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وضعیت جغرافیایی و اقلیمی

ــا مســاحتي حــدود  ــران ب ــی ای اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد در جنــوب غرب
ــن 49  ــرس، بی ــال زاگ ــله جب ــاي سلس ــع در دامنه ه ــع واق 15504 کیلومترمرب
درجــه و 53 دقیقــه تــا 51 درجــه و 53 دقیقــه طــول شــرقي و 29 درجــه و 56 
دقیقــه تــا 31 درجــه 29 دقیقــه عــرض شــمالي قــرار گرفتــه اســت. ایــن اســتان 
ــارس  ــه اســتان های ف ــوب ب ــاري،  از جن ــه اســتان چهارمحــال و بختی از شــمال ب
ــتان  ــه اس ــرب ب ــان و از غ ــارس و اصفه ــتان های ف ــه اس ــرق ب ــهر، از ش و بوش
ــامل  ــد ش ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــتان )شــکل 1( محــدود مي شــود. اس خوزس
ــی  ــا 5- بهمئ ــاران 4- دن ــه 3- گچس ــد 2- کهگیلوی ــتان: 1- بویراحم 8 شهرس

ــکل 1(.  ــت است)ش ــرام و 8-باش ــده، 7-چ 6-لن

شکل 1: موقعیت استان های همجوار با استان کهگیلویه و بویراحمد
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ــت های  ــوب دارای دش ــت. در جن ــاوت اس ــم متف ــتان دارای دو اقلی ــن اس ای
ــر  ــی و در شــمال و شــرق دارای رشــته کوه هــای بلنــد و پ گــرم، خشــک و بیابان
ــتان در  ــه اس ــت ترین نقط ــت. پس ــرآب اس ــراوان و پ ــارهای ف ــمه س ــرف و چش ب
ــن آن  در  ــا و مرتفع تری ــر از ســطح دری ــاع 150 مت ــا ارتف ــرار ب ــدر ک ــه حی منطق
قلــه دنــا بــا ارتفــاع 4409 متــر )اختــالف ارتفــاع 4359 متــر( واقــع شــده و حــدود 
200 کیلومتــر از هــم فاصلــه دارنــد. تغییــرات شــدید ارتفــاع در مســافتی انــدك از 
کناره هــای خلیــج فــارس تــا قلــه بلنــد دنــا ســبب شــده اســت کــه هــر قســمتی از 
اســتان دارای شــرایط آب و هوایــی و اقلیمــی مختــص بــه خــود باشــد. بیش  تریــن 
درصــد محــدوده اســتان در طبقــه شــیب  65-30 درصــد بــا 27/9 درصــد قــرار 
ــده  ــد و منعکس کنن ــان می ده ــد را نش ــبتاً تن ــیب نس ــه، ش ــن طبق ــرد. ای می گی
ــا  ــی اســتانی ب ــه و بویراحمــد به طورکل ــن واقعیــت اســت کــه اســتان کهگیلوی ای
ناهمواری هــای زیــاد و پســتی وبلندی های بــا شــیب تنــد اســت. کم تریــن 
درصــد محــدوده اســتان در شــیب های 8-5 و 15-12 قــرار دارد کــه بــه ترتیــب 
ــر اســاس  ــد. ب ــه خــود اختصــاص داده ان 7/9 و 5/3 درصــد مســاحت اســتان را ب
محاســبات انجــام گرفتــه متوســط شــیب اســتان )متوســط وزنــی( 29/64 درصــد 
ــبتاً  ــیب نس ــوع از ش ــتان در مجم ــه اس ــت ک ــت اس ــن واقعی ــای ای ــت و گوی اس

باالیــی برخوردارســت.

تنــوع اقلیمــی، زمین ســاختی و توپوگرافیکــی اســتان باعــث شــده اســت کــه 
کلکســیونی از رویش هــای اســتوایی تــا قطبــی را در محــدوده بســیار کوچــک در 
خــود جمــع کــرده و در هــر زمــان از ســال، رویش هــای گیاهــی حیــات خــود را 

شــروع کــرده و در حالــت گل دهــی و شــکوفایی باشــند. 

ایــن اســتان را بایــد بــاغ گیــاه شناســی ایــران نامیــد. امــکان کشــت و تولیــد 
بســیاری از گیاهــان دارویــی )باریجــه، آنغــوزه، آویشــن، جاشــیر، شــیرین بیــان، 
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حلپــه، بابونــه، مــرزه کوهــی، بومــادران، بادرنجبویــه(، محصــوالت زراعــی )غــالت، 
حبوبــات، چغندرقنــد، دانه هــای روغنــی، ســبزیجات، محصــوالت جالیــزی و 
نباتــات علوفــه ای(، محصــوالت باغــی )ســیب و گالبــی، هســته داران نظیــر زردآلــو، 
ــا،  ــات، خرم ــادام، مرکب ــردو، ب ــر گ ــو، شــلیل و میوه هــای خشــک نظی ــو، هل آلبال
انجیــر و کنــار( و محصــوالت دامــی )گوشــت قرمــز، گوشــت ســفید، شــیر و تخــم 

مــرغ( در ایــن اســتان وجــود دارد.

منشــأ عمومــی بارندگی هــای ایــران جریانــات مرطوبــی اســت کــه بــه همــراه 
مراکــز کم فشــار وابســته بــه جبهه هــا در جهــت غربــی- شــرقی در مدتــی قریــب 
بــه هفــت مــاه از ســال، از اواســط مهرمــاه تــا اواســط اردیبهشــت از کشــور عبــور 
ــتم های  ــد از کل سیس ــه 64/5 درص ــات ک ــن جریان ــم از ای ــی مه ــد. بخش می کن
ــه  ــه ب ــوی مدیتران ــرب از س ــمت غ ــد، از س ــکیل می دهن ــران را تش ــاران زای ای ب
ــه ای موســوم اند. بخــش دیگــری  ــه کم فشــارهای مدیتران منطقــه می رســند کــه ب
ــاز،  ــور از قفق ــس از عب ــس شــمالی اســت، پ ــوس اطل ــی آن اقیان ــه منشــأ اصل ک
دریــای ســیاه و ترکیــه از ســمت غــرب بــه کشــور وارد می شــوند کــه 12/6 درصــد 
از مجمــوع جریانــات ورودی بــه فــالت ایــران را تشــکیل می دهنــد. سیســتم های 
دیگــری کــه بــه کم فشــارهای ســودانی مشــهور هســتند، از ســمت جنــوب غربــی 
ــه  ــند ک ــران می رس ــه ای ــارس ب ــج ف ــتان و خلی ــرخ، عربس ــای س ــق دری از طری
ــات هوایــی را شــامل می شــود. اســتان کهگیلویــه  22/9 درصــد از مجمــوع جریان
و بویراحمــد در معــرض تأثیــر هــر ســه سیســتم فــوق قــرار دارد و در ایــن میــان 

ــت. ــر اس ــوم بیش  ت ــتم های اول و س ــهم سیس س

اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــه ســبب واقــع شــدن در ادامــه سلســله جبــال 
زاگــرس، دارای گردنه هــای متعــدد و صعب العبــور بــوده به طوری کــه چهــار 
پنجــم )80 درصــد( مســاحت آن را ناهمواری هــای پوشــیده از جنگل هــای انبــوه 
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تشــکیل داده اســت. از نظــر آب و هوایــی ایــن اســتان بــه دو منطقــه سردســیری 
ــه وســعت بیــش از 6500  ــه سردســیری ب و گرمســیری تقســیم می شــود. منطق
ــع شــده اســت و به طــور  ــع در شــمال و شــمال شــرقی اســتان واق ــر مرب کیلومت
ــتان دارای  ــن قســمت از اس ــاع دارد. ای ــا ارتف ــر از ســطح دری متوســط 2100 مت
ــر  ــزرگ و پ ــای ب ــمه روده ــوده و سرچش ــوط ب ــای بل ــیع و زیب ــای وس جنگل ه
ــه  ــن ناحی ــاالنه در ای ــی س ــط بارندگ ــت. متوس ــارون اس ــد کارون و م ــی مانن آب
ــر 39 درجــه  ــل درجــه حــرارت 11- و حداکث ــر )شــکل 2( و حداق 650  میلی مت
ســانتی گراد اســت. فصــل یخبنــدان ایــن منطقــه در بعضــی از نقــاط، از شــهریور 
آغــاز شــده و تــا اواخــر اســفند ادامــه دارد. ایــن منطقــه از اســتان از نظــر منابــع 
ــودن دارای  ــتانی ب ــل کوهس ــه دلی ــت، ب ــاك و دش ــر خ ــی از نظ ــی ول ــی غن آب
محدودیت هایــی اســت. منطقــه گرمســیری بــه وســعت بیــش از 8000 کیلومتــر 
ــر  ــت تأثی ــه تح ــن منطق ــت. ای ــده اس ــع ش ــتان واق ــی اس ــوب غرب ــع در جن مرب
بادهــای گــرم خوزســتان قــرار می گیــرد و بــا ارتفــاع متوســط 800 متــر از ســطح 
ــتان دارای  ــمت از اس ــن قس ــک دارد. ای ــرم و خش ــبتاً گ ــی نس ــا، آب و هوای دری
جنگل هایــی از پســته کوهــی )بنــه(، بادام کوهــی )الــوك( و کنــار اســت. متوســط 
بارندگــی ســاالنه در ایــن ناحیــه 450 میلی متــر، حداقــل دمــا 4- و حداکثــر 50 
ــاق  ــدرت اتف ــدان بن ــن مناطــق یخبن ــن در ای ــانتی گراد اســت. همچنی درجــه س
ــه  ــفانه ب ــا متأس ــود دارد ام ــه وج ــن منطق ــیعی در ای ــت های وس ــد. دش می افت
ــر  ــا مشــکل مواجــه هســتند و بیش  ت ــی ایــن دشــت ها ب ــع آب دلیــل کمبــود مناب
محصــوالت به صــورت دیــم کشــت می شــود. بــه طــور خالصــه مشــخصات 
اقلیمــی شهرســتان هــای اســتان در طــی ســال هــای 1384 تــا 1394 در جــدول 

1 ارائــه شــده اســت. 

