش رونق و توسعه. دهد

 به قیمت ارزان تسهیالت ارائه این نتایج از تواند می کشاورزي محصوالت قالب در غیرنفتی صادرات رشد و خودکفایی
 .باشد کشاورزي بخش

 بهره دلیل به که کشاورزي بخش بخصوص شود نمی میسر ابزار یک با صنایع رونق و توسعه که این است مهم آنچه اما
 قیمت ارزان تسهیالت اعطاي کنار در حمایتی ابزار چندین به همواره کنترل از خارج هاي ریسک داشتن و پایین وري



 بخش وپیشرفت توسعه براي تولیدي محصول با متناسب حمایتی ابزار نوع 10 از بیش پیشرفته کشورهاي در. دارد احتیاج
 .گیرند می اختیار در کشاورزي

 که دهد می نشان سنجی اقتصاد هاي مدل از استفاده با کشاورزي بانک اعطایی هاي وام اثر زمینه در پژوهش یک نتیجه
 .  است داشته مثبت تأثیر گذاري سرمایه بر بلندمدت در و اشتغال بر مدت کوتاه در کشاورزي بانک اعتبارات

 نیروي مازاد و کاسته کشاورزي بخش اشتغال از توسعه روند در که شده اشاره مطلب این به بارها توسعه ادبیات در اگرچه
 شرایطی در مطلب این که کرد توجه نکته این به باید اما است، شده منتقل خدمات و صنعت بخشهاي به بخش این کار

 و کامل طور به... و متفاوت هاي اقلیت آب، زمین، از ایران در. شود کامل استفاده موجود امکانات همه از که است صادق
 جدید، منابع خلق یا و موجود منابع از مناسب و درست ریزي برنامه با توان می هم هنوز بنابراین و شود نمی استفاده بهینه

 .داد توسعه را کشاورزي بخش گیرد، می صورت فعال و پویا خصوصی بخش گذاري سرمایه با که

 

 کشاورزي بخش در گذاري سرمایه وضعیت تحلیل

 سایر براي اولیه مواد و غذا کننده تامین اقتصاد، استراتژیک و پایه بخش عنوان به کشاورزي بخش
 ها بخش سایر پیشرفت و فعالیت زمینه که است بخش این مفید فعالیت صورت در .است ها بخش

 .یابد می سوق توسعه سوي به کشور و شده تهیه

 خاص شرائط ویژه به کشاورزي بخش در موجود هاي الشچ بررسی با تا است آن بر سعی بخش از متن حاضر این در
 سرمایه فراروي آنچه مصرف، و تولید ابعاد در ایران اقتصادکشاورزي خاص هاي ویژگی به بانگاهی ایران ژئواکونومیک

 سرمایه حفظ مأموریت که فرابخشی گیران تصمیم فراروي را عملی و مدون راهکارهایی باشد، می خارجی و داخلی گذاران
 تا بر اساس نتایج بررسی هاي محققین قرار داده  هستند دار راعهده وخارجی داخلی جدید هاي سرمایه جذب و موجود هاي

 .زند رقم آن هاي چالش و تهدیدها و ریسک مالحظه قبال در گذاري سرمایه به تمایل نفع به را موازنه

 ایران کشاورزي ویژگیهاي

 از برخورداري. سازد می تداعی ذهن در را مختلف شرایط با مختلف هاي اقلیم وجود فصل چهار کشور عنوان به ایران نام 
 میزان به آبی منابع به مرتع،دسترسی هکتار میلیون 95به قریب جنگل، هکتار میلیون12 مزروعی، اراضی هکتار میلیون 29

 و تبخیر برابر 3 برابر در جهانی بارندگی میانگین ثلث مقابل امادر است، بخش این هاي پتانسیل از مترمکعب میلیارد 120
 می خاص را بخش این در گذاري سرمایه شرایط خشکسالی و خشکی کمربند روي بر گرفتن قرار دلیل به استاندارد تعرق
 می قرار استفاده مورد کشاورزي بخش کشوردر آب درصد 90 از بیش مجلس هاي پژوهش مرکز گزارش به بنا. کند

 با معادل شده جویی صرفه آب مقدار یابد، افزایش درصد 5 میزان به بخش این در آب کاربردي راندمان تنها اگر گیردکه



 اما باالست کشور غذایی امنیت و ملی اقتصاد در کشاورزي بخش سهم اینکه وجود با. بود خواهد دیگر بخشهاي نیاز کل
  است، کرده پیدا اختصاص بخش این به کشور هاي گذاري سرمایه کل از درصد 5 فقط

 در کمتر نوین هاي فناوري است، بخش این در تکنولوژي سطح بودن پایین کشاورزي بخش در مشکالت از دیگر یکی
 کشور در موجود منابع از تولید عوامل وري بهره زمینه در که شده باعث همین و گرفته قرار استفاده مورد کشاورزي بخش

 درجه نظر از هم و مکانیزاسیون ضریب نظر از هم ایران مکانیزاسیون، مورد در مثال عنوان به نشود استفاده خوبی به
 ده از کمتر دارد، قرار پوشش تحت اراضی از کمی سطح نوین هاي آبیاري نظر از ندارد، قرار باالیی سطح در مکانیزاسیون

 آب وري بهره نتیجه در است سنتی صورت به مابقی و شود می آبیاري آبیاري، نوین هاي سامانه با کشاورزي بخش درصد
 زحمت قشر این ورغبت میل, زندگی سطح بهبود ضمن کشاورزان درآمد افزایش با آنجائیکه از. است پایین بخش این در

 وفروش بازاریابی عرصه در مناسب ساماندهی عدم به توجه با ولی یابد می افزایش عرصه این در کار تداوم به کش
 سرمایه تمایل موضوع این و گردد می کننده تولید عاید بخش این تولیدات از حاصل سود کمترین ,کشاورزي محصوالت

 کاهش غذا، تامین به جمعیت این نیاز و جمعیت افزایش با حال. است ساخته کمرنگ را بخش این در فعالیت به گذاران
 باالي سهم معیشتی، اقتصاد از گزار به رو وضعیت کشور، در مالکی خرده گسترش و کشاورزي شاغل هر براي زمین سرانه

