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ﭼﮑﯿﺪه
اﻣﺮوزه رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﻮء ﺑﺮ ﺧﺎک و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﻮد و ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻟﻮدهﺳﺎزی ﺧﺎک و ﻣﻨﺎﺑﻊ آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ
ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و اﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری و ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ،ﺗﻌﺎدلﻫﺎی
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ را در ﭘﯽ دارد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ
ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی ،ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺪرن ﮐﺸﺎورزی ﺗﮑﯿﻪ دارد
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ و ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدن و ﺑﺎزده
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و  ...در ﮐﺸﻮرﻣﺎن و
ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﻪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی،
__________________________________________________________
 -1اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎنyghanbari2000@yahoo.com ،
 -2اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن
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ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ را ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮاروی
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ،ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی
ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ،ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺸﺮ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از
ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻮده و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آن ،اﺛﺮ ﺳﻮء ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﻧﺪارد و در ﺣﻔﻆ و
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺻﺪاﻗﺘﯽ.(45 :1371،
از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ) 1ﻓﺎﺋﻮ( ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی ،اﻟﮕﻮﯾﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ،آب و ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺟﺎﻧﻮری ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ ،از ﻟﺤﺎظ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ
ﺑﺪون ﺗﺨﺮﯾﺐ ،از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺠﺎ ،از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻌﺘﺒﺮ و از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻘﺒﻮل
ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
-

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ و آﯾﻨﺪه از ﻧﻈﺮ ﮐﻤّﯽ و ﮐﯿﻔﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی؛

-

اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎﻏﻞ داﺋﻤﯽ ،درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ؛

-

ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﺷﻮﻧﺪه ﺑﺪون اﯾﺠﺎد
اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﻌﺎدلﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ؛

-

ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
دﯾﮕﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ)ﻣﺠﻨﻮﻧﯿﺎن.(23 :1376،

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در داﺧﻞ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
__________________________________________________________
)1 - Food and Agriculture Organization (FAO
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی
ﭘﺎﯾﺪار را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد) :اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ(52 :1382،
اﻟﻒ :اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 -1ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ
 -2ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
 -3ﭘﺮورش ،آﻣﻮزش و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺨﺸﯽ
 -4ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم
 -5اﺷﮑﺎل ﭘﺎﯾﺪار ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
 -6اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ب :اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی
 -1ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آبﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ
 -2ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﭘﺎﯾﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎک
 -3ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎنزاﯾﯽ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ
 -4ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ
 -5ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ
 -6ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ
 -7رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
 -8ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ و ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎ
 -9اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺳﻤﯽ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺪار ،ﺣﻮل ﺳﻪ ﻣﺤﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮار
دارد :اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ،اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﯾﺸﻪﮐﻦ ﻧﻤﻮدن ﻓﻘﺮ و
ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ.(1994،1
__________________________________________________________
)1 - The United Nations Development Programme (UNDP
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ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در اﯾﺮان
ﭘﺲ از اﺟﻼس ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻣﯿﻦ) ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ( در رﯾﻮدوژاﻧﯿﺮو در ﺳﺎل  1992ﻣﯿﻼدی،
اﻗﺪاﻣﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﮔﺮدﯾﺪ و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮع ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ در
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻮد
)روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت.(1375،
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﺷﻬﺮﯾﻮر  1372ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﺟﻼس زﻣﯿﻦ)رﯾﻮ(1992
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف آن ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
 -1ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ؛
 -2اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﺳﺘﻮر ﮐﺎر  21و
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ؛
 -3اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ واﺣﺪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ در ﺧﺼﻮص
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ؛
 -4ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﺟﺮاﯾﯽ -ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ و ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ؛
 -5ﺑﺮرﺳﯽ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص اﻣﻮری ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد)ﻃﺮاوﺗﯽ.(1377،
ﺗﺄﺳﯿﺲ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در راﺳﺘﺎی ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺳﺎل  1377ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ دارای
ﺑﯿﺸﺘﺮ از  5000ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪ .دﻓﺘﺮ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ در ﻏﺎﻟﺐ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎماﻻﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﮕﺎه ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
در آﻣﺪه و ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﮐﻼن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﻮر را
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻃﺮح دوﻟﺖ ﺳﺒﺰ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻟﺰوم ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻤﺎم ارﮔﺎنﻫﺎ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﺳﺎﻟﻢ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﺗﺒﺼﺮه  20ﻗﺎ ﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  1382ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻨﺪ پ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ)دوﻟﺖ ﺳﺒﺰ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﺮﻣﺸﻘﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص داد.
اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺻﺮف
اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ذﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد:
 ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﺎﻏﺬ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﺎﻣﻨﺪﻫﺎاﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ در وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
 -1ﺗﺄﺳﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
اﯾﻦ دﻓﺘﺮ در ﺳﺎل  1377و در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  5ﺳﺎل دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد
ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺳﺘﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وزﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد دﻓﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﻗﺒﻞ از ادﻏﺎم وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و
ﺟﻬﺎدﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﺣﻀﻮر در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﺴﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﺤﺪود ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
دﻓﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺷﺎﻣﻞ  2ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ  17ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻮد)
دﻓﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی.(1383،
ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،دﻓﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻄﻮر
ﻣﺠﺪد و ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر وزﯾﺮ در ﺳﺎل  1381ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﺑﺎره ﺧﻮد را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺲ از ادﻏﺎم آﻏﺎز ﮐﺮد.