ــی  ــیری و جنگل ــوای گرمس ــوع آب وه ــل ن ــه دلی ــتان ب ــی اس ــش گیاه پوش
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سردســیری متنــوع اســت. ناحیــه سردســیری بــه علــت بــارش فــراوان، پوشــش 
گیاهــی نســبتاً انبــوه و متراکــم دارد. در بخــش گرمســیری پوشــش گیاهــی تنــک 
ــی،  ــرایط جنگل ــش ش ــر پیدای ــالوه ب ــه سردســیری ع ــوه اســت. ناحی ــه انب و نیم
اســتعداد پوشــش گیاهــی و علف زارهــای مناســب و کافــی وجــود دارد. جنگل هــای 
ــن زده می شــود  ــار تخمی ــزار هکت ــه و بویراحمــد حــدود 874 ه اســتان کهگیلوی
ــکل  ــه و از ش ــب یافت ــه تخری ــرداری بی روی ــر بهره ب ــا در اث ــن جنگل ه ــر ای و اکث
جنــگل خارج شــده اســت. گیاهــان جنگلــی ایــن اســتان از تنــوع برخوردارنــد کــه 
80% آن زیرپوشــش گونــه بلــوط و 20% باقی مانــده مشــتمل بربنــه، کیکــم، ارس، 

ــادام وحشــی اســت. ــواع ب ــک، زبان گنجشــک و ان ــواع زالزال ان

ناحیــه سردســیر دارای شــرایط مناســبی بــرای رویــش گیاهــان مرتعــی همانند: 
جاشــیر، کنگــر و چویــل اســت. در ناحیــه گرمســیر عمــق خــاك حاصلخیــز، بــه 
ــی  ــت. از طرف ــدك اس ــرارت، ان ــه ح ــش درج ــی و افزای ــش بارندگ ــبب کاه س
اســتفاده بی رویــه از جنگل هــا، مراتــع، قطــع درختــان جنگلــی و چــرای بیــش از 
حــد دام هــا در مراتــع، آســیب های زیــادی بــه پوشــش گیاهــی ایــن قســمت وارد 
کــرده اســت. هــر ســاله از نیمــه دوم اســفندماه تــا اواخــر اردیبهشــت مــاه ســال 
ــون، اســپند و  ــی چــون جــو وحشــی، یونجــه وحشــی، خارشــتر، گ ــد، گیاهان بع

ــد. ــه گرمســیری می روی ــان در ناحی شــیرین بی
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شکل 2: توزیع بارندگی استان در طول دوره آماری 52-51 تا 95-96
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ت آن در استان

ت اقلیمی و تغییرا
شخصا

جدول 1: م

1385
1386

1387
1388

1389
1390

1391
1392

1393
1394

بویراحمد

ش ساالنه )میلی متر(
بار

1037/5
885/0

267/5
546/0

801/0
736/0

0/750
798/0

711/5
595/5

میانگین حداکثر درجه حرارت
22/8

21/9
23/7

21/2
23/6

23/0
22/6

22/4
23/5

24/3

میانگین حداقل درجه حرارت ماهانه
7/1

6/2
6/8

6/5
7/5

7/4
7/3

6/9
6/7

7/3

دنا

ش ساالنه
بار

580/5
557/0

179/0
249/0

444/0
378/5

473/0
530/0

414/0
367/5

میانگین حداکثر درجه حرارات
23/8

24/2
26/0

25/5
25/9

26/2
24/9

25/4
24/5

25/3

میانگین حداقل درجه حرارت ماهانه
7/2

7/1
7/6

7/5
8/2

7/3
7/4

7/9
7/4

8/2

گچساران

ش ساالنه
بار

572/0
477/0

189/5
173/0

268/5
269/0

317/5
520/5

431/5
372/5

میانگین حداکثر درجه حرارات
30/2

30/6
30/9

30/0
30/9

31/4
31/0

31/9
31/4

32/4

میانگین حداقل درجه حرارت ماهانه
18/7

18/3
17/6

17/0
17/8

17/5
14/7

14/2
13/4

14/7

کهگیلویه

ش ساالنه
بار

534/0
590/0

338/5
244/0

417/0
397/5

560/0
541/0

551/5
284/0

میانگین حداکثر درجه حرارات
27/5

28/5
30/1

29/2
30/2

30/3
29/2

30/1
39/5

39/6

میانگین حداقل درجه حرارت ماهانه
17/6

17/3
17/8

17/1
18/0

16/5
17/0

17/1
16/7

25/6

بهمئی

ش ساالنه
بار

49/3
357/0

154/0
238/0

408/0
219/0

231/5
508/0

413/0
295/0

میانگین حداکثر درجه حرارات
30/0

29/1
30/6

30/0
30/6

31/2
29/9

30/1
30/3

32/1

میانگین حداقل درجه حرارت ماهانه
17/0

16/1
17/1

16/7
17/7

17/5
17/7

18/0
19/3

20/2
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حوضه های آبخیز استان

ــا در  ــراب آن ه ــا س ــاب و ی ــم پای ــش اعظ ــا بخ ــي و ی ــه تمام ــي ک حوضه های
ــه  ــي ک ــتقل و حوضه های ــاي مس ــوان حوضه ه ــت، به عن ــده اس ــع ش ــتان واق اس
بخــش اعظــم پایــاب و یــا ســراب آن هــا در اســتان و یــا اســتان های دیگــر واقــع 
باشــند، به عنــوان حوضه هــاي غیرمســتقل تلقــي می   شوند)شــکل 3(. گروه بنــدي 
ــکان  ــا به منظــور ام ــر از وضعیــت حوضه ه ــر و بهت ــا باعــث اطــالع بیش ت حوضه ه
ــه  ــوم آن اســت ک ــه مفه ــن ب ــا خواهــد شــد)جدول2(. ای ــح آن ه ــت صحی مدیری
مدیریــت حوضه هــاي مســتقل توســط مدیریت هــای آبخیــز درون اســتاني و 
مدیریــت حوضه هــاي غیرمســتقل بــا هماهنگــي بیــن مدیریــت آبخیــز اســتان های 
ــر  ــور ب ــز کش ــای آبخی ــیم بندی حوضه ه ــود. تقس ــد ب ــی خواه ــوار اجرای همج
ــر حوضه هــای آبخیــز   اســاس تمــاب1 و موقعیــت حوضه  هــای آبخیــز اصلــی و زی

در شکل 4 ارائه شده است. 

شکل 3: قرارگیری استان در حوضه های آبخیز اصلی

1 - شرکت سهامی سازمان تحقیقات منابع آب که به اختصار تماب نامیده  می شود.
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شکل 4: حوضه  های آبخیز در استان کهگیلویه و بویراحمد
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جدول 2: گروه بندي حوضه هاي آبخیز استان کهگیلویه و بویراحمد

                       نام حوضه

نوع آبخيز
بشار

مارون
خيرآباد

زهره

غیرمستقل

پایاب
کارون

مارون و جراحی
زهره و هندیجان

زهره و هندیجان

میان بند
-

-
-

*

سراب
*

-
-

*

مستقل
-

*
*

-

ک حوضــه از قبیــل هواشناســي، 
ب مطالعــات یــ

ک حوضــه بــوده و اغلــ
مشــخصات فیزیوگرافــي از عوامــل تعیین کننــده در یــ

ش گیاهــي، زمین شناســي و ... ارتبــاط مســتقیمي بــا خصوصیــات فیزیوگرافــي دارد. خصوصیــات فیزیوگرافي 
خاکشناســي، پوشــ

ش و رســوب اثــر بگــذارد و یــا بــا تأثیــر غیرمســتقیم بــر آب 
ک حوضــه مي توانــد به طــور مســتقیم بــر جریــان آب، فرســای

یــ
ب تغییــر رژیــم آبــي حوضــه شــود. برخــي از خصوصیــات حوضه هــاي آبخیــز اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد در 

و هــوا، موجــ
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ت انــواع بهره بــرداري کشــاورزي در 

ت. همچنیــن مســاح
جــدول 3، نمــودار مقایســه حوضه هــاي آبخیــز اســتان آمــده اســ

ت. 
محــدوده اســتان کهگیلویــه  و بویراحمــد بــا توجــه بــه تقســیم بندي حوضه هــاي آبخیــز در جــدول 4 ارائــه شــده اســ

سیم بندي حوضه هاي آبخیز
جدول 3: سطح اراضي زراعي در محدوده استان با توجه به تق

ي در 
ي زراع

مجموع اراض

حوضه )هكتار(
ت )هكتار(

مساح
نام شهرستان

نام حوضه آبخيز

56022
361600

بویراحمد
بشار

6720
214160

بویراحمد
مارون

28473
103610

گچساران
زهره

11253
285100

گچساران
خیرآباد

52450
428400

ت
دهدش

مارون

8625
142530

ت
دهدش

خیرآباد
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سیم بندي حوضه هاي آبخیز

شاورزي در محدوده استان کهگیلویه  و بویراحمد با توجه به تق
ت انواع بهره برداري ک

ساح
جدول 4: م

ت
باغا

ش
آي

ت ديم
زراع

ي
ت آب

زراع

حوضه

درصد
هكتار

درصد
هكتار

درصد
هكتار

درصد
هكتار

1
38/6

14
7750

42
23486

43
42052

بشار

-
-

32/86
9073

62/69
17850

5655
1550

زهره

1
11/5

39
5673

32
4650

28
4095

خیرآباد

-
-

33
19350

66
38880

1
865

مارون
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منابع آب استان

از مجمــوع کل آب هــای جهــان، 97/4 درصــد آن را آب شــور دریاهــا و 
اقیانوس هــا تشــکیل می دهنــد کــه بــه دلیــل شــوری نمی تــوان از آن هــا 
ــر آب شــیرین  ــی جهــان، ذخای ــع آب اســتفاده کــرد. به این ترتیــب از مجمــوع مناب
ــود  ــامل می ش ــن را ش ــطح زمی ــای س ــر آب ه ــم ذخای ــد کل حج ــا 2/6 درص تنه
ــای  ــن و یخچال ه ــره زمی ــای ک ــخ در قطب ه ــورت ی ــم آن به ص ــش اعظ ــه بخ ک
طبیعــی و آب هــای زیرزمینــی وجــود دارنــد کــه در دســترس نیســتند.  متوســط 
ــه  ــت؛ ک ــال اس ــر در س ــدود 240 میلی مت ــور ح ــوی در کش ــزوالت ج ــاالنه ن س
ایــن میــزان حــدود یــک ســوم متوســط جهانــی و نصــف قــاره آسیاســت. بدیــن 
ــود  ــوب می ش ــک محس ــک و نیمه خش ــورهای خش ــه کش ــران از جمل ــب ای ترتی
ایــن بــارش عمدتــاً در شــمال غــرب و غــرب فــرو می ریــزد و قســمت اعظــم شــرق 
ــتان  ــال دارد. اس ــر در س ــد میلی مت ــر از ص ــارش کم ت ــور ب ــرقی کش ــوب ش و جن
کهگیلویــه و بویراحمــد بــه دلیــل ویژگی هــای خــاص اقلیمــی و جغرافیایــی یکــی 
ــن اســتان  ــای ای ــن رودخانه ه ــن اســتان های کشــور اســت. مهم تری ــر آب تری از پ
ــد از خرســان، مــارون، زهــره، نازمــکان و بشــار کــه 80 درصــد آب ایــن  عبارت ان
ــه اســتان های همجــوار ســرازیر شــده و از اســتان خــارج می شــود.  ــا ب رودخانه ه
خالصــه ای از تعــداد چاه هــا و چشــمه های دائمــی و فصلــی اســتان بــر 
ــدول 5  ــتان در   ج ــه ای اس ــرکت آب منطق ــردرای ش ــن آمارب ــاس آخری اس

ــه شــده اســت. ارائ

به طــور کلــی  بــر اســاس اطالعــات شــرکت آب منطقــه ای اســتان تــا انتهــای 
بارندگــی 657 میلی متــر، معــادل 10197 میلیــون  ســال 1396 میانگیــن 
مترمکعــب، میــزان تبخیــر و تعــرق واقعــی در ســطح اســتان حــدود 44/8 درصــد 
معــادل 4568 میلیــون متــر مکعــب، حجــم بارندگــی مفیــد )نفــوذ + روانــاب( در 
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ــد در  ــی مفی ــوذ از بارندگ ــب، ســهم نف ــر مکع ــون مت ســطح اســتان، 5629 میلی
ــاب  ســطح اســتان 40/6 درصــد معــادل 2285 میلیــون متــر مکعــب، ســهم روان
حاصــل از بارندگــی مفیــد در ســطح اســتان 59/4 درصــد بارندگــی مفیــد اســتان 
ــه اســتان 2757  ــر مکعــب، حجــم آب هــای ورودی ب ــون مت ــادل 3344 میلی مع
میلیــون متــر مکعــب و کل پتانســیل آب تجدیــد شــونده اســتان، 8667 میلیــون 
متــر مکعــب اســت کــه بــا احتســاب 110 میلیــارد متــر مکعــب پتانســیل منابــع 