 شهرها به ازروستاها مهاجرت افزایش و بخش شاغلین میان در بیکاري نرخ افزایش و کشاورزي بخش در آب مصرف
 میان از وجهان ایران کشاورزي اقتصاد تطبیقی تحلیل. سازد می روشن را موجود هاي چالش رفع مطالعه وسیع شکاف
 سرمایه. دارد خاصی جایگاه و اهمیت کشاورزي بخش در گذاري سرمایه اقتصادي، مختلف هاي بخش در گذاري سرمایه
 سایر با ارتباطات به توجه با شود، می بخش این در اشتغال و تولید رشد موجب که این بر عالوه کشاورزي بخش در گذاري
 کشاورزي و خواربار سازمان براساس. کند می کمک نیز ها بخش سایر در اشتغال و تولید رشد به اقتصادي، هاي فعالیت

 سال در جهان میلیاردي 1/9 جمعیت براي کافی غذاي تولید منظور به سازمان، این جدید گزارش طبق ،)فائو( متحد ملل
 که گزارش این در. گیرد صورت توسعه حال در کشورهاي کشاورزي در خالص گذاري سرمایه دالر میلیارد 83 باید ،2050

 در جاري اکتبرسال 13 و 12 هاي-تاریخ در) Senior Expert(کشاورزي ارشد کارشناسان همایش برگزاري به توجه با
  بینی پیش گذاري سرمایه این از. یابد افزایش درصد 50 حدود باید کشاورزي در گذاري سرمایه است آمده یافته، انتشار رم

 اختصاص دامی محصوالت تولید براي دالر میلیارد 13 و کشاورزي محصوالت تولید براي دالر میلیارد 20 حدود شده،
 سیستم بهبود و توسعه آن، از پس و دارد را بودجه این از سهم بیشترین مکانیزاسیون براي گذاري سرمایه. یافت خواهد
 بخش تولید درصدي 70 افزایش هدف به رسیدن جهت خدمات ارایه براي دیگر دالر میلیارد 50. دارد قرار آبیاري

 بخش توسط باید آن به مربوط هاي مشخصه از یکی خارجی و داخلی گذاري سرمایه افزایش و حفظ کشاورزیهاي
 انجام باید غذایی امنیت ایجاد و کشاورزي نظام وظیفه بهتر ایفاي براي دولتی گذاري سرمایه البته. گیرد صورت خصوصی

 سرمایه کل 2000 سال در. باشد می دولتی گذاري سرمایه هاي اولویت از کشاورزي بخش در توسعه و پژوهش شودکه
 هاي کمک. بود نابرابر بسیار و دالر میلیارد 23 حدود فقط جهان در کشاورزي توسعه و پژوهش در دولتی بخش گذاري
 سال در درصدي 17 سهم از و یافت کاهش درصد 58 حدود 2005 و 1980 سال بین کشاورزي بخش به توسعه رسمی
 سیاسی و اقتصادي هاي دغدغه اما . است مانده باقی درصد 5 حد در اکنون و رسید 2005 سال در درصدي 8/3 به 1980



 منافع که اندیشید حلی راه باید موضوعی چنین براي. است افزایش به رو مختلف کشورهاي در زمین تصاحب پدیده مورد در
 سال طی ایران کشاورزي بخش در گذاري سرمایه روند بررسی. نماید تامین را آنان غذایی امنیت و برسد مردم اکثر به آن

 این ناخالص ثابت سرمایه تشکیل درصدي 4/8 کاهش بیانگر 1383 تا 1381 سال سه به نسبت 1386 تا 1384 هاي
 بوده درصد 8/29 متوسط طور به کشاورزي بخش در گذاري سرمایه میزان رشد سوم برنامه پایانی سال سه در. است بخش
 ثابت سرمایه تشکیل رقم مجموع. بود شده برآورد درصد 4/21 چهارم برنامه اول سال سه در رشد این که حالی در است

 در و بوده ریال میلیارد 170 و هزار 46 جاري هاي قیمت حسب بر 1383 تا 1381 سال سه در کشاورزي بخش ناخالص
 سرمایه آمار همچنین. است شده انجام بخش این در گذاري سرمایه ریال میلیارد 235 و هزار 91 ، 1386 تا 1384 سال سه

 تشکیل در درصدي 2/84 کاهش آن از قبل سال به نسبت 1386 سال در دهد می نشان کشاورزي آالت ماشین در گذاري
 درصد 6/18 ، 1381 -1383 هاي سال در گذاري سرمایه رشد متوسط.است داشته وجود بخش این ناخالص ثابت سرمایه
 بخش ساختمان در گذاري سرمایه. است بوده درصد 3/41 رشد این متوسط 1384 -1386 هاي سال در و شده محاسبه

 41 از بررسی مورد مدت طی بخش این سازي ساختمان در گذاري سرمایه متوسط اما یافت کاهش درصد 3/28 کشاورزي
 قیمت حسب بر بخش این در گذاري سرمایه مجموع. دهد می نشان کاهش درصد 3/28 که رسید درصد 7/12 به درصد
 بخش.است رسیده ریال میلیارد 180 و هزار 50 به 1381 -1383 هاي سال در ریال میلیارد 933 و هزار 27 از جاري هاي

 افزوده ارزش و اشتغال ایجاد غیرنفتی، صادرات در باالیی سهم اقتصادي ارکان از یکی عنوان به ما کشور در کشاورزي
 جنگلداري و شیالت دامپروري باغبانی، زراعت، عمده بخش زیر چهار به توان می را کشاورزي بخش کلی طور به.دارد

 بیش اینکه به توجه با .کرد ریزي برنامه آن در گذاري سرمایه و منابع تخصیص جهت یک هر ضریب نسبت به و تقسیم
 .بود خواهد مناسب گذاري سرمایه انجام به منوط آن پیشرفت است، خصوصی بخش اختیار در کشاورزي حوزه درصد 95از

 حرکت از به منجر اندك گذاري  سرمایه ها   ده. است سرمایه محتاج شدت به توسعه حال در کشورهاي در کشاورزي بخش
 از( هزاره توسعه اهداف راستاي در گذاري سرمایه براي ضرورتی امنیت؛ تامین. است شده تولید سطوح و وري بهره افتادن
بوده  جهانی خواروبار سازمان ،2015 سال تا جهان گرسنگان میزان شدن نصف بر مبنی) ملل سازمان در توافق مورد اسناد