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان
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ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی:
 -1ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻫﺪاف ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ،وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی.
 -2ﺗﻬﯿﻪ ،ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﮑﻤﯿﻞ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ،ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی و
اﻟﮕﻮﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی.
 -3ﻃﺮاﺣﯽ ،اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﭘﺎﯾﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ
ﻻزم در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای آن در زﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی.
 -4ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻣﻮازﯾﻦ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺼﻮب در
زﯾﺮﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در راﺳﺘﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﻪ.
 -5اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ
ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن آﺳﯿﺐﻫﺎی زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ.
 -6ﺟﻤﻊ آوری آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی.
 -7ﺑﺮرﺳﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎ آﮔﺎﻫﯽ و داﻧﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداران و ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﺟﻬﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ.
 -8ﺑﺮرﺳﯽ و اﻋﻼم ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای دورهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار و
ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ.
 -9ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ زﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎﯾﺮ
ارﮔﺎنﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻦ آوریﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ.
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 -10ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ و واﺣﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮحﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ.
 -11ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ
)اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ.(1382،
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺸﺎورزی
ﮐﺸﺎورزی ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺑﺎﻟﻘﻮه آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﻐﯿﯿﺮات دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺎورزی ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  250ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎل ،از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﮐﻢ آب دﻧﯿﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ،ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ...ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺸﻮر
ﺣﺪود  130ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺠﻢ آب ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﯾﺎ اﺣﺘﺴﺎب
ﺣﺠﻢ آبﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ،ﺣﺪود  126ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد .از ﮐﻞ
آبﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺸﻮر ،ﺣﺪود  105ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ را ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و  25ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ را ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻧﻔﻮذی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد از ﮐﻞ
آبﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل ،ﺣﺪود  87/5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺣﺪود  82ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺧﺼﺎص دارد)ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی.(1377،
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ﺧﺎک
آﺧﺮﯾـﻦ ﺑـﺮآوردﻫﺎ در زﻣﯿـﻨﻪ ﺧﺎکﻫﺎی دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ،ﻧﺸﺎن از ﻣﺤﺪودﯾﺖ در
اﯾـﻦ زﻣﯿـﻨﻪ دارد .از ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﭘﻬـﻨﺎور ﮐﺸﻮر ،ﮐﻤﺘﺮ از  37ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺸﺖ آﺑﯽ و
دﯾـﻢ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ از  18/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر آن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ
ﻣـﯿﺰان اراﺿﯽ ،ﺣﺪود  5/8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ آﺑﯽ ،ﺣﺪود  2ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻫﮑـﺘﺎر ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑﺎﻏـﺎت و ﺣـﺪود  6/2ﻣﯿﻠـﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﻢ ﻗﺮار دارد .در
ﻣﺠﻤـﻮع ﺣـﺪود  1/4ﻣﯿﻠـﯿﻮن ﻫﮑـﺘﺎر ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت آﯾـﺶ آﺑﯽ و دﯾﻢ ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣـﯽﮔـﯿﺮد .ﻻزم ﺑـﻪ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﮐﻪ اراﺿﯽ واﻗﻊ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺮخ  50ﺗﺎ  60درﺻﺪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ)ﻫﻤﺎن(.
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ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره ) (2وﺿﻌﯿﺖ اراﺿﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ

ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮاﺗﻊ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎل اﯾﺮان در ﺣﺪود  4/12ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  1/9ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻫﮑﺘﺎر آن را ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﺪود  0/6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر از اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﻣﺨﺮوﺑﻪ
اﺳﺖ و  1/3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر آن ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﻄﺢ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری،
ﺣﺪود  10/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮاﺣﯽ زاﮔﺮس ،ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس و ﻋﻤﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ﺣﺪود  90ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﻠﻮر ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از  12ﻫﺰار ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض ﻫﺴﺘﻨﺪ)ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی.(1383 ،
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ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ) (1وﺿﻌﯿﺖ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ

آﯾﺶ آﺑﯽ و دﯾﻢ

زراﻋﺖ آﺑﯽ
 6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر

ار
 4/ 1ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺖ

) (% 32/ 5

) (% 22

ﺑﺎغ
زراﻋﺖ دﯾﻢ

 2/ 4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر
)(% 13

 6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر
) (% 32/ 5

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ) (2وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و اراﺿﯽ ﮐﺸﻮر
100

90

80
60
34

40
4.5

2

6.3

12.4

6

20
0

ﺑﺎﻏﺎت

ﺑﯿﺎﺑﺎن

آﯾﺶ

اراﺿﯽ دﯾﻢ

اراﺿﯽ آﺑﯽ

ﻣﺮﺗﻊ

ﺟﻨﮑﻞ

ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان از دﯾﺮﺑﺎز دﺳﺘﺨﻮش ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ و آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮیﻫﺎی ﮐﻼن و ﺟﺎﻣﻊ )ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ( ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ
آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﮐﻼن ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮازﻫﺎ ،ﺧﻄﯽ ﻣﺸﯽﻫﺎ ،ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
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ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻧﻄﺒﺎق اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻫﻨﮓ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت از روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ)ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در روﻧﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ( اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺗﻮان ﺟﺬب
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺎزاد روﺳﺘﺎ را ﻧﺪارد ،ﻻﺟﺮم ﺗﻨﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻣﻦ
زده اﺳﺖ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﻃﯽ  20ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ در
ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﻫﺪاف و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺺ و در ﭘﺮﺗﻮ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی دﻗﯿﻖ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ روﺳﺘﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ
ﺣﺼﻮل در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎی ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ را
در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﻤﻮاره
رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻬﻢ آن از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در ﺣﺪود
 38درﺻﺪ اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﯿﮑﺎری روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻀﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎرت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﮐﺴﺮی دارد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر از ﭘﯿﺶ راه ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد و اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻣﺠﻬﺰ ﻧﮕﺮدد ،ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ،ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
راه ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و رﺷﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واردات وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت در آﯾﻨﺪه،
ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﻣﺮی ﻣﺸﮑﻞ و ﺗﺎ
ﺣﺪودی ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ)ﮐﻼﻧﺘﺮی.(22 :1375،
اﻣﺮوزه ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و آﯾﻨﺪه آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﺤﺎق ﯾﺎ ﻋﺪم اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ
اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻋﻮاﻣﻠﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی ،ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮر ،اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف
و ﺗﻐﺬﯾﻪ ،وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪﻫﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮ آن اﺛﺮ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﭼﺎﻟﺶ ﻓﺮاروی اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺼﺮف و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻤﯽ)درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی( و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از ﻧﮕﺎه ﮐﯿﻔﯽ)ﺗﺄﻣﯿﻦ
رﯾﺰﻣﻐﺬیﻫﺎ( ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺗﺨﺎذ اﻗﺪامﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺿﺮوری
اﺳﺖ.
ﭼﺎﻟﺶ دﯾﮕﺮ ،روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر
روزاﻓﺰوﻧﯽ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﯽ ﺟﻮان ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﻟﺬا ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻢ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻻزم و ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای
ﺟﻤﯿﻌﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ آن وﺟﻮد دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻟﮕﻮی ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ در ﺣﺪود  25درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﭼﺎر ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ و در
ﺣﺪود  50درﺻﺪ از ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ)ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺳﺘﺎﯾﯽ.(1375،
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻓﻌﻠﯽ در ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺬا در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﯿﺶ از
ﺣﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾﺮان
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  73ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ 20
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ  100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،اﻗﺪامﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد و اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﺑﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  1345ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای  1/7ﻧﻔﺮ ﻏﺬا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
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ﺳﺎل  1370اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ  3ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮐﺸﻮر زﯾﺮ  15ﺳﺎل ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ از دﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﺑﺎر ﻧﯿﻤﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﻤﯿﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻟﺬا ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺸﺎورزی)ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ( و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻏﺬاﯾﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ
ﺟﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ)ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی.(1383 ،
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﮔﺮ ﭼﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ
ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﻋﻤﺪهای روﺑﺮو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ ،ﻓﻘﺪان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻻزم در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ،ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺮای
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی  3/8درﺻﺪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ  9/5و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت 25/4
درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  - 3ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ارزش اﻓﺰوده و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در
ﺳﺎﻟﻬﺎی  1367 ، 1359و ) 1382ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎل (1376

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﺪه
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ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺎﻟﺮی و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در اﻟﮕﻮی
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  30درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻧﺎن در اﯾﺮان ﻣﻌﺎدل ﺣﺠﻢ
واردات ﮔﻨﺪم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح روشﻫﺎی ﭘﺨﺖ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺻﺤﯿﺢ ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ
ﺿﺎﯾﻌﺎت را ﮐﺎﻫﺶ داد .در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ و
ﺻﯿﻔﯽﺟﺎت ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  35درﺻﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺘﯽ ﺑﻪ  50درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽرﺳﺪ)ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺳﺘﺎﯾﯽ.(1374 ،
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 4ﺳﻬﻢ ﺿﺎﯾﻌﺎت ازﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف در ﺳﺎل 1380