ــع آبــی کشــور در اســتان قــرار دارد. آب تجدیدپذیــر کشــور 7/8 درصــد از مناب

ــی  ــر زمین شناس ــد از نظ ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــای  ــم چاه  ه ــداد و تراک ــدودی دارد تع ــتی مح ــی دش ــت و اراض ــتانی اس کوهس
ــراز  ــد ت ــش از ح ــت بی ــبب اف ــه س ــت ک ــدت باال س ــی بش ــت آب زیرزمین برداش
ســطح ایســتابی آب هــای زیرزمینــی دشــت  های اســتان شــده اســت. تغییــرات تراز 
ــع شــده در هــر دشــت، حاکــی از کاهــش  ــای واق ــات چاه  ه ــق اطالع آب از طری
چشــمگیر ســطح ایســتابی طــی ســال های اخیــر اســت )جــدول 6(. به طوری کــه 
ــراز آب را در دشــت امامــزاده جعفــر شــاهد هســتیم  شــدیدترین کاهــش افــت ت
کــه زنــگ خطــری بــرای شــور شــدن ایــن دشــت حاصلخیــز اســت. افزایــش تــراز 
ــداث  ــل اح ــه دلی ــز ب ــر نی ــال های اخی ــتر در س ــت لیش ــتابی در دش ــطح ایس س
ســد کوثــر و اســتفاده از منابــع آبــی ایــن ســد بــرای تغذیــه و کشــت محصــوالت 
کشــاورزی بــوده اســت. ســهم برداشــت بخش هــای کشــاورزی، صنعــت و شــرب 
از منابــع آب  هــای ســطحی و زیرزمینــی اســتان در شــکل 5 ارائــه شــده اســت.
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شمه و چاه در استان کهگیلویه و بویراحمد

 جدول 5: آمار تعداد چ
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ت های استان

ب زیرزمینی در دش
ت آ

جدول 6: وضعی
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ب های سطحی و زیرزمینی استان
شاورزی از منابع آ

ت و ک
ب، صنع

ش های شر
ف بخ

شکل 5: سهم مصار
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رودخانه های استان

اسـتان کهگیلویه و بویراحمد بخشـی از حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان است 
کـه رودخانه هـای مهمـی چون بشـار، مـارون، زهره و خیرآبـاد در آن جاری هسـتند که 
از رودخانه های پر آب جنوب کشـور محسـوب می شـوند. ازآنجایی که اسـتان کهگیلویه 
و بویراحمد شـامل بخش نسـبتاً وسـیعی از حوضه های آبریز سـه رودخانه مهم و بزرگ 
کارون، مـارون و هندیجان اسـت، توضیحـات مختصری در مورد هر کـدام از حوضه های 
مذکور و رودخانه های مرتبط در ذیل آمده اسـت. در شـکل 6 شـبکه رودخانه  ای اسـتان 
کهگیلویـه و بویراحمد نشـان داده شـده اسـت. تقسـیمات هیدرولوژیکـي رودخانه های 
اسـتان بـه همـراه وسـعت زیـر حوضه هـا و دشـت ها نیز در جـدول 7 ارائه شـده اسـت. 
همچنین تغییرات تراز آب، آب اسـتحصال شـدنی سـطحی و زیرزمینی و بیالن آب  های 

سـطحی و زیرزمینی در شـکل 7 وشـکل 8  ارائه شـده است. 

شکل 6: نقشه شبکه هیدروگرافی استان کهگیلویه و بویراحمد و رودخانه های استان
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ت ها

ت، زیر حوضه ها و دش
ت هیدرولوژیکي استان به همراه وسع

سیما
جدول 7: تق

حوضه
زير حوضه )کيلومتر مربع(
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واحد هيدرولوژي
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13913

بشار
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کهردان-مال خلیفه

_
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لوداب مارون
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حیدرآباد
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قلعه رئیسي
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چم تاج

3506
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تخته  دراز

3456

سیراب
جایزان و بهبهان

_

اعال
751

سیراب
صیدون

_

تلخ
داالن- میداود

_

مهارلو وبختگان
سراب رودکر

182
چوب خله

کام فیروز-دزگرد
_
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حوضه
زير حوضه )کيلومتر مربع(
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نام
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دیلم –گناوه
_

زهره – هندیجان

فهلیان و زهره
1971

شیرین
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چاه بردي و بیمنجگان

4103

خیرآباد
تیله کوه

_
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ت، زیر حوضه ها و دش

ت هیدرولوژیکي استان به همراه وسع
سیما

جدول 7: تق
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تغییــرات پتانســیل، بهره بــرداری و بیــالن منابــع آب  هــای ســطحی و زیرزمینی 
اســتان در شــکل  های 7و8 ارائــه شــده اســت. نتایــج مربــوط بــه تغییرات پتانســیل 
منابــع آبــی در طــی 10 ســال اخیــر نشــان می  دهــد کــه منابــع آب  هــای ســطحی 
ــا توجــه بــه رونــد صعــودی  و زیرزمینــی رونــد نزولــی داشــته اســت. از ســویی ب
ــر،  ــال های اخی ــالی س ــال ها، خشکس ــن س ــی همی ــع ط ــن مناب ــت از ای برداش
افزایــش ســطح زیــر کشــت و همچنیــن کشــت گونه  هــای بــا مصــرف بــاالی آب، 
ــد کاهشــی داشــته اســت کــه در  ــع آبــی نیــز طــی ایــن ســال ها رون بیــالن مناب
ــا شــور شــدن  ــع،  ب صــورت برنامه  ریــزی نکــردن در مدیریــت مصــرف ایــن مناب

دشــت  های کشــاورزی اســتان مواجــه خواهیــم شــد. 

شکل 7: مجموع پتانسیل منابع آب سطحی و زیرزمینی در استان طی دوره آماری
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شکل 8: تغییرات بیالن آب سطحی و زیرزمینی در استان طی دوره آماری

توپوگرافی استان

ــا  عوامــل توپوگرافــی شــامل شــیب، جهــت جغرافیایــی، ارتفــاع از ســطح دری
در جــذب و نگهداشــت رطوبــت، دریافــت نــور، دمــای محیــط و خــاك، در نهایــت 
در نــوع اکولــوژی منطقــه تأثیــر زیــادی دارد. تأثیــر ایــن عوامــل در الگــوی کشــت 
ــز اهمیــت  ــه شــرایط اکولوژیــک ایجــاد شــده  بســیار حائ ــا توجــه ب کشــاورزی ب
اســت. در بخــش زیــر بــه بررســی هــر کــدام از ایــن عوامــل در محــدوده اســتان 

پرداختــه شــده اســت. 

شیب

شــیب حوضــه یکــي از فاکتورهــاي بســیار مهــم در واکنــش هیدرولوژیکــي و 
همچنیــن زمــان تمرکــز آبخیــز اســت. شــیب حوضــه عبــارت اســت از اختــالف 
ارتفــاع در واحــد طــول. مناطــق بــا شــیب تنــد از مقــدار دبــي بیش تــري نســبت 
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ــا تقریبــاً مســطح برخــوردار هســتند. به طوری کــه  ــه آبخیزهــاي کــم شــیب و ی ب
ــري  ــي باالت ــار دب ــوان انتظ ــد می ت ــیب های تن ــر آب درش ــوذ کم ت ــت نف ــه عل ب
ــوی  ــم در الگ ــاي بســیار مه ــي از فاکتوره ــل شــیب یک ــي عام را داشــت. از طرف
ــی در  ــی و درخت ــای گیاه ــدام از گونه ه ــر ک ــه ه ــوری ک ــه ط ــت ب ــت اس کش
ــب  ــر حس ــیب ب ــای ش ــه کالس ه ــد. دامن ــری دارن ــد بهت ــی رش ــه بخصوص طبق
و   30-60 ،20-30 ،12-20  ،  8-12 ،5-8  ، از: 0-2، 2-5  عبارت انــد  درصــد 
باالتــر از60. بــراي دانســتن اینکــه هــر کالس شــیب چــه ســطحي از حوضــه را بــه 
ــه ســطح اســتفاده  خــود اختصــاص داده اســت از جــدول توزیــع شــیب نســبت ب
شده اســت )جــدول 8(. پراکندگــي کالس هــای شــیب در کل حوضــه مطالعاتــي و 
همچنیــن مــرز و محــدوده واحدهــاي کاري درشــکل 9 بــه نمایش گذاشــته  اســت. 

بــر اســاس هیســتوگرام حاصــل از نقشــه شــیب، بیش تریــن درصــد محــدوده 
ــرار  ــا 27/9 درصــد ق ــي شــیب 65-30 درصــد ب ــه 7 شــیب یعن اســتان در طبق
می گیــرد. طبقــه 7، یــک شــیب نســبتاً تنــد را نشــان می دهــد و منعکس کننــده 
ــا  ــی اســتاني ب ــه و بویراحمــد به طورکل ــن واقعیــت اســت کــه اســتان کهگیلوی ای
ناهمواری هــای زیــاد و پســتی وبلندی های بــا شــیب تنــد اســت. کم تریــن 
درصــد محــدوده اســتان در طبقــات شــیب 3 و 5 قــرار می گیــرد کــه شــیب های 
8-5 و 15-12 در صــد را دارنــد و بــه ترتیــب 7/9 و 5/3 درصــد مســاحت اســتان 
ــج  ــه از نتای ــام گرفت ــبات انج ــاس محاس ــر اس ــد. ب ــاص داده ان ــود اختص ــه خ را ب
ــي( 29/64 درصــد اســت کــه  هیســتوگرام متوســط شــیب اســتان )متوســط وزن
بازهــم گویــاي ایــن واقعیــت اســت کــه اســتان در مجمــوع از شــیب نســبتاً باالیــي 

برخــوردار اســت )جــدول 8(. 



38
ب

ف شی
ت مختل

جدول 8: درصد محدوده استان در طبقا

درصد از استان
ت )مترمربع(

مساح
ب

درصد شي

9/15
1417847400

0-2

10/2
1581000300

2-5

7/9
1224792900

5-8

8/2
1275486300

8-12

5/3
817371000

12-15

21/6
3348472500

15-30

27/9
4328649000

30-65

9/74
1509794100

<65
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شکل 9: نقشه شیب و طبقات مختلف شیب زمین در استان کهگیلویه و بویراحمد
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طبقات ارتفاعی 

بــراي تهیــه نقشــه طبقــات ارتفــاع از ســطح دریــا، از نقشــه DEM تهیــه شــده 
ــه کمــک  ــاع ب ــات ارتف ــود. طبق ــتفاده می   ش ــي 1:250000 اس از نقشــه توپوگراف
ــرح  ــه و ش ــر منطق ــم ب ــي حاک ــرایط اکولوژیک ــه ش ــه ب ــا توج ــه DEM و ب نقش

خدمات، بر اساس جدول 9 طبقه بندي شده است. 