 2050 سال تا گرسنگی کامل کنی ریشه همچنین. داشته است نیاز مورد اضافی وجوه دالر میلیارد  30 حداقل ساالنه که
 پر براي توسعه حال در کشورهاي ظرفیت.داشت برخواهد در اضافی هزینه دالر میلیارد  100تا 90 حدود در چیزي ساالنه
 سهم حقیقت در. نیستند کارگشایی چندان گزینه نیز کشورها دیگر مالی هاي  کمک و بوده محدود ها  شکاف این کردن
 گرایش این دلیل بتوان شاید.است یافته کاهش درصد 5 زیر به شوند،   می سرازیر کشاورزي بخش سوي به که هایی  کمک
 برگشت از خاطر اطمینان عدم در را گیرد قرار توسعه محور تواند می که کشاورزي بخش در گذاري سرمایه به ضعیف
 میان در ایران دهم جایگاه که دلرند، نظر اتفاق ایران بودن بالخیز بر نظران صاحب کلیه البته کرد؛ جستجو سرمایه

 گزارش آخرین. شود می محقق ایران در آن نوع 31 طبیعی بلیه نوع 40 میان از .مدعاست این گواه بالخیز کشورهاي
 جهان خیز حادثه کشور یازدهمین سال 42 طی فنی و طبیعی حادثه 235 با ایران که است این مبین جهان در شده منتشر

 بیمه قانون تصویب با.است درمان قابل بیمه نام به دارویی با نیز امر این چالشی هر چون البته که است شده شناخته
 حفظ جهت در کشاورزي بیمه خدمات توسعه براي راه تولید؛ عوامل بیمه بر مبنی 1387 سال دیماه 22 تاریخ در کشاورزي

 بیشتري خاطر اطمینان با که دهد می گذاران سرمایه به را امکان این و شده بازتر گذاري سرمایه امنیت افزایش و سرمایه



 هاي مشخصه از یکی خارجی و داخلی گذاري سرمایه افزایش و حفظ راهکارهاي. بپردازند بخش این در گذاري سرمایه به
 خصوصی بخش باالي سهم هرچند. است% 95 حدود در خصوصی بخش سهم باالي درصد ایران کشاورزي بخش بارز

 هاي بخش سمت به ها آن سرمایه و تعطیل بنگاه ؛ است بوده پائین سرمایه بازگشت نرخ که مواردي در است شده موجب
 بنابراین ، شود می بخش این در تولید کاهش آخر دست و شهرها به مهاجرت ، بیکاري نرخ افزایش وموجب رفته خدمات

 این در سودآوري هرچه. برود سودآوري فعالیتهاي سمت به است معیشتی اقتصاد صورت به که فعالیتهایی حالت از باید
 اصالح باید مقررات و قوانین سري یک دیگر طرف از یابد، می افزایش هم سرمایه جذب زمینه باشد، داشته افزایش بخش

 قوانین موارد برخی در لذا کنیم، فراهم را خارجی و داخلی هاي گذاري سرمایه جذب شدن فراهم زمینه بتوانیم ما تا شود
 پشتیبانی سیاستهاي به باید ما دیگر طرف از. گیرد صورت اصالحاتی آن موارد برخی در باید که است بسته را ما دست
 از اعم کنیم، می اقتصادي مفهوم یک را کشاورزي مفهوم اینکه بر عالوه یعنی بپردازیم، هم کشاورزي بخش کننده

 موارد این از یکی که یابد، افزایش گذاري سرمایه امنیت که دهیم انجام اقداماتی باید ملی، سطوح یا تولیدي واحدهاي
 برخوردار ثبات از و تولید کننده پشتیبانی باید واردات و صادرات بحث در ما سیاستهاي یعنی است، ها گذاري سیاست بحث
 کشور نیاز که بداند کند گذاري سرمایه خواهد می کشاورزي بخش در اي زمینه در کسی وقتی دیگر معناي به باشد،

 برنامه یک بتواند نوعی به حقیقت در و نکند پیدا تغییر و است ثبات داراي سیاستها و کند، صادر تواند می حد چه تا چیست،
 می خارجی و داخلی گذاري سرمایه افزایش و حفظ راهکارهاي مهمترین از.  کند ریزي طرح سوددهی براي را مدت بلند

 :یادکرد زیر عناوین از توان

  مقررات و قوانین ثبات-1 

 عوارض و مالیاتی هاي معافیت-2

 بیمه تقویت-3 

 

 گذاري سرمایه هاي ساخت زیر توسعه و حفظ براي راهبردي اقدامات

 با طرفی از و مزیت طرفی از که است، خصوصی بخش سهم کشاورزي% 95به نزدیک شد گفته قبال که همانگونه 
 نشاندهنده ها بررسی دیگر سویی از.  شود می منتقل دیگر هاي بخش به سرمایه اقلیمی شرایط و بازار بحران کوچکترین

 براي دولت نقش کشاورزي معیشتی اقتصاد نیز و واطالعاتی مالی فقر علت به که است بخش در مالکیت خرده وجود
 و داده افزایش را کشاورزي وري بهره سطح تواند می بانکی تسهیالت اعطاي با دولت. شود می تر پررنگ گذاري سرمایه
. شود می زیاد زمینه این در فعالیت براي کالن هاي سرمایه تمایل ترتیب بدین. یابد می افزایش بخش عایدي درآمد بالطبع
 در سرمایه بازگشت که است بخش این دیگر مزیت نشاندهنده کشاورزي بخش در سرمایه بازگشت روند به گذرا نگاهی
 صنایع ایجاد با .است یابی دست قابل کمتر کالن سطح در دیگر هاي بخش در که باشد می میسر مدت میان و مدت کوتاه



 یافته کاهش کننده تولید براي غیره و بومی انسانی نیروي نقل، و حمل هاي هزینه تولیدي، هاي قطب نزدیکی در تبدیلی
 . زمین ستد و داد و خدمات براي نه و کنند می پیدا کشاورزي فعالیت براي بیشتري ارزش پربازده و حاصلخیز مناطق و