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺣﺪود  12ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ و در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ  30درﺻﺪ ﺿﺎﯾﻌﺎت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ارزش ﺿﺎﯾﻌﺎت در ﺣﺪود  3/6ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،اﺧﺘﻼف ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ
در ﻫﮑﺘﺎر و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺮ راس دام در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﺎﻏﯽ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﯿﺐ از ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎغﻫﺎی اﯾﺮان در ﺣﺪود  20درﺻﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ)اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ .(1382،در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و داﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاروﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﺸﺪه و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ
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در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن دارای ذﺧﺎﯾﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺎ ارزش در زﻣﯿﻨﻪ دام و ﮔﯿﺎه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﺎزدﻫﯽ ﯾﮏ اﻣﺮ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور در زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ،
آﯾﻨﺪهای ﻣﺒﻬﻢ و ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮار و ﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ،وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻬﻢ واردات ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ واردات ،ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻏﺬا از ﮐﻞ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﺮی ﻣﺼﺮﻓﯽ روزاﻧﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ و
ﻣﺎﻟﺰی در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﺎزدﻫﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺗﻼش ﺷﻮد.
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺨﺶ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -1اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎ.
 -2اﯾﺠﺎد ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺣﻮزه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﺮان روﺳﺘﺎﯾﯽ.
 -3ﺣﻀﻮر دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺟﺮاﯾﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮان روﺳﺘﺎﯾﯽ.
 -4اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺮان روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﮕﺮش ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ.
 -5دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ
و درآﻣﺪ ﻣﯿﺎن روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن.
 -6ﻓﻘﺪان ﭘﺲ اﻧﺪاز و ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﻟﯿﺪی در روﺳﺘﺎﻫﺎ.
 -7ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی.
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ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ،راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ :ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب و ﺧﺎک ،اوﻟﻮﯾﺖ واﮔﺬاری اراﺿﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ و اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﯾﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ
اﯾﺠﺎدﺷﺪه ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف و ...
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﺮآورده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه را ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در آن از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﺎرای ﺳﻨﺘﯽ و ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺪرن ﮐﺸﺎورزی ﺗﮑﯿﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه و ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدن و ﺑﺎزده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ دارد.
در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،اﺻﻼﺣﺎت ﻋﻤﺪهای در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی
و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺿﺮورت دارد .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﺸﻮد؛ ﭼﺮا
ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﮐﺜﺮ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺸﻮر را در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی و روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ :ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎک ،ﻫﺮزروی و ﻋﺪم ﺑﻬﺮهوری ﻣﻨﺎﺳﺐ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی )ﭼﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭼﻪ در زﻣﺎن ﻣﺼﺮف(،
ﺑﯿﮑﺎری در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،دوﮔﺎﻧﮕﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی.

ﺷﻤﺎره  16زﻣﺴﺘﺎن 87

234

ﻣﻨﺎﺑﻊ
-

اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق و دﯾﮕﺮان) ،(1382ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎد ،ﺷﻤﺎره .258

-

دﻓﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی) ،(1383ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻗﺪاﻣﺎت ،وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی.

-

راد ﮐﻠﯿﻔﺖ ،ﻣﺎﯾﮑﻞ) ،(1372ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﯿﺮ .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﺎورزی.

-

روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت)(1375دوﺷﻨﺒﻪ 27 .آﺑﺎن .ﮐﺸﺎورزی زﻣﺰﻣﻪ رﻫﺎﯾﯽ از واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﯿﺎﺗﯽ

-

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی) ،(1379-83ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر

-

ﺻﺪاﻗﺘﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد) ،(1371ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار و ﻧﻘﺶ آن در ﺣﻔﺎﻇﺖ و
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ،وزارت
ﮐﺸﺎورزی.

-

ﻃﺮاوﺗﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ) ،(1377دﺳﺘﻮر ﮐﺎر  ،21ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮان ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ.

-

ﻋﺴﮕﺮی ،ﺣﺴﯿﻦ) ،(1378ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﻬﺮهوری وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی.

-

ﮐﻼﻧﺘﺮی ،ﻋﯿﺴﯽ) ،(1375ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ .ﺑﺮزﮔﺮ ﺷﻤﺎره 731

-

ﻣﺠﻨﻮﻧﯿﺎن ،ﻫﻨﺮﯾﮏ و دﯾﮕﺮان) ،(1376ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ در
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی،
ﺷﻤﺎره . 4

-

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی)،(1377ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ،وزارت
ﮐﺸﺎورزی.

-

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان) ،(1380ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎری ﮐﺸﻮر.

-

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺳﺘﺎﯾﯽ)،(1374ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎ،
وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ.

-

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺳﺘﺎﯾﯽ) ،(1375ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺳﻮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ،وزارت ﺟﻬﺎد
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ .

-

ﻧﺼﯿﺮی ،ﺣﺴﯿﻦ) ،(1379ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ.

-

وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،(1383) ،وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی ،ﺷﻤﺎره اول.
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