ــد  ــن درص ــتان، بیش تری ــاع اس ــات ارتف ــه طبق ــتوگرام نقش ــاس هیس ــر اس ب
طبقــه ارتفاعــي مربــوط بــه طبقــه ارتفاعــي کم تــر از 1000 متــر از ســطح دریــا 
ــق  ــر مناط ــه بیش ت ــن طبق ــه ای ــت ک ــتان اس ــاحت اس ــد مس ــا 31/63 درص ب
ــي در  ــه ارتفاع ــد طبق ــن درص ــود. کم تری ــامل می ش ــتان را ش ــیري اس گرمس
ــا 0/42  ــا و ب ــر از ســطح دری ــر از 3400 مت ــاع بیش ت ــا ارتف ــي ب ــه 8 ارتفاع طبق
ــرار داشــته  ــا ق ــاً در شهرســتان دن ــرار می گیــرد کــه ایــن طبقــه عمدت درصــد ق
ــه  ــرار گرفت ــتان ق ــدوده از اس ــن مح ــرس در ای ــته کوه زاگ ــد رش ــای بلن و قله ه
ــاع اســتان )متوســط  ــه، متوســط ارتف ــر اســاس محاســبات انجــام گرفت اســت. ب
وزنــي( 1578/3 متــر از ســطح دریاســت. ایــن متوســط وزنــي ارتفــاع در محــدوده 
ــاع  ــن ارتف ــرار دارد. ای ــا ق ــطح دری ــم( از س ــه ک ــاد و ن ــه زی ــط )ن ــاع متوس ارتف
ــر  ــتان از نظ ــه اس ــت اســت ک ــن واقعی ــت ای ــه عل ــتان ب ــراي کل اس متوســط ب
ــي  ــع و یک ــي مرتف ــي خیل ــاًل متفاوت)یک ــدوده کام ــتی وبلندی داراي دو مح پس
ــاع  ــا در کل اســتان ارتف ــه متوســط آن ه ــاع( اســت ک ــم ارتف ــي پســت و ک خیل
ــات ارتفاعــي و جــدول 9  متوســطي را نشــان می دهــد) شــکل 10(. نقشــه طبق

ــد.  ــان می دهن ــتان را نش ــدوده اس ــاع مح ــات ارتف طبق
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ت ارتفاع محدوده استان

جدول 9: طبقا

ل استان
ت ک

درصد از مساح
ت )مترمربع(

مساح
ح دريا)متر(

ارتفاع از سط

31/63
4903954200

 1000<

11/28
1748964600

1000-1400

14/85
2302488000

1400-1800

18/63
2888460900

1800-2200

16/51
2559851100

2200-2600

5/72
887447700

2600-3000

0/96
149168700

3000-3400

0/42
65135700

>3400

100
15505470900

جمع
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شکل 10: نقشه طبقات ارتفاع در استان کهگیلویه و بویراحمد
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جهت های جغرافیایی

ــر  ــر میــزان شــیب منطقــه، جهــت شــیب های غالــب منطقــه نیــز اث عــالوه ب
ــا  ــي ب ــه ول ــم درج ــیب های ه ــایش دارد. ش ــدوي و فرس ــتقیمی در آب غیرمس
جهــات متفــاوت یــک منطقــه معمــوالً به طــور یکســان بــا خطــر فرســایش روبــرو 
نیســتند. اثــر عمــده جهــت شــیب در میــزان آبــدوي و فرســایش بــه علــت اختالف 
میکروکلیمــاي موجــود درشــیب های مختلــف اســت. به عنــوان مثــال وضــع قــرار 
ــد  ــت مي  کن ــیب دریاف ــه ش ــي ک ــید در حرارت ــه خورش ــیب نســبت ب ــن ش گرفت
ــدول 11   ــدول 10و ج ــتان در ج ــی اس ــای جغرافیای ــات جهت ه ــر دارد. طبق تأثی

ارائــه شــده اســت.

جدول 10: طبقات جهت های جغرافیایی

جهت جغرافيايي جهت طبقات

P60 بدون جهت1-0

N46 شمال1-22/5

NE14/98 شمال شرقي22/5-67/5

E42/11 شرق67/5-112/5

SE47/65 جنوب شرقي112/5-157/5

S77/24 جنوب157/5-202/5

SW90 جنوب غرب202/5-247/5

W76 غرب247/5-292/5

NW67 شمال غرب292/5-337/5

N102 شمال337/5-359/5
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ــد از  ــن درص ــی بیش تری ــای جغرافیای ــه جهت ه ــتوگرام نقش ــاس هیس ــر اس ب
محــدوده اســتان در جهــت جنــوب غربــي و جنوب بــه ترتیــب بــا 14/94 و 14/52 
درصــد قــرار می گیــرد. کم تریــن درصــد از محــدوده اســتان نیــز در طبقــه شــمال 

غربــي و طبقــه بــدون جهــت بــه ترتیــب بــا 7/7 و 5/83 درصــد قــرار می گیــرد. 

جدول 11: درصد جهت های جغرافیایي

جهت جغرافيائيمساحت )مترمربع(درصد

5/83904112100Flat (P)

12/431928070900North (N)

11/571794078000North-East (NE)

11/291750968900East (E)

7/71194579900South-East (SE)

14/522251494000South (S)

14/942315826000South-West (SW)

13/792138058900West (W)

7/921228282200North-West (NW)

واحدهای شکل زمین

نقشــه شــکل زمیــن شــامل واحدهــاي طبیعــي زمیــن اســت کــه هــر واحــد 
شــکل منحصــر بــه  خــود را دارد. بــراي تهیــه نقشــه  واحدهــاي شــکل زمیــن الزم 
اســت کــه شــکل زمیــن بــه اجــزاء اصلــي آن کــه عبــارت از ارتفــاع، شــیب و جهــت 
اســت تجزیــه شــود و ســپس ایــن اجــزاء بــا یکدیگــر تلفیــق شــوند. بدیــن منظــور 
بــراي تهیــه نقشــه شــکل زمیــن الزم اســت کــه نقشــه طبقــات ارتفاعــي، طبقــات 

شــیب و طبقــات جهــات جغرافیایــي بــا یکدیگــر تلفیــق شــوند. 
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بــراي آنکــه بتــوان اشــکال ســه بعدی زمیــن را در دو بعــد بــر روی رایانــه و 
نقشــه نمایــش داد و بتــوان از آن در شناســایي منابــع اکولوژیــک و همچنیــن در 
ارزیابــي تــوان اکولوژیــک اســتفاده کــرد بایســتي بتــوان ایــن اجــزاء را تجزیــه 
ــک  ــه کم ــات ب ــرح خدم ــاس ش ــر اس ــن کار ب ــرد. ای ــق ک ــر تلفی ــا یکدیگ و ب
ــات و  ــن اطالع ــل ای ــا تحلی ــه ب ــه ک ــورت پذیرفت ــن ص ــکل زمی ــاي ش واحده
ــي و  ــه و بررس ــري، مقایس ــراي هرکارب ــروض ب ــای مف ــا مدل ه ــه آن ب مقایس

نتیجه گیــری صــورت می پذیــرد.

ــن، محــدوده اســتان از  ــاي شــکل زمی ــر اســاس هیســتوگرام نقشــه واحده ب
تعــداد 520 واحــد شــکل زمیــن تشکیل شــده اســت. شــکل 11 نقشــه واحدهــاي 

شــکل زمیــن را نشــان داده اســت. 

شكل 11:  نقشه واحدهاي شكل زمين در استان کهگيلويه و بويراحمد
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منابع طبیعی استان

ــا 90/5  ــی( ب ــی و باغ ــی، زراع ــی، مرتع ــونده )جنگل ــد ش ــع تجدی ــف: مناب ال
ــع  ــد مناب ــاس 82/8 درص ــد، )در مقی ــکیل می ده ــتان را تش ــطح اس ــد س درص
ــت. ــی برخوردارس ــری خوب ــت پذی ــری و زیس ــور( از برت ــونده کل کش تجدیدش

ــی  ــی، اراض ــق بیابان ــت مناط ــی تح ــامل اراض ــر ش ــد ناپذی ــع تجدی ب: مناب
بیشــه زارها،  دریاچه هــا،  راه هــا،  مســکونی،  مناطــق  بــه  یافتــه  تخصیــص 
ــی  ــد کل ارض ــار 9/5 درص ــزار هکت ــطح 1169 ه ــا س ــه ب ــت ک درختچه زارهاس

اســتان را تشــکیل می دهــد.

جنگل و مرتع

ــونده  ــد ش ــی تجدی ــع طبیع ــور، مناب ــه کش ــار عرص ــون هکت از 162/2 میلی
ــران  ــگل ای 82/8 درصــد از کل خــاك کشــور را شــامل می شــود. ســطح کل جن
14/3 میلیــون هکتــار اســت کــه در حــدود 8/83 درصــد از ســطح کل کشــور را 
ــی  ــر ایران ــت کشــور در حــال حاضــر ســرانه ه ــه جمعی ــا توجــه ب ــاند. ب می پوش
) 0/2 هکتــار( اســت، بــا توجــه بــه ســرانه 0/8 هکتــاری جنــگل دنیــا، گویــای فقــر 
و کمبــود شــدید در ســرانه جنــگل بــه شــمار مــی رود. کشــور در بیــن 56 کشــور 

جنــگل خیــز جهــان مقــام چهــل و پنجــم را دارد.

ــوط  ــای بل ــاً جنگل ه ــه عمدت ــی ک ــرس میان ــی زاگ ــه رویش ــتان در ناحی  اس
ــد  ــد رش ــا رون ــر ب ــال حاض ــرار دارد. در ح ــد ق ــکیل می دهن ــور را تش ــرب کش غ
جمعیــت ســرانه جنــگل در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 1/5 هکتــار اســت که از 
ســرانه جنــگل در کشــور و حتــی جهــان باالتــر اســت و نشــانگر وضعیــت مطلــوب 
اســتان در ســرانه جنــگل بــه شــمار مــی رود )شــکل 12(. جنــگل ایــن اســتان، بعد 
از نــوار ســبز شــمال کشــور مقــام دوم رویشــگاهی جنگلــی اســت، بــه همیــن دلیل 
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ــدون  ــای ب ــود. بهره برداری ه ــوب می ش ــران محس ــت ای ــت طبیع ــوان پایتخ به عن
ــهر و  ــعه ش ــانی، توس ــیرهای سوخت رس ــا، مس ــت محیطی جاده ه ــی زیس ارزیاب
ــش  ــاالنه بخ ــت و س ــه اس ــر انداخت ــه خط ــا را ب ــاط جنگل ه ــه حی ــتا، ادام روس
عمــده ای از جنگل هــای اســتان را نابــود می کننــد. در شــکل 13 نقشــه پراکنــش 

اراضــی جنگلــی اســتان ارائــه شــده اســت.

الزم بــه ذکــر اســت کــه در ســال های اخیــر 200 هــزار هکتــار از جنگل هــای 
ــه  ــت. ازآنجایی ک ــانده اس ــودی کش ــه ناب ــوده ب ــای آل ــرد و غباره ــتان را گ اس
جنگل هــای زاگــرس از جنگل هــای کامــاًل طبیعــی و خشــک اســت و آســیب پذیری 
ــت، در  ــر نیس ــا امکان پذی ــه جنگل ه ــت پذیری در این گون ــد و برگش ــی دارن باالی
ــای  ــده جنگل ه ــال آین ــد س ــا، در چن ــان ریز گرده ــد طوف ــه فراین ــورت ادام ص
حوضــه زاگــرس از بیــن خواهــد رفــت. بــه نظــر می رســد مدیــران و برنامــه ریــزان 
اســتانی قبــل از اینکــه بــه فکــر مالــچ پاشــی در عــراق و ســوریه باشــند بــه فکــر 
ــی و  ــارش غبارروب ــادی باشــند کــه پــس از هــر ب ــی و ب ــات و تأسیســات آب امکان

غبارزدایــی از درختــان بــه وجــود بیایــد.