 غیر مکان ویا مناسب نا زمان در اگر که عوامل همین سوي از تهدید و طبیعی هاي نهاده و عوامل و باز فضاي در تولید
 اقتصادي فعالیت هر همچون آن بر مضاف. باشد می بخش این هاي شاخصه از نیز تولیدهستند براي تهدیدي باشد دلخواه
 سرمایه براي آرامش و خاطر امنیت ایجاد بنابراین. است کرده پذیر آسیب را بخش این ؛ محصوالت بازار در ریسک وجود

 به کشورها از بسیاري امروزه. سازد می ن نمایا را آن توسعه و کشاورزي بیمه نقش و شده نمایان کشاورزي تولیدي گذاري
 صورت به یا و مستقیم صورت به چه خارجی اري گذ سرمایه به گذاري، سرمایه براي مالی منابع کافی بودن عدم دلیل

 گذاران سرمایه براي سبزي چراغ تواند می قوانین ثبات و اجراء قابلیت و سهولت که آورند می روي خارجی سهامداري
 ایجاد ، ارزان هاي نهاده داشتن اختیار در و المللی بین هاي گذر راه کنار در داشتن قرار خاطر به ایران البته. باشد خارجی

 تسهیالت اعطاي خارجی، بازار در چه و المللی بین هاي بازار در چه فروش امکان ، مالیاتی هاي معافیت چون تسهیالتی
 زمینه این در موجود ضعف علت توان می که است کرده ایجاد خارجی گذاران سرمایه براي را مناسب کشش گذاري سرمایه

 گفته پیش دالئل به کشاورزي بخش پیشنهاد و استنتاج تحلیل،. دانست خارجی هاي سرمایه جذب براي ضعیف بازاریابی را
 افزایش که است حالی در این است، خدمات بخش ویژه به و صنعت بخش با رقابت توان عدم دلیل به سرمایه گریز ،با

 در ها ستانده و کشاورزي کاالهاي شده تمام قیمت بر مستقیم تأثیر انرژي هاي حامل جمله از و ها نهاده برخی قیمت
 ژرفی عنایت نیز ها یارانه کردن هدفمند طرح و اندیشید آن در باید که دارد کشاورزي بخش وري بهره و ها داده با قیاس

  .باشد داشته موضوع به

 هزینه افزایش درصد، 40 تا 2 زراعت بخش در انرژي هاي حامل یارانه حذف مستقیم آثار دهد، می نشان اولیه هاي  بررسی
 در درصد40 و برنج شلتوك تولید به مربوط کمترین درصد 2 مصرفی انرژي میزان و محصول نوع به بسته که دارد پی در

 در هزینه افزایش درصد 23 تا 3 بین باغی محصوالت بخش در انرژي هاي حامل یارانه اثرحذف. افتد می اتفاق ذرت تولید
 3 تا 2 با گوساله پرواربندي طیور و دام بخش در همچنین است، نخلستانها و خرما تولید به مربوط درصد 23 که دارد بر

 در متصور هاي قیمت افزایش این. داشت خواهد هزینه افزایش درصد 13 آن فرآوري و شیر تولید و هزینه افزایش درصد
 دارند، کشور عملکرد میانگین برابر 3 تا 2 عملکرد کنندگان تولید از برخی محاسبات همین در اما است، موجود وضع شرایط

 را هزینه افزایش آثار که شود می این به منجر و دارد وجود بیشتر عملکرد به دستیابی امکان وري بهره افزایش با بنابراین
 و زیستی کودهاي از استفاده و بیولوژیک مبارزه سمت به حرکت کشاورزي بخش در ها یارانه هدفمندي در. دهد می کاهش

 . است نظر مد ارگانیک محصوالت تولید

 

 

 



 ها و بخش کشاورزي دفمند کردن یارانهه

یکی از سیاست هاي دولت در حمایت از تولید کنندگان اعطاي یارانه است. بخش کشاورزي نیز از این قاعده مستثنی نمی 
ریسک در این بخش نحوه اعطاي یارانه نیز توجه خاصی را می طلبد. بررسی ها نشان می باشد. با توجه به ماهیت ووقوع 

دهد که اعطاي یارانه به تولید بخش کشاورزي سهم اندکی از کل یارانه هاي بخش داردوبهتر است دولت با هوشمندي 
خودرا از تولید کشاورزي افزایش دهد.  وتدبیر و رعایت اولویت ها با افزایش سهم تولید از یارانه هاي اختصاص یافته حمایت

از میان یارانه هاي تولیدي کشاورزي یارانه بیمه کشاورزي از نظرفنی و مدیریتی توجیه منطقی دارد، چرا که با بیمه نخست 
 بهره افزایش به مدیریتی هاي شاخص بهبود با بیمه: ثانیا شده برخوردار حمایت از کشاورزي فعالیت  آنکه: شاغل واقعی

عوامل تولید کمک کرده و چرخه اي ایجاد میکند که اعطاي یارانه باعث افزایش بهره وري و  (Productivity) وري
   .افزایش بهره وري اصوال نیازبخش به حمایت دولت را کم رنگ می کند

 

 :وضعیت تخصیص یارانه هادر بخش کشاورزي

کاال وخدمات به دست مصرف کننده به قیمت ارزان تر و حمایت بهایی است که دولت ها براي رساندن  1به طور کلی یارانه
 .از توان رقابت تولیدکنندگان پرداخت می کند

یارانه "ها را  دهد که برخالف بسیاري از کشورها، سهم عمده یارانه بررسی نظام یارانه کاالها و خدمات کشورمان نشان می
 1383پرداخت مستقیم دولت بابت یارانه کود شیمیایی در سال دهد. در حالی که در بخش کشاورزي  تشکیل می "مصرفی
هاي اخیر نیز ، یارانه غذا از  در دهه میلیارد ریال بوده است.  14.049میلیارد ریال بوده، پرداخت یارانه خرید گندم  650معادل 

افزایش  1384ارد ریال در سال میلی 31.901به  1352میلیارد ریال در سال  5.4اي برخوردار بوده و از  رشد قابل مالحظه
 .دهد درصد را نشان می 32اي معادل  یافته که رشد ساالنه

 و توزیع نظام فساد و ناکارایی دولت، هاي هزینه افزایش  اعطاي یارانه بدون هیچ قید وبندي موجب بروز مشکالتی نظیر
به دالیل  1980داده اند از دهه  ر انجام میاگیفر صورت به را یارانه پرداخت که کشورهایی بیشتر. شود می ضایعات افزایش