مراتــع نیــز  بــا مســاحتی حــدود 84/8 میلیــون هکتــار، 52/3 درصــد مســاحت 
ــدود 32/6  ــطحی ح ــا س ــز ب ــی نی ــی بیابان ــش دارد و اراض ــت پوش ــور را تح کش
میلیــون هکتــار 20/1 درصــد مســاحت ایــران را در قلمــرو خــود دارنــد. به طورکلــی 
اســتان دارای ســطحی معــادل 478812 هکتــار مرتــع و 795786 هکتــار جنــگل 
ــطحی 82/2  ــادل س ــه مع ــت، ک ــه زار( اس ــه زار و درختچ ــاب بیش ــدون احتس )ب
درصــدی از کل اســتان اســت. نقشــه پراکنــش اراضــی مرتعی اســتان در شــکل 14 

ارائــه شــده اســت.
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شکل 12: مقایسه سرانه جنگل در دنیا، کشور و استان

شکل 13: نقشه پراکنش اراضی جنگلی در استان کهگیلویه و بویراحمد
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شکل 14: نقشه پراکنش اراضی مرتعی در استان کهگیلویه و بویراحمد

گیاهان دارویی

طبــق بــراوردی کــه توســط ســازمان بهداشــت جهانــی )WTO( صــورت گرفتــه 
ــرای  ــر(، ب ــارد نف ــه 5 میلی ــک ب ــان )نزدی ــردم جه ــش از 80 درصــد م اســت، بی
ــک  ــاً ی ــد. تقریب ــتفاده می کنن ــی اس ــای گیاه ــوز از داروه ــا هن ــان بیماری ه درم
چهــارم داروهــای تهیــه شــده دنیــا دارای منشــأ گیاهــی هســتند کــه یــا مســتقیماً 
از گیاهــان عصاره گیــری شــده اند و یــا بــر اســاس ترکیــب گیاهــی، ســنتز 
ــر  ــی، در سراس ــان داروی ــتفاده از گیاه ــنتی و اس ــب س ــر روی ط ــده اند. کار ب ش
جهــان و بویــژه هنــد، ژاپــن، پاکســتان، ســریالنکا و تایلنــد در دســت انجــام اســت. 
ــل  ــاالت متحــده، حــاوی حداق ــای تجویزشــده در ای در حــدود 25 درصــد داروه
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یــک ترکیــب فعــال گیاهــی هســتند. در چیــن فــروش داروهــای ســنتی در طــول 
5 ســال اخیــر دو برابــر شــده اســت. در هنــد نیــز صــادرات گیاهــان دارویی نســبت 
ــر شــده اســت. اســتفاده از گیاهــان دارویــی ســبب  ــه ســال های قبــل ســه براب ب
ــه روز  ــعه یافته روزب ــورهای توس ــی در کش ــان داروی ــزان گیاه ــا می ــت ت ــده اس ش
افزایــش یابــد، بــه طوریکــه واردات گیاهــان دارویــی از 355 میلیــون دالر در ســال 
1976 بــه 5/51 میلیــارد دالر در ســال 2002 رســید و تــا ســال 2050 بالــغ بــر 
ــن،  ــی ژاپ ــان داروی ــده گیاه ــن واردکنن ــید. بیش  تری ــد رس ــون دالر خواه 5 تریلی
آلمــان، ســوئیس و کانــادا هســتند. از مهم تریــن صادرکننــدگان گیاهــان دارویــی 

ــه چیــن، هنــد، آمریــکا، آلمــان و کــره جنوبــی اشــاره کــرد. می تــوان ب

کشـور مـا به واسـطه موقعیت خـاص جغرافیایی و تنـوع آب وهوایـی دارای انواع 
مختلـف گونه هـای گیاهی اسـت و از معدود کشـورهای جهان اسـت کـه بیش  ترین 
تنـوع و پراکنـش گیاهـی در آن مشـاهده می شـود. کشـور ایـران از نظـر شـرایط 
اقلیمـی و تنـوع گیاهـی به مراتـب بهتر از اروپاسـت، در حال حاضر ایـران تنها 60 تا 
90 میلیـون دالر از تجـارت جهانـی گیاهـان دارویی را به خود اختصاص داده اسـت 
کـه بخـش عمـده ای مربوط بـه صادرات زعفران اسـت. عـالوه بر زعفـران، مهم ترین 
گیاهـان دارویـی صادراتـی ایران در سـال های اخیر زیره سـبز، آویشـن، بادرنجبویه، 
انیسـون، بابونـه، اسـفرزه و بومـادران بـوده که بیش  تر به کشـورهای آلمـان، آمریکا، 

فرانسـه و امـارات صادر می شـود.

در گوشـه و کنـار اسـتان همـه روزه شـاهد ریشـه کن شـدن گیاهـان دارویـی 
ارزشـمند چـون بیلهـر، آنغـوزه، زرویـی، بن سـرخ و ... توسـط مـردم هسـتیم. البته 
قبـل از برخـورد بـا ایـن مـردم محـروم بایـد راهـکار ایجـاد اشـتغال را تجویـز کرد. 
ایجـاد اشـتغال نیـز به طـور کامـل بـه تحقیقـات وسـیع در زمینـه گیاهـان دارویی 
)کاشـت، داشـت و برداشـت( عرصه هـای معیـن در میکروکلیماهـای اسـتان در دو 
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ناحیـه سردسـیری، گرمسـیری و حتـی رویشـگاه های کوهسـری وابسـته اسـت. 
به عنـوان مثـال زیسـتگاه گیـاه ارزشـمند دارویـی زریـن گیـاه )بادرنجبویـه دنایی( 
کـه در اسـتان بـه زرویـی معـروف اسـت در حـال تخریـب اسـت. لـذا اهلی کـردن 
آن هـا بـرای جلوگیـری از خطـر انقراض ضـروری و حائـز اهمیت اسـت. بهره برداری 
بی رویـه و غیراصولی، خشکسـالی، کشـاورزی مـدرن و غیره هر روز فشـار بیش  تری 
بـر عرصه هـای طبیعـی وارد کـرده و رونـد انقراض گونه هـای زنده از جملـه گیاهان 
دارویـی را سـرعت می بخشـد، بنابرایـن عـالوه بـر حفـظ ایـن منابـع در محیط های 
طبیعـی، داشـتن اطالعـات و آگاهی هـای الزم برای کشـت و اهلی کـردن آن الزم و 
ضـروری اسـت. بـا ایـن همه پتانسـیل بالقوه کـه در اسـتان از لحاظ کشـت گیاهان 
دارویـی وجـود دارد، انتظـار مـی رود بـا سـرمایه گذاری در صنعـت گیاهـان دارویی 
کـه بعـد از صنایـع نظامـی دومیـن صنعـت ارزآور جهان اسـت بتوان اسـباب رشـد 

اقتصـادی اسـتان و ارتقـای وضعیت معیشـتی مـردم را فراهـم آورد.

نتایـج حاصلـه از  تحقیقـات بـه عمـل آمـده در اسـتان بیانگر این مسـئله اسـت 
کـه حـدود 25 درصد از 300 نوع گیاه شـناخته شـده در اسـتان را گیاهـان دارویی 
 ،)Thymus daenesis( تشـکیل می دهـد کـه مهم ترین آن هـا عبارت انـد از: آویشـن
شـیرین بیـان )Glycyrrhiza glabra(، خاکشـیر )Descurinia Sophia(، مریـم 
 Salvia( مریـم گلـی ،)Mentha langifolia( پونـه  ،)Teucrium poliu( نخـودی
sclarea(، درمنـه )Artemisia martima(، بومـادران )hillea wilheminae( و علف 

چـای )Hypericum  perforatum( . در این میان مهم ترین گیاهان دارویی اسـانس 
 ،)Prangus ferulacea( جاشـیر خوراکـی ،)Myrtus communis( دار شـامل مـورد
چویـل )Ferulago angolato( و  ارس )Juniperus exelsa( را می تـوان نـام بـرد. 
مهـم تریـن گیاهـان دارویی و موارد مصرف آن در اسـتان کهگیلویـه و بویراحمد در 

جدول 12 ارائه شـده اسـت.
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ف آن در استان کهگیلویه و بویراحمد

جدول 12: مهم ترین گیاهان دارویی و موارد مصر

ف
ردی

نام علمی گیاه
نام فارسی

نام محلی
ف

ص دارویی و موارد مصر
خوا

1
Achillea m

illefolium
بومادران

س
برنجا

س 
ت. گیاه برنجا

گ ها و سرشاخه های گلدار آن برای رفع آسم بیماری های مغزی مؤثر اس
دم کرده بر

ض 
ت. استشمام و دم کرده آن برای رفع زکام و امرا

به طور کلی بازدارنده مجاری ادرار، مدر و قاعده آور اس
ت.

دماغی مفید اس

2
Artem

isia m
artim

a
درمنه

درمنه
س، دل پیچه و 

از دم کرده آن برای دفع کرم و ضدانگل استفاده می شود. برای سکسکه، سختی تنف
ت.

دردسرین نافع اس

3
G

lycyrrhiza glabra
شیرین بیان

شیرین بیان
ت.

برای سرماخوردگی و زکام و سرفه و سینه درد بسیارنافع اس

4
M

enta langifolia
پونه

پیدم
برای رفع دل درد سوءهاضمه، ترشی معده، زیادی اسیدمعده، نفخ استفاده می شود.

5
Thym

us daensis
آویشن

اوریشم
برای رفع سرماخوردگی، زکام و ناراحتی های معده وسوءهاضمه کاربرد دارد.

6
H

ypericum
 perforatum

ف چای
عل

س
کالو

ش ،رفع بی خوابی
مسکن اعصاب، صرع، عدم تعادل عصبی، سردردهای میگرنی، آرام بخ

7
M

atricaria recutita
بابونه

بابینه
ش بیماری های   عصبی  و از عصاره و پودر گل های 

ش بخ
از دم کرده آن برای رفع سرماخوردگی و آرام

ش مو استفاده می شود.
آن برای جلوگیری از ریز

8
Teucrium

 polium
مریم نخودی

حلپه
ش مورد استفاده قرار 

ف عمل دستگاه گوار
ک مخاط بینی، رفع سردرد و ضع

این گیاه درایجاد عطسه، تحری
می گیرد.

9
C

itrullus colocynthis
هندوانه 
ابوجهل

خیارگرگو
س،صرع، سردرد، کبد، دردمفاصل، 

دردرمان بیماری هایی نظیرزخم عقرب، جذام، دردهای عصبی نقر
ش مو مورد استفاده قرار می گیرد.

جلوگیری از ریز

10
Salvia sclarea

مریم گلی
ک

مرورش
ضد تشنج ونفخ معده برای رفع سردرد و صرع استفاده می شود در روستاهای اطراف یاسوج برای درمان 

ت ریه ها به صورت سنتی استفاده می کنند.
سینه پهلو وسرماخوردگی حادوعفون

11
D

escurinia sophia
خاکشیر

خاکشی
ت قند 

ض، دفع کرم معده، رفع اسهال خونی و در برخی نقاط استان از بذور خاکشیر در شرب
ب بر، قاب

ت
برای درمان سرگیجه ،گرما زدگی ، ناراحتی صفراوی ورفع اسهال استفاده می شود.
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کشاورزی

ــی و  ــی، زمین شناس ــرایط اقلیم ــل ش ــه دلی ــد ب ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی اس
ــرای کشــاورزی اســت کــه در )جــدول  خاك شناســی دارای دشــت های مســاعد ب

ــت.  ــده اس ــه ش ــتان ارائ ــت های اس ــن دش ــر مهم تری 13( زی

جدول 13: مشخصات دشت های با توانایی کشاورزی استان

نوع اقليم شهرستان نام شهرستان
)طرح جامع آب(

اسامی و درصد سطح 
دشت های کشاورزی نسبت به 

پتانسيل  کشتی شهرستان

مساحت 
شهرستان 
)کيلومتر(

حداکثر 
پتانسيل  کشتی 
)هزار هكتار(

425667دشت روم – کاکان 10%سرد – کوهستانیبویراحمد

گرمسیر و نیمه کهگیلویه
280563کالچو - دهدشت غربی 29%گرمسیر

313139امامزاده جعفر- لیشتر 30%گرم و نیمه خشکگچساران

سرد – معتدل – دنا
110128دشتک سی سخت 1/5%کوهستانی

131722ممبی – کت – 18%گرم و نیمه خشکبهمئی

بهر عنا- خان احمد – بوستان گرم و نیمه خشکباشت
105524– برغون – باشت %41

129518دشت چرام – بردیان – 50%گرم و نیمه خشکچرام

54411آبلش – ایدنک – دشت بن 5%گرم و نیمه خشکلنده

272جمع
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زراعت

در سـال زراعـی 1395 سـطح زیـر کشـت سـاالنه کشـور حـدود 11/7 میلیون 
هکتـار بـوده کـه از ایـن مقـدار 49/9 درصد آبـی و 50/1 درصد آن دیم بوده اسـت.

ــور را  ــاحت کل کش ــد )1% ( مس ــک درص ــد ی ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی  اس
ــه  ــبت ب ــی نس ــی و باغ ــای زراع ــهم زمین ه ــد، س ــاص می ده ــود اختص ــه خ ب
ــه لحــاظ ســطح  کشــور دو درصــد )2%( اســت، اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد ب
زیــر کشــت در رتبــه 21 کشــور قــرار دارد. در ســال زراعــی 1395، اســتان 168 
هــزار هکتــار ســطح زیــر کشــت داشــت. بیــش از 85 درصــد ســطح زیــر کشــت 
ــه کشــت باغــات میــوه، گیاهــان صنعتــی،  ــه زراعــت غــالت و مابقــی ب متعلــق ب
ســبزیجات و صیفی جــات، حبوبــات و نباتــات علوفــه ای اختصــاص داده بودنــد. کل 
ــت.  ــد )0/6%( اس ــش دهم درص ــر از ش ــاورزی کم ت ــش کش ــرمایه گذاری در بخ س
ــور  ــدگان و ام ــا تولیدکنن ــن نســبت ســرمایه گذاری مشــارکتی اســتان ب ــه همی ب
ــی و  ــی، باغ ــای زراع ــرمایه گذاری را در عرصه ه ــم س ــن حج ــی کم تری ــر بنای زی

ــی دارد. دام

 میــزان تولیــد کشــور در ســر جمــع ســال زراعــی 1395 تقریبــاً 82/9 میلیــون 
تــن اســت، بــه طوریکــه 86/2 درصــد آن از مــزارع آبــی و 13/8 درصــد باقی مانــده 
ــور را  ــی کش ــدات زراع ــدار تولی ــن مق ــت. کم تری ــده اس ــم حاصل ش ــزارع دی از م
اســتان های کهگیلویــه و بویراحمــد و اســتان قــم بــا چهــار  دهــم درصــد )0/4%( از 
ســهم تولیــد محصــوالت زراعــی بــه خــود اختصــاص داده انــد. بیش  تریــن میــزان 
تولیــد محصــوالت ســاالنه آبــی در کشــور متعلــق بــه اســتان خوزســتان بــا 18/3 
ــی  ــرد محصــوالت زراع ــد و عملک درصــد اســت. خالصــه  ســطح زیرکشــت، تولی
ــی  ــش اراض ــه پراکن ــت. نقش ــده اس ــه ش ــکل 16 ارائ ــکل 15 و ش ــتان در ش اس

زراعــی اســتان نیــز در شــکل 17 ارائــه شــده اســت.
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 راندمـان تولیـد در بخـش زراعـی غـالت بسـیار پاییـن اسـت. تخصیـص بیـش 
از 85 درصـد زمین هـای حاصلخیـز بـه کشـت غـالت بـا توجـه بـه محدودیت های 
زیسـت محیطی و ناکارآیـی اسـتان به لحاظ میـزان تولیدات زراعـی و عملکرد غالت 
در بخـش عمـده ای از اسـتان مقرون به صرفـه نیسـت. بـا تغییر کاربـری و اختصاص 

آن هـا بـه تولیـد محصـوالت دیگر سـهم تولیـدات زراعـی باال خواهـد رفت.

شکل 15: توزیع سطح و میزان تولید محصوالت زراعي کشور در سال زراعي1395

شکل 16: توزیع مقایسه ای سطح، تولید و عملکرد بخش زراعی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال زراعی 95
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شور در سال 1395
ش اراضی زراعی ک

شه پراکن
شکل 17: نق
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بـر اسـاس آمـار رسـمی وزارت جهـاد کشـاورزی در سـال زراعـی 1393-94، 
کل سـطح زیر کشـت محصـوالت زراعـی اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد 178196 
هکتـار اسـت کـه از ایـن مقـدار، 138067 هکتـار به صـورت کشـت دیـم )77/4 
درصـد( و 40129 هکتـار به صـورت کشـت آبـی )22/5 درصـد( مـورد بهره بـرداری 
قـرار گرفـت. کشـت غـالت )گنـدم آبـی، گنـدم دیـم، جـو آبی، جـو دیم، شـلتوك 
و ذرت دانـه ای( روی هـم 165535 هکتـار کـه حـدود 93 درصـد کل محصـوالت 
زراعـی اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت کـه نشـان دهنـده اهمیـت باالی 
کشـت غالت در اسـتان اسـت. در جدول 14، آمار سـطح کشـت محصوالت مختلف 
غـالت در سـال زراعـی 94-1393 بـه تفکیـک درج شـده اسـت. بـر اسـاس ایـن 
جـدول، از بیـن شـش محصـول مـورد بررسـی بیش  تریـن مقـدار مربـوط به سـطح 
گنـدم دیـم و جو دیم اسـت کـه روی هم حدود 80 درصد کل سـطح کشـت غالت 
اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده انـد. تقویم کشـت و برداشـت محصـوالت زراعی 

اسـتان در جـدول 15 ارائه شـده اسـت.
جدول 14: سطح کشت، میزان تولید و عملکرد در هکتار محصوالت غالت در استان  کهگیلویه و 

بویراحمد در سال زراعی 1393-94

گندم محصول
آبی

گندم 
ديم

جو 
آبی

جو 
کل ذرتبرنجديم

غالت

سطح زیر کشت 
242008280013664887353082989165535)هکتار(

69268286032906439312262025958193285تولید )تن(

عملکرد  )کیلوگرم در 
-2862/3345/52127/2898/94261/48685/5هکتار(

14/650/00/829/53/21/8100سهم کشت )درصد(
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ت زراعی استان

ت محصوال
ت و برداش

ش
جدول 15: تقویم ک

ل
نام محصو

سردسير
گرمسير

ت
خ کاش

تاري
ت

خ برداش
تاري

ت
خ کاش

تاري
ت

خ برداش
تاري

ل
حداق

حداکثر
ل

حداق
حداکثر

ل
حداق

حداکثر
ل

حداق
حداکثر

گندم  آبي
6/20

8/15
4/1

5/1
8/5

10/15
3/10

4/10
گندم  دیم

8/5
8/30

4/1
5/1

8/15
10/25

3/10
4/10

جو آبي
6/30

8/15
3/10

4/30
8/5

10/15
3/1

3/30
جو دیم

8/15
8/30

1/30
3/15

8/15
10/25

2/15
3/1

کلزا آبي
7/15

9/15
2/20

3/20
8/15

9/15
2/15

3/10
کلزا دیم

8/20
9/1

2/20
3/20

8/25
9/25

2/15
3/10

ب زمیني
سی

3/20
3/30

6/30
7/10

11/1
12/15

3/1
3/15

پیاز
2/20

3/30
6/20

7/5
9/10

10/5
12/15

1/25
لوبیا آبي

3/15
4/15

6/15
7/15

9/15
10/5

2/20
2/30

س دیم
نخود و عد

8/20
9/10

2/20
3/20

8/20
9/20

1/20
2/20

ذرت دانه اي
2/15

2/30
6/15

7/15
3/15

4/5
9/15

9/30
برنج

3/15
4/15

6/20
7/20

3/15
4/30

6/15
8/15

گ
گلرن

8/15
9/15

4/15
5/10

8/25
9/25

3/15
4/15

چغندر قند
2/15

3/15
8/1

8/30
12/1

12/20
7/15

8/15
ذرت علوفه ای

2/15
2/30

6/15
7/15

3/15
4/15

9/1
10/1
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باغبانی

ــارور در ســال  ــر کشــت محصــوالت باغــی کشــور اعــم از نهــال و ب ســطح زی
زراعــی 1395حــدود 2/8 میلیــون هکتــار اســت. از ایــن مقــدار 85 درصــد آبــی 
ــه کشــور 1/2  ــم اســت. ســهم باغ  هــای اســتان نســبت ب و 15 درصــد مابقــی دی
ــگاه 28 اســتان قــرار دارد.  ــر کشــت در جای ــه لحــاظ ســطح زی درصــد اســت و ب
خالصــه  ســطح زیرکشــت، تولیــد و عملکــرد محصــوالت باغی اســتان در شــکل 18 

تــا 20 ارائــه شــده اســت. 

در بیــن ســطح زیــر کشــت محصــوالت باغــی ســیب درختی بــا حــدود 
5480 هکتــار معــادل 18/3 درصــد ســطح باغــات و باالتریــن ســهم زیــر کشــت را 
بــه خــود اختصــاص داده اســت. همچنیــن محصــول گــردو با ســطح حــدود 3550 
هکتــار معــادل 10/2 درصــد، محصــوالت هســته دار )هلــو، زردآلــو، آلبالــو، شــلیل( 
بــا ســطح حــدود 3838 هکتــار معــادل 12/4 درصــد، محصــول انگــور بــا ســطح 
حــدود 2998 هکتــار معــادل 10 درصــد، محصــوالت مرکبــات بــا ســطح حــدود 
2868 هکتــار معــادل 9/5 درصــد و محصــول زیتــون بــا ســطح زیــر کشــت 2680 
ــد. شــش محصــول  ــا را پوشــش می دهن ــادل 9 درصــد از ســطح باغ ه ــار مع هکت

ــد. مذکــور 70 درصــد باغ  هــای اســتان را تشــکیل داده ان

 کل تولیــدات باغــی کشــور در ســال زراعــی 95 حــدود 21 میلیــون تــن بــراورد 
شــده اســت کــه بیــش از نیمــی از آن )54/1 درصــد( در پنــج اســتان مازنــدران، 
فــارس، آذربایجــان غربــی، کرمــان و آذربایجــان شــرقی واقــع شــده اســت. اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمــد بــا 238 هــزار تــن تقریبــاً یــک درصــد تولیــد محصــوالت 
باغــی را بــه خــود اختصــاص داده و بــه لحــاظ جایــگاه تولیــدی در رتبــه 24 کشــور 

قــرار دارد.
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 راندمــان تولیــد محصــوالت باغــی یکــی از پتانســیل های خــوب اســتان اســت. 
ــومی  ــام س ــت و مق ــور، خرماس ــوالت انگ ــار محص ــرد در هکت ــن عملک بیش  تری
ــادام از پتانســیل های  تولیــد در هکتــار ســیب درختی و مقــام چهارمــی گــردو و ب
ــران،  ــت مدی ــته اس ــود. شایس ــوب می ش ــتان محس ــوب اس ــی خ ــرد خیل عملک
توســعه کشــاورزی را در اســتان بــه ســمت افزایــش ســطح زیــر کشــت محصــوالت 

ــد. ــزی کنن ــی برنامه ری باغ

شکل 18: سطح و تولید محصوالت باغی در کشور در سال 1395
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شکل 19: سطح و تولید محصوالت باغی ساالنه استان در سال 1395