مختلفی چون پرهزینه بودن یارانه فراگیر در اثر رشد جمعیت و افزایش قیمت مواد غذایی، ناکارآیی نظام توزیع دولتی و 
 .استاي اقدام به هدفمند نمودن یارانه ها کرده  اثرات منفی کنترل قیمت محصوالت بر تولیدکنندگان محصوالت یارانه

 
میلیارد ریال به نهاده هاي کود  8550مبلغ  1388یارانه تخصیص داده شده به بخش کشاورزي طبق قانون بودجه سال 

 شده  شیمیایی، بذر،نهال، تراکتور،کمباین، بهینه سازي در مصرف سموم ودفع آفات نباتی و کود شیمیایی، تامین وجوه اداره
دام و اصالح  كبهداشتی درمانی دام هاي عشایري و روستایی، خورا خدمات توسعه کشاورزي، هاي فعالیت توسعه جهت

 .نژاد دام روستایی، واکسن دام، سموم ومواد ضدعفونی کننده،مواد بیولوژیک و خدمات هواپیمایی ویژه می باشد

                                                             
١ . subsidy subsidy 



 
 )ریال میلیون( 81-85 هاي سال طی کشاورزي بخش تولیدي مصوب هاي یارانه – 1جدول 

  

   پژوهش هاي برنامه ریزي، اقتصاد کشاورزي و توسعه روستایی مأخذ: مؤسسه 
   

(میلیون ریال) 81-85یارانه هاي مصوب تولیدي بخش کشاورزي طی سال هاي  -1نمودار 

   
دچار  1385روند افزایشی داشته ولی براي سال 1384-1381مشاهده می شود که یارانه هاي تولیدي بخش طی سالهاي 

این نکته ضروري است که پرداخت بخش عمده یارانه توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و  کاهش شده است. ذکر
ها توسط سازمان حمایت به سازمانهایی مانند سازمان غله، سازمان تعاون  تولیدکنندگان انجام می شود. این یارانه

ورزي، وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت ... وزارتخانه هاي مختلفی مانند وزارت جهاد کشا ی و روستایی،سازمان امورعشای
بازرگانی و ...تحت عناوین مصرفی، تولیدي و خدماتی داده می شود که عمده آن یارانه براي مصر ف کنندگان می باشد. در عین 



اقالم یارانه حال دولت به صندوق بیمه و بانک کشاورزي نیز بخش دیگري از یارانه را پرداخت می نماید، لذا با توجه به اینکه همه 
  .توسط یک دستگاه پرداخت نمی شود، دسترسی به اطالعات کامل و شفاف در مورد میزان ونحوه پرداخت با مشکل مواجه است

 
 

 ریال) میلیون( 81-85 هاي سال طی کنندگان تولید و کنندگان ازمصرف حمایت سازمان پرداختی هاي یارانه – 2جدول 

 
 هاي برنامه ریزي، اقتصاد کشاورزي و توسعه روستاییمأخذ : موسسه پژوهش         

  )(میلیون ریال81-85مقایسه یارانه تولیدي بخش کشاورزي با یارانه هاي مصرفی سال  -2نمودار      

 
 1381مشاهده می شود روند تغییرات یارانه تولیدي بخش کشاورزي در مقایسه با یارانه پرداختی براي مصرف کنندگان از سال  

فاصله به تدریج کاهش می یابد، به عبارت دیگر طی  1385تا سال  1383در حال کاهش بوده است ولی از سال 1383تا 
دگان دچار افزایش چشمگیري شده است و این در حالی است که یارانه تولیدي یارانه پرداختی براي مصرف کنن یاد شدهسالهاي 

براي بخش کشاورزي( علیرغم اهمیت بخش کشاورزي به عنوان زیر بناي توسعه کشور) با افزایش بسیار کندي همراه بوده 
  .است



 
 

 :اعطاي یارانه به بخش کشاورزي از طریق پرداخت بخشی از حق بیمه

 
براي پیشرفت و توسعه نیازمند حمایت دولت است و دولت یراي جلوگیري از کاهش سرمایه گذاري و افزایش بخش کشاورزي 

 :تولید در این بخش سیاست هاي مختلفی اعمال کرده است که در این راستا برخی از مهمترین سیاست ها عبارت است از

 
 عطاي یارانه به نهاده هاي تولیدا -   

 اعتبارات وتسهیالت بخش جهت امور جاري و سرمایه اياعطاي یارانه به -    

 تعیین قیمت هاي خرید تضمینی محصوالت کشاورزي-    

 واردات محصوالت کشاورزي اعمال محدودیت هاي تعرفه اي و غیرتعرفه اي بر -    

 پرداخت یارانه به صادر کنندگان محصوالت کشاورزي -    

 ه اي و ترویجیارائه رایگان انواع خدمات توسع -    

 پرداخت غرامت به خسارت دیدگان از بالیاي طبیعی -    

 اختصاص یارانه به بیمه کشاورزي -    

   انجام سرمایه گذاري هاي زیر بنایی مختلف براي توسعه روستایی -    
     
     

  81-85 هاي سال طی در کشاورزي اعتباري و حمایتی اقالم از برخی رشد نرخ مقایسه – 3جدول 

 
  روستایی مأخذ : مؤسسه پژوهش هاي برنامه ریزي، اقتصادکشاورزي و توسعه

   
 

 

 

 

 

 

 

 



  81-85نرخ رشد یارانه هاي تولیدي سال  -3نمودار 

 
در واقع کاهش  دهنده رشد چشمگیر یارانه بیمه کشاورزي از یارانه هاي تولیدي بخش در مقابل رشد منفی یا نمودار فوق نشان

بعداز حق بیمه سهم دولت سود تسهیالت کشاورزي بیشترین رشد را داشته است که می تواند بیانگر  بذر است. وسهم سم 
  .هدفمندي یارانه هاي تولیدي به سمت وسوي یارنه هاي مطمئنی باشد که کارایی عوامل تولید نیز به همراه آنها افزایش یابد

 
 81-85 هاي سال طی در کشاورزي بخش به اعطایی هاي یارانه از کشاورزي بیمه سهم درصد – 4نمودار

 
 