شکل 20: سطح و تولید محصوالت باغی و زراعی استان در سال زراعی 1395





فصل دوم 
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 بهره وری بخش کشاورزی استان
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مزیت نسبی

مزیــت نســبی1 یکــی از معیارهــای مهــم اقتصــادی بــرای برنامه ریــزی تولیــد، 
صــادرات و واردات اســت کــه اولیــن بــار توســط دیویــد ریــکاردو2 در ســال 1817 
مطــرح شــد. مزیــت نســبی بــه معنــای توانایــی یــک کشــور یــا یــک منطقــه در 
تولیــد محصــول بــا هزینــه کم تــر اســت. ایــن نظریــه می گویــد کــه هــر کشــور یــا 
منطقــه ای از کشــور بــا توجــه بــه اســتعدادهای طبیعــی، فراوانــی عوامــل تولیــد 
ــت دارد.  ــی مزی ــوالت خاص ــد محص ــبی در تولی ــور نس ــره وری، به ط ــطوح به و س
مزیــت نســبی یــک امتیــاز دائمــی و ایســتا نیســت و ممکــن اســت در طــی زمــان 
از منطقــه ای بــه منطقــه دیگــر و یــا در داخــل یــک بخــش از کاالیــی بــه کاالی 
دیگــر منتقــل شــود. بخــش کشــاورزی در اقتصــاد ایــران، بــه ســبب اهمیــت آن در 
تولیــد غــذای کشــور جایــگاه ویــژه ای دارد. لــذا به کارگیــری تمــام تــوان و امکانــات 
ــت از تولید کننــدگان و  ــن بخــش و حمای ــرای افزایــش فعالیت هــای تولیــدی ای ب

ــود.  ــاس می ش ــر احس ــد، بیش  ت ــای تولی ــا در کانون ه ــدگاری آن ه مان

از مهم تریــن اهــداف کالن مدنظــر سیاســت گذاران در بخــش کشــاورزی، 
حداکثرســازی ســودآوری اجتماعــی اســت. ســودآوری اجتماعــی زمانــی چشــمگیر 
اســت کــه محصــوالت تولیــد شــده از مزیــت نســبی باالیــی برخــوردار باشــند. غالباً 
ــد اقتصــادی  ــی، مســئله وابســتگی رش ــه سیاســت گذاران محل ــه ب ــگام توصی هن
ــرار  ــد ق ــورد تأکی ــه ای م ــی و منطق ــت محل ــرداری از مزی ــه بهره ب ــه ب ــک منطق ی
ــتاندارد  ــه اس ــب نظری ــر حس ــه ب ــت ک ــارت آن اس ــن عب ــی ای ــرد. معن می گی
ــودن  ــه ب ــای ارز، یکپارچ ــاب نرخ ه ــه ای در غی ــن منطق ــارت بی ــیک، تج نئوکالس
ــف  ــان مناطــق مختل ــن می قیمــت ســرمایه و تفاوت هــای چشــمگیر قیمــت زمی

1- Comparative Advantage
2- David Ricardo
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ــت  ــرداری از مزی ــرای بهره ب ــزام آور ب ــی ال ــتمزد، عوامل ــرخ دس ــری ن و انعطاف پذی
نســبی هســتند. 

بنابــر اصــل مزیــت نســبی منطقــه ای در اقتصــاد ملـّـی، هــر منطقــه در مقایســه 
بــا ســایر مناطــق، تمایــل بــه تولیــد محصوالتــی دارد کــه در تولیــد آن هــا از مزیت 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــم را م ــور مه ــل دو فاکت ــن اص ــت. ای ــوردار اس ــری برخ بیش  ت
می دهــد: اول آنکــه محصــوالت تولیــدی، بــه شــرط داشــتن کیفیــت یکســان، در 
صورتــی دارای مزیــت نســبی خواهنــد بــود کــه نســبت به ســایر محصــوالت هزینه 
ــوالت  ــا محص ــت ب ــوان رقاب ــه دارای ت ــند و دوم آنک ــته باش ــری داش ــد کم ت تولی
ســایر تولیــد کننــدگان مناطــق دیگــر باشــند. بــا توجــه بــه اصــل تخصیــص منابــع 
کمیــاب داخلــی، حمایــت از تولیــد محصــوالت کشــاورزی می بایســتی بــه همــراه 
مــد نظــر قــرار دادن مزیــت نســبی باشــد. بــا عنایــت بــه ایــن کــه کشــور ایــران، 
دارای وســعت زیــاد و تنــوع اقلیمــی چشــمگیری اســت،  بنابرایــن مدیریــت تولیــد 
ــناخت  ــتلزم ش ــی مس ــع طبیع ــاورزی و مناب ــه کش ــع پای ــت از مناب ــذا و صیان غ
وضعیــت موجــود در ایــن زمینــه اســت. پــس مزیــت نســبی یکــی از ابزارهایــی 
اســت کــه در زمینــه تولیــد و تجــارت از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. بــا توجه 
ــاد بخــش کشــاورزی در صــادرات محصــوالت غیــر نفتــی، بررســی  ــه ســهم زی ب
ــت نســبی محصــوالت کشــاورزی از اهمیــت خاصــی برخــوردار  ــه مزی و توجــه ب
اســت. در بســیاری از کشــورها دولــت به منظــور پشــتیبانی از کشــاورزی و افزایــش 
تولیــد، حمایت هــای گوناگــون در قالــب تأمیــن و توزیــع نهاده هــا، خریــد 
ــه و زمینه هــای مرتبــط انجــام داده اســت.  ــازار، اعطــای یاران تضمینــی، تنظیــم ب
ــن بخــش انجــام شــده  ــدات ای ــی در تولی ــا رشــد معقول ــن حمایت ه در ســایه  ای
اســت. ازآنجاکــه مداخــالت دولــت تأثیــر اجتناب ناپذیــری بــر قیمــت تمــام شــده 
ــذا سیاســت گذاران  ــذارد، ل ــا می گ ــر ج ــک محصــول ب ــد ی ــی تولی ــه واقع و هزین
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اقتصــادی در مــورد قیمت هــا و هزینه هــای محصــوالت دچــار مشــکل می شــوند. 
ــه از  ــرمایه، ک ــود س ــا کمب ــوالً ب ــعه معم ــورهای درحال توس ــر آن کش ــالوه ب ع

ــد.  ــود، مواجه ان ــوب می ش ــد محس ــع تولی ــن مناب مهم تری

مزیــت نســبی ارزش افــزوده زیــر بخش هــای کشــاورزی در کشــور نشــان داد 
کــه زراعــت و باغــداری، دامــداری و پــرورش طیــور، جنــگل داری و ماهیگیــری بــه 
ترتیــب 1/5، 1/8، 6/8 و 2/7 بــوده اســت کــه حاکــی از بــاال بــودن مزیــت نســبی 

جنــگل داری و ماهیگیــری نســبت بــه ســایر بخش هــا بــوده اســت. 

 اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــه دلیــل شــرایط خــاص و متنــوع جغرافیایــی 
ــژه  ــاورزی و بوی ــه کش ــرمایه گذاری در زمین ــاالی س ــیل ب ــی دارای پتانس و اقلیم
ــزان  ــی می ــت خــام و گاز طبیع ــدون لحــاظ بخــش نف ــی اســت. ب ــان داروئ گیاه
ــت  ــوده اســت و شــاخص مزی ــزوده کشــاورزی مناســب ب ــت نســبی ارزش اف مزی
نســبی باالتــر از یــک بــوده اســت. مزیــت نســبی بخش های جنــگل داری و شــیالت 
اســتان همــواره بزرگ تــر از عــدد یــک بــوده اســت کــه نشــان دهنده مزیــت نســبی 
آن هاســت. میــزان مزیــت نســبی ارزش افــزوده بخــش کشــاورزی بــدون احتســاب 
بخــش نفــت خــام و گاز طبیعــی معــادل 1/93 بــوده اســت. بــدون در نظــر گرفتــن 
ارزش افــزوده، بخــش نفــت و گاز طبیعــی ایــن بخــش دارای مزیــت نســبی اســت .

شاخص مزیت نسبی آشکار

بــرای تعییــن شــاخص مزیــت نســبی از شــاخص های مختلفــی اســتفاده شــده 
ــت نســبی آشــکار )RCA( اســت  ــن شــاخص ها، شــاخص مزی ــی از ای اســت. یک
کــه از تقســیم ســهم صــادرات کاالی  X در صــادرات کشــور بــه ســهم صــادرات 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــت می آی ــه دس ــان ب ــادرات جه ــوق در کل ص کاالی ف
ــدار عــددی  ــن مق ــده شــاخص RCA مثبــت اســت، بنابرای اجــزای تشــکیل دهن
ــات  ــاس اطالع ــر اس ــد. ب ــر می کن ــت تغیی ــی نهای ــر و ب ــن صف ــاخص بی ــن ش ای
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مربــوط بــه شــاخص فــوق چنانچــه مقدار عــددی ایــن شــاخص در مــورد کاالهایی 
بــزرگ  تــر از یــک باشــد، در ایــن صــورت گفتــه می شــود کــه کشــور مــورد نظــر 
در صــادرات آن کاال از مزیــت نســبی برخــوردار اســت. همچنیــن هــر چــه مقــدار 
ــر آن  ــی بیش  ت ــا رقابت ــت نســبی ی ــت و مزی ــر باشــد اولوی ــوق بزرگ ت شــاخص ف
کاالهــا را بــرای کشــور مــورد نظــر نشــان می دهــد. در مقابــل، چنانچــه شــاخص 
فــوق بــرای برخــی از کاالهــا کم تــر از یــک باشــد در ایــن صــورت کشــور مــورد 

نظــر در زمینــه صــادرات ایــن نــوع کاالهــا از مزیــت نســبی برخــوردار نیســت.

ــد  ــت باش ــاخص دارای مزی ــن ش ــتفاده از ای ــا اس ــه ب ــی ک ــن محصول بنابرای
ــت  ــی اس ــرایط خوب ــار دارای ش ــرد در هکت ــت و عملک ــطح زیرکش ــاظ س از لح
ــرد.  ــرمایه گذاری ک ــده س ــر در آین ــورد نظ ــت م ــعه کش ــرای توس ــوان ب و می ت
نتایــج محاســبات شــاخص مزیــت نســبی آشــکار بــرای انــواع محصــوالت باغــی و 
زراعــی بــه شــرح ذیــل بــرای اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد به دســت آمده اســت 

ــدول 16(. )ج



69 راهبردهای توسعه کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد ...
ت(

ش
ت جمعی )عملکرد در هکتار و سطح زیر ک

ص مزی
جدول 16: شاخ

ت
محصوال

ی
ت جمع

مزي
ت

محصوال
ی

ت جمع
مزي

ت
محصوال

ی
ت جمع

مزي

خیار
2

کل علوفه
0/3

گردو
1/84

هندوانه
1/4

گندم
1/6

ک
خش

1/35
کل جالیزی

1/42
جو

1/8
انجیر

2/59
نخود

0/4
ك

شلتو
1/1

انار
1/28

لوبیا
0/8

ذرت
0/9

خرمالو
0/2

سایر حبوبات
0/7

غالت
1/5

زیتون
1/67

س
عد

2/21
آلبالو

0/1
مرکبات

0/2
حبوبات

1/03
هلو

1/73
خرما

0/2
ب زمینی

سی
0

شفتالو
3/53

گرمسیری
0/5

پیاز
1/05

زردآلو
0/9

گوجه
0/3

شلیل
0/5

سایر سبزیجات
0/5

هسته دار
0/04

کل سبزیجات
0/5

ب
سی

1/8
یونجه

0/5
دانه دار

1/75
شبدر

0/2
انگور

1/64
سایر نباتات

0/1
دانه ریز

1/63
پسته

0/1
بادام

0/7



70

جـدول 16 نشـان می دهـد اکثـر محصـوالت تولیدی در اسـتان از مزیت نسـبی 
پایینـی برخوردارنـد کـه  بـا توجـه بـه پاییـن بـودن راندمـان آبیـاری در بخـش 
کشـاورزی و کمبـود آب در اسـتان بـرای محصول هایـی کـه دارای مزیـت نسـبی 
هسـتند بایـد مطالعـات تفضیلـی صـورت گیـرد و بـرای هـر محصول الگوی کشـت 
مناسـب پیشـنهاد و زمینـه صـادرات محصـوالت بـرای کشـاورزان فراهم می شـود.