با توجه به اهمیت بیمه کشاورزي در مدیریت ریسک و تثبیت درآمد کشاورزان، تزریق یارانه به این مقوله از اهمیت باالیی 
برخوردار است و سهم زیادي ازیارانه هاي بخش به بیمه کشاورزي در کشورهاي توسعه یافته نشانگر این امر است . در 

ارانه هایی را به این بخش اختصاص داده است که این یارانه ها شامل درصدي کشورهاي با گسترش مطلوب نظام بیمه، دولت ی



 هاي وغرامت اجرایی هاي هزینه پوشش  توسط صندوق بیمه (در صورت عدم 2محاسبه شده و غرامت پرداختی   1از حق بیمه
 .باشد می) شده دریافت هاي بیمه حق توسط آنها

 
منابع عمومی هستند و می تواند به هر صورتی هزینه شود باید اختصاص آن به بخش هاي از آنجائیکه این یارانه ها به عنوان 

مختلف هدفمند باشد تا عالوه بر بهره مندي مستقیم وغیر مستقیم اقشار مختلف و حمایت اصولی از بخش،از هدر رفتن منابع و 
 .فراهم سازد سرمایه هاي ملی جلوگیري به عمل آمده و موجبات توسعه پایدار کشاورزي را

 
بدین منظور طرح گروه بندي محصوالت زیر پوشش بیمه توسط گروه تحقیق و بازاریابی صندوق بیمه کشاورزي ضمن برقراري 

توانسته موجب حمایت بیشتر از  86-87امکان تخصیص منابع مالی دولت به بیمه کشاورزي و اجراي آن در سال زراعی 
ش فر وسعت به  کشاورزي گردد و نیز از آنجائیکه عوامل تولید این بخش،گستره ايتولیدکنندگان محصوالت عمده و اساسی 

زمین و بام آسمان دارد و جزء محدودیت هاي تولید به معنی عدم امکان افزایش در مقابل رشد انفجاري و لجام گسیخته جمعیت 
 .تنها راه باقی مانده گرددافزایش تولید از این  دارد می تواند موجب بهره وري عوامل تولید کشاورزي و

 
این طرح جامع نگاهی از زوایاي مختلف به هدفمند نمودن یارانه کرده است ؛ به طوري که براساس حداقل درصدهاي پیشنهادي 

  .میلیارد ریال کاهش داده است 744در طرح گروه بندي محصوالت زراعی بار مالی دولت را بیش از میزان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
١ . Premium 
٢ . Indemnity 



 ه منابع انسانی در بخش کشاورزيعو توساست هاي کلی یس

 

انداز آینده نظام جمهوري اسالمی ایران به  هاي کالن اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و امنیتی جهت ترسیم چشم بالغ سیاستا
قانون اساسی در حوزه مسئولیت رهبري انقالب  110هاي انقالب اسالمی براساس بند یک اصل  منظور تحقق آرمان

 .اسالمی است

قانون اساسی،  44هاي کلی اصل  ها از جمله سیاست هاي کلی کشور در بعضی از حوزه در همین رابطه تاکنون سیاست
هاي کلی اقتصاد  هاي کلی خودکفایی دفاعی، امنیتی، صنعت و کشاورزي و سیاست هاي کلی اشتغال، سیاست سیاست

 .ور و مسئولین ذیربط ابالغ شدمقاومتی از سوي رهبر معظم انقالب اسالمی به قواي سه گانه کش

هاي اجرایی با زمانبندي مشخص و  ها، دستورالعمل نامه به منظور تحقق این سیاستها تصویب قوانین تدوین نقشه راه، آیین 
ها جهت تداوم، استحکام و پایداري نظام جمهوري اسالمی ایران به عنوان  قابل ارزیابی براي عملیاتی ساختن این سیاست

 .ناپذیر است بخش آرمانهاي بزرگ انقالب اسالمی ضروري و اجتناب هامالگوي ال

بدیلی را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا نماید بخش  تواند نقش ویژه و بی هاي مهم و زیربنایی کشور که می یکی از بخش
 .هاي خاص خود است ها و توانمندي کشاورزي با ویژگی

برخوردار از منابع پایه آب و خاك، تنوع محصولی در شرایط ویژه آب و هوایی  هاي داخلی این بخش با تکیه بر توانمندي
اي در تأمین امنیت غذایی کشور که تضمین کننده امنیت  هاي علمی تاکنون نقش تعیین کننده کشور، منابع انسانی و یافته

 .شود داشته است ملی محسوب می

یی و تأمین امنیت غذایی، حفظ منابع پایه و توجه به مسائل زیست زا با توجه به نقش و جایگاه بخش کشاورزي در اشتغال
هاي  هاي کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست هاي صنعت و خدمات، در سیاست محیطی و فراهم کردن زمینه توسعه سایر بخش

 .کلی خودکفایی کشور تأکید ویژه بر توسعه پایدار بخش کشاورزي شده است

تواند گامی اساسی در  هاي کلی می ز، تدوین نقشه راه علمی و عملی با تأسی از سیاستتصویب قوانین مناسب و موردنیا
 .ها باشد جهت تسهیل و تسریع در دستیابی به اهداف این سیاست

هاي حمایتی و  برداري، سیاست هاي بهره در توسعه کشاورزي عوامل زیرساختی از جمله پایداري منابع پایه آب و خاك، نظام
 .ي نقش بسیار مهم و اساسی داردگذار سرمایه

وري هریک از عوامل مؤثر در توسعه  دهد که تأثیر منابع انسانی در بهره ها، تحقیقات و تجربیات نشان می نتایج پژوهش
بدیل است. به دلیل اهمیت و جایگاه توسعه منابع انسانی در توسعه پایدار  بخش کشاورزي منحصر بفرد، تعیین کننده و بی

هاي کلی خودکفائی کشاورزي در چندین بخش به طور  هاي کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست زي، در سیاستبخش کشاور
 .مستقیم و غیر مورد تأکید قرار گرفته است



وري در  محور قراردادن رشد بهره«به  3در بند » اقتصاد دانش بنیان«به  2هاي کلی اقتصاد مقاومتی در بند  در سیاست
افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاي آموزش، «به  5در بند » ل تولید، توانمندسازي نیروي کاراقتصاد با تقویت عوام

 کشاورزي خودکفایی کلی هاي سیاست در رابطه همین در و) 1( شده توجه» مهارت، خالقیت و کارآفرینی

نوسازي نظام «به  4در بند » ت استاندارهاتشویق کشاورزان به رعای«به  3در بند » توانمندسازي منابع انسانی«به  1در بند 
هاي تولید و  کاهش هزینه«به  7تولید کشاورزي برمبناي دانش نوین، تربیت، حفظ و تجهیز نیروي انسانی موردنیاز و در بند 

 )2تاکید شده است.(» وري افزایش بهره

گذاري در  باشد و سرمایه بنیان، علمی میتأمل در موارد ذکر شده بیش از هرچیز از ضرورت توجه به کشاورزي دانش  
به عنوان یک اصل زیربنایی در اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه مسئوالن » توسعه منابع انسانی و توانمندي نیروي انسانی

 .ریزان و مجریان قرار گیرد به ویژه قانونگذاران، برنامه

ه جامع، مستمر و پویا قابل تحقق است لذا باید ابعاد مختلف با توجه به اینکه اصوالً توسعه منابع انسانی در یک برنام
توانمندسازي منابع انسانی با توجه به جامعه هدف مورد توجه قرار گیرد و به صورت تعاملی با سایر عوامل مؤثر در توسعه 

با اقتضائات  هاي کالن در سطح ملی و متناسب افزا در برنامه بخش در یک ساختار نظام یافته، هماهنگ، مکمل، هم
هاي اجرایی تدوین شود. بنابراین  اي و محصولی با لحاظ قراردادن شرایط بومی برنامه هاي کشاورزي، منطقه زیربخش

هاي محدود، کوتاه مدت، مقطعی و در محدوده خاص  توسعه و توانمندسازي منابع انسانی در بخش کشاورزي، در برنامه
 .جغرافیایی عملی نیست

اي، تعامالت  هاي منطقه گی هاي کشاورزي ایران، پراکندگی و تنوع محصولی، شرایط آب و هوایی، ویژ گی ویژهبا توجه به 
ها، شرایط و ضوابط نهادها و  برداري، نظام مالکیت از یک سو و برنامه هاي بهره هاي شاغالن، نظام گی اجتماعی، ویژ

اي  هاي پایه هاي مهارتی کوتاه مدت، آموزش در سطوح آموزشهاي مسئول در توسعه منابع انسانی بخش کشاورزي  دستگاه
ها از سوي دیگر مستلزم شناخت دقیق و داشتن اطالعات جامع براي تدوین  در آموزش و پرورش و آموزش عالی در دانشگاه

 .باشد برنامه توانمندسازي نیروي انسانی متناسب با نیاز بخش کشاورزي می

مورد توجه قرار گیرد  می تواندمه جامع و نقشه راه توسعه منابع انسانی اصول ضروري ذیل در همین رابطه جهت تدوین برنا
توانمندسازي نیروي انسانی «هاي موجود در یک نظام هماهنگ و هدفمند  ها و ظرفیت گیري از امکانات، توانمندي تا با بهره

 .شودهاي کلی تسریع  تبیین شود تا دستیابی به اهداف سیاست» بخش کشاورزي

ها و نهادهاي مختلف که در این حوزه فعالیت  سازي دستگاه تدوین نظام جامع آموزش کشاورزي به منظور هماهنگ *
ها، فرآیندها و  هاي ذیربط نیست بلکه تبیین منسجم سیاست دارند. منظور از نظام آموزش کشاورزي تلفیق و ادغام دستگاه

گذاري و تنوع  هاي کلی توسعه کشاورزي و تمرکز در سیاست ول و سیاستهدفمندي نظام آموزش کشاورزي با تأکید بر اص
اي که مدیریت کالن، راهبردها توسط مسئولین بخش کشاورزي، پشتیبانی و ارائه خدمات آموزشی  باشد بگونه در اجرا می

 .ام شودتوسط بخشهاي دولتی، عمومی و خصوصی و هماهنگی و سازماندهی امور بر اساس قوانین و مقررات انج

هاي کشاورزي ایران و پراکندگی سرزمینی به منظور تسهیل دسترسی  ایجاد ساختار آموزشی متناسب با ویژگی *
تبیین فرآیند مناسب به منظور  برداران بخش و عالقمندان به دانش فنی کشاورزي در سطح کشور، کشاورزان و بهره



هاي آموزشی  هاي علمی به بسته وهشی و تحقیقاتی و تبدیل یافتهها و مؤسسات پژ هاي علمی دانشگاه کاربردي کردن یافته
 اجرایی و عملیاتی متناسب با نیاز مخاطبان و متقابالً انتقال مسائل و مشکالت کشاورزي به مراکز علمی و پژوهشی

 مناطق در بویژه دانشجویان و آموزان دانش  حمایت و تسهیالت الزم به منظور ایجاد انگیزه براي افزایش گرایش *
سازي نیروي انسانی بخش و فراهم کردن  هاي کشاورزي به منظور جوان رزي و روستایی جهت تحصیل در رشتهکشاو

 زمینه پذیرش نوآوري و ایجاد بستر مناسب براي کارآفرینی

 ها،-شناسی آموزش کشاورزي در کشور در پذیرش، شیوه آموزش و فرآیند فعلی، بویژه در دانشگاه ضرورت آسیب *
درصد از کشاورزان کشور داراي تحصیالت 3یادآوري این نکته ضروریست که در حال حاضر بنا بر آمارهاي منتشره کمتر از 

هاي کشاورزي به دالیل مختلف از جمله ساختار اجتماعی  آموختگان رشته باشند در حالی که انبوهی از دانش دانشگاهی می
اي، عدم وجود ساختار مناسب در نظام  عملی و کاربردي و مزرعه هاي آموختگان در مهارت کشاورزي و ضعف دانش

 .توانند در فرآیند تولید نقش قابل توجهی داشته باشند کشاورزي، نمی

ریزان و حتی نظام قانونگذاري قرار  از اصول دیگري که باید در نظام آموزش کشاورزي مورد توجه مسئوالن و برنامه *
 .سیستمی به آموزش کشاورزي است گیرد انسجام و پیوستگی و نگرش