روش ماتریس تحلیل سیاستی

یکـی دیگـر از شـاخص های مهم در بررسـی مزیـت نسـبی روش ماتریس تحلیل 
سیاسـتی )PAM( اسـت. این روش بر اتحاد آشـناي"هزینه-درآمد= سود" تکیه دارد. 
در ایـن روش هزینه هـا بـه دو بخـش هزینه نهاده هـاي تجارتی )کودهاي شـیمیایي، 
بذرهـاي اصـالح شـده، سـوخت و ...( و هزینه نهاده هـاي داخلي )زمین، نیـروي کار، 

تقسـیم مي شوند.  سرمایه( 

بــا اســتفاده از عناصــر ماتریــس تحلیــل سیاســتی، شــاخص های مزیــت نســبی 
شــامل DRC، NPCO، NPCI و EPC  محاســبه می شــود.

الــف- هزینــه منابــع داخلــی )DRC(1: شــاخص هزینــه منابــع داخلــی، هزینــه 
ــک  ــد ی ــرف تولی ــه ص ــت ک ــی اس ــع داخل ــی مناب ــه واقع ــت رفت ــت از دس فرص
محصــول بــر حســب قیمت هــای ســایه ای می شــود. ایــن شــاخص نشــانگر وجــود 
ــی  ــع داخل ــه مناب ــب، شــاخص هزین ــن ترتی ــت نســبی اســت. بدی ــود مزی ــا نب ی
ــارت  ــل تج ــر قاب ــاي غی ــایه اي نهاده ه ــبت ارزش س ــا نس ــت ب ــر اس )DRC( براب
ــر  ــارت. اگ ــل تج ــای قاب ــه( نهاده ه ــد و هزین ــاوت درآم ــا تف ــزوده )ی ــه ارزش اف ب
ــودآور و  ــبی، س ــت نس ــر دارای مزی ــورد نظ ــول م ــد محص ــد، تولی DRC<1 باش
ــد  ــان می ده ــد نش ــر DRC>1 باش ــت و اگ ــوالت اس ــایر محص ــا س ــر ب رقابت پذی

کــه محصــول مــورد نظــر فاقــد مزیــت نســبی اســت.

1. Domestic Resource Cost  
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ب- ضریب حمایت اسـمی محصول )NPCO(1: ضریب حمایت اسـمی محصول، 
نسـبت درآمـد بـر حسـب قیمـت بـازاری را بـه درآمـد بـر حسـب قیمـت سـایه ای 
اندازه گیـری می کنـد. اگـر ضریب حمایت اسـمی بـر محصول بزرگ تر از یک باشـد، 
یـک یارانـه غیرمسـتقیم بر تولید محصـول وجود دارد، اگر ضریب حمایت اسـمی بر 
محصـول کوچک تـر از یک باشـد نشـانه یک مالیات غیرمسـتقیم بـر تولید محصول 
اسـت و اگـر ضریـب حمایـت اسـمی بـر محصول مسـاوی یک باشـد به ایـن معنی 

اسـت کـه هیچ گونـه حمایتی از محصـول انجام نمی شـود.

ــه  ــبت هزین ــب نس ــن ضری ــاده )NPCI(2: ای ــمی نه ــت اس ــب حمای ج- ضری
ــای  ــه نهاده ه ــه هزین ــازاری ب ــت ب ــب قیم ــر حس ــارت را ب ــل تج ــای قاب نهاده ه
 NPCI >1 ــر ــد. اگ ــبه می کن ــایه ای محاس ــت س ــب قیم ــر حس ــارت ب ــل تج قاب
باشــد، یعنــی یــک مالیــات غیرمســتقیم بــر نهاده هــای قابــل تجــارت وجــود دارد، 
اگــر NPCI  <1 باشــد بــه مفهــوم یــک یارانــه غیرمســتقیم بــر نهاده هــای قابــل 
ــی در  ــت حمایت ــه سیاس ــی هیچ گون ــد یعن ــر NPCI=1 باش ــت و اگ ــارت اس تج

ــود.  ــال نمی ش ــا اعم ــورد نهاده ه م

د- ضریــب حمایــت مؤثــر )EPC(3: ایــن معیــار، نســبت ارزش افــزوده تولیــد 
محصــول را بــر حســب قیمــت بــازاری بــه ارزش افــزوده تولیــد بــر حســب قیمــت 
ــت  ــای دول ــار مداخله ه ــوان آث ــب می ت ــن ضری ــق ای ــنجد. از طری ــایه ای می س س
را در بــازار محصــول به طــور همزمــان بررســی کــرد. اگــر EPC >1 باشــد، یعنــی 
 EPC<1 ــت از فراینــد تولیــد محصــول حمایــت می کنــد، اگــر سیاســت های دول
باشــد یعنــی مداخلــه دولــت بــه زیــان تولیــد محصــول عمــل کــرده اســت و بــرای 

EPC=1  هیــچ سیاســتی در محصــول توســط دولــت اعمــال نمی شــود.

1. Nominal Protection Coefficient on Output 
2.Nominal Protection Coefficient on input
3. Effective Protection Coefficient 
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ه - ســودآوری خالــص اجتماعــی )NSP(1: ایــن شــاخص از کســر هزینه هــای 
ســایه ای از درآمــد ســایه ای حاصــل می شــود. اگــر NSP>1 باشــد، یعنــی تولیــد و 
صــادرات محصــول ســودآور اســت و اگــر NSP<1 باشــد، یعنــی تولیــد و صــادرات 

ســودآور نیســت.

بـا توجـه بـه اینکـه  کشـت غـالت 93 درصـد کل محصـوالت زراعـی اسـتان را 
شـامل می شـود به اهمیت و ضرورت بررسـی مزیت نسـبی این محصول در اسـتان 
پـی می بریـم. همچنیـن ایـن محصـوالت به طورکلـی در الگـوی غذایـی خانوارهای 
ایرانـی نقـش حیاتـی دارنـد و از نظـر ارزش و اهمیـت اقتصـادی در صـادرات و 
واردات محصـوالت کشـاورزی جهانـی هـم نقش بسـزایی را ایفـا می کننـد. ارزیابی 
شـاخص های مزیـت نسـبی محصـوالت زراعـی اسـتان می توانـد مـورد اسـتفاده 
سیاسـت گزاران و مسـئوالن بخـش کشـاورزی اسـتان قـرار گرفته و مسـئوالن را در 
تصمیمـات مربـوط بـه ادامـه رونـد کنونی توسـعه یـا نبود توسـعه کشـت برخی از 
محصـوالت زراعـی یـاری کنـد و از تصمیمات عجوالنـه و بدون مطالعـه در خصوص 
توسـعه کشـت همـه محصـوالت زراعی با توجـه بـه محدودیت های موجـود و منابع 

در دسـترس در اسـتان جلوگیری شـود. 

ــرای  در پژوهــش انجــام شــده از روش ماتریــس تحلیــل سیاســتی )PAM(2 ب
ــود.  ــتفاده می ش ــتان اس ــب اس ــی غال ــوالت زراع ــبی محص ــت نس ــی مزی ارزیاب
ــتی  ــل سیاس ــه تحلی ــاخص ها، ب ــر ش ــبه مقادی ــار محاس ــا روش PAM در کن ب

ــد.  ــه ش ــب ارائ ــتی مناس ــای سیاس ــد و توصیه ه پرداخته ش

ــی اســتان  ــی )DRC( محصــوالت زراع ــع داخل ــه مناب ــب هزین محاســبه ضری
ــب  ــه ترتی ــم ب ــدم دی ــی و گن ــدم آب ــج، ذرت، گن ــوالت برن ــه محص ــان داد ک نش
اولویــت از مزیــت نســبی و رقابت پذیــری خوبــی بــا ســایر محصــوالت در منطقــه 
برخــوردار هســتند. برعکــس تولیــد محصوالتــی ماننــد جــو آبــی و جــو دیــم فاقــد 

1. Net Social Profit 
2. Policy Analysis Matrix
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ــی اســت  ــد. بدیه ــایر محصــوالت نبودن ــا س ــر ب ــوده و رقابت پذی ــت نســبی ب مزی
ــر  ــد از نظ ــوالت باش ــایر محص ــر از س ــول کوچک ت ــک محص ــه DRC ی ــر چ ه
کارآیــی و ســودآوري اجتماعــي، باالتــر خواهــد بــود. محاســبه ســودآوری خالــص 
اجتماعــی )NSP( محصــوالت زراعــی گفتــه شــده، نتیجــه فــوق را تأییــد می کنــد 
به طوری کــه به جــز کشــت جــو آبــی و کشــت جــو دیــم در اســتان کــه ســودآور 
نبوده انــد، تولیــد ســایر محصــوالت شــامل گنــدم آبــی، گنــدم دیــم، برنــج و ذرت 
در اســتان دارای ســودآوری هســتند.  در جــدول 17، کلیــه نتایــج حاصــل از براورد 
ماتریــس تحلیــل سیاســتی در چارچــوب شــاخص های مزیــت نســبی محصــوالت 

ــت.   ــده اس ــی خالصه ش ــش گانه زراع ش

جدول 17: نتایج حاصل از ارزیابی مزیت نسبی و سودآوری خالص اجتماعی بر تولید محصوالت زراعی 
در استان کهگیلویه و بویراحمد  

محصول
سودآوری خالص اجتماعیمزيت نسبی

DRCاولويت بندیمزيت نسبیNSPسودآوری اجتماعی

سودآور3200/5دارد0/779گندم آبی

سودآور4194/2دارد0/903گندم دیم

زیان آور78/6-5ندارد1/152جو آبی

زیان آور1201/8-6ندارد5/310جو دیم

سودآور14853/3دارد0/279برنج

سودآور2679دارد0/403ذرت
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خالصه نتایج حاصل از محاسـبه شـاخص های حمایتی محصـوالت زراعی منتخب 
بر اسـاس براورد ماتریس تحلیل سیاسـتی در جدول 18 نشـان داده شـده است.  

محاسـبات ضریـب حمایـت اسـمی از محصـول )NPCO(، نشـان داد کـه ایـن 
 ،)NPCO =1/0003( ضریـب در مـورد گنـدم آبی کمـی بزرگ تر از عـدد یک اسـت
و لـذا یـک یارانه غیرمسـتقیم )به طـور خیلی جزئی( بـر تولید محصول وجـود دارد. 
یعنـی سیاسـت های دولـت تقریبـاً برای حمایـت از تولیـد این محصول بوده اسـت. 
 ،)NPCO =0/992( درحالی کـه در مـورد گنـدم دیـم کم تـر از عـدد یـک اسـت
بنابرایـن، یـک مالیـات غیرمسـتقیم بـر تولیـد ایـن محصـول وجـود دارد. یعنی