در حال حاضر این پیوستگی و انسجام در نظام آموزش کشاورزي وجود ندارد. بنا بر آمار منتشره از وزارت آموزش و پرورش 
 )3(هاي کشاورزي مشغول به تحصیل هستند. آموزان متوسطه کشور در رشته درصد از دانش 5/1کمتر از 

باشند.  هاي کشاورزي مشغول به تحصیل می درصد از دانشجویان کشور در رشته 6ر حدود در حالی که در آموزش عالی کشو
)4( 

این نسبت حاکی از عدم انسجام آموزش پایه، یعنی آموزشهاي متوسطه و آموزش عالی است در همین رابطه ترکیب   
 .تکنند قابل تأمل اس هاي کشاورزي تحصیل می جنسیتی و مناطقی که دانشجویان در رشته

هاي علمی و  گیري از یافته ا توجه به تحول چشمگیر در تکنولوژي و روند رو به رشد صنعتی شدن کشاورزي و بهره  *
ها حتی شیوه آموزش کشاورزي، از اصول اجتناب ناپذیر است  آالت، کارگاه پژوهشی، ضرورت بازنگري در تجهیزات، ماشین

 .ها و مراکز آموزشی انجام شود ها، هنرستان دانشگاه گذاري الزم در که الزمست در این رابطه سرمایه

هاي نوین آموزشی از جمله  گیري از سیستم از اصول دیگري که در آموزش کشاورزي باید مورد توجه قرار گیرد بهره *
گیري از  ایجاد شبکه ملی کشاورزي با همکاري صدا و سیما، ایجاد سامانه و شبکه مجازي آموزش کشاورزي، بهره

 گیري از فضاي مجازي ولوژي نوین به منظور فراگیر کردن آموزش کشاورزي و ایجاد شبکه مشاوره مجازي و بهرهتکن

حمایت، تسهیل و تسریع در ایجاد شبکه آموزش غیردولتی و خصوصی توسط نهادهاي عمومی نظیر نظام مهندسی  *
هاي  هاي تولیدي، شرکت ها و تشکل ها، تعاونی اتحادیهکشاورزي و منابع طبیعی، نظام دامپزشکی، نظام صنوف کشاورزي، 

اي و  ها و امکانات منطقه گیري از توانمندي اي کشاورزي، خبرگان و نخبگان بخش کشاورزي با بهره خدمات فنی مشاوره
 بومی



رحله هاي انجام شده، آموزش کاربردي کشاورزي با یک نگرش جامع در سه م با توجه به تجربیات حاصله و پژوهش *
قبل از تولید، فرآیند تولید و بعد از تولید باید مورد توجه قرار گیرد به عبارت دیگر آموزش کشاورزي صرفاً به عنوان یک 

برداران قبل از تولید، به منظور آگاهی از نهاده  مهارت فنی در فرآیند تولید نیست، افزایش دانش و مهارت کشاورزان و بهره
ها  مناسب و موردنیاز و در حین تولید، استفاده بهینه از تجهیزات، امکانات و منابع و کاهش هزینههاي استاندارد و تجهیزات 

و بعد از تولید، نگهداري مناسب تولیدات، توسعه صنایع تبدیلی و بازاریابی، از اصول مورد تأکید در نظام آموزش کشاورزي 
 .است که باید مورد توجه قرار گیرد

برداران گروه نسبتاً قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل  حوزه کشاورزي یعنی کشاورزان و بهره از آنجا که مخاطبین *
بردار در بخش کشاورزي  دهند و بنا بر آمارهاي منتشره مرکز آمار ایران قریب به چهار میلیون و سیصد هزار نفر بهره می

سال و  45درصد داراي سن  50ن قرار دارند، یعنی بیش از نمایند و از نظر سنی بیشتر آنان در گروه بزرگساال فعالیت می
 )5باالتر هستند و از نظر هرم تحصیلی در وضعیت مطلوب قرار ندارند. (

هاي اجتماعی، ترکیب  مندي کشاورزان فعلی با توجه به ویژگی ضرورت تدوین نظام جامع آموزش کشاورزي براي بهره 
سازي نیروي انسانی بخش کشاورزي از  ش و تربیت کشاورزان آینده و جوانسنی و هرم تحصیلی آنان از یک طرف، آموز

توان یک روش، شیوه و سطح آموزشی را  سوي دیگر باید مورد توجه قرار گیرد لذا در نظام جامع آموزش کشاورزي نمی
ن و نیازهاي آنان و ها شناخت کافی از مخاطبی براي کلیه مخاطبین توصیه کرد بلکه بنا بر اقتضائات، نیازها و ضرورت

تدوین برنامه منعطف و سطح بندي آموزش به صورت عمومی، تخصصی و ویژه براي کشاورزان از دیگر اصولی است که در 
 .این نظام باید مورد توجه قرار گیرد

ه ابتدا شود ک هاي اجرایی توسعه و توانمندسازي نیروي انسانی در صورتی فراهم می امکان عملیاتی شدن و تدوین برنامه
این تغییر نگرش و باور در مسئوالن ذیربط ایجاد شود که تحول در نظام کشاورزي به منظور تحقق کشاورزي دانش بنیان 

شود که تحول در توسعه منابع انسانی و توانمندسازي کشاورزان صورت گیرد به عبارت دیگر دستیابی به  زمانی حاصل می
ه کشاورزان داراي دانش روز، مهارت کاربردي علمی و عملی باشند و این فرآیند کشاورزي توسعه یافته زمانی میسر است ک

 .به صورت مستمر، پویا، فراگیر و همه جانبه تداوم داشته باشد

هاي خاص آنان، تحقق آموزش  با توجه به گستردگی مخاطبین و حضور کشاورزان در اقصی نقاط کشور و همچنین ویژگی
گذاري در  گذاري کافی و تخصیص منابع الزم به آن است. این سرمایه ؤثر مستلزم سرمایهکشاورزي جامع، کاربردي و م

سطح کالن زمانی مقدور خواهد بود که مسئوالن منابع در نظر گرفته شده براي توانمندسازي و توسعه منابع انسانی را، یک 
گذاري در توسعه  ترین سرمایه قرون به صرفهگذاري پایدار، تجدید شونده محسوب کنند و باور داشته باشند که م سرمایه

 . است بخش کشاورزي توسعه منابع انسانی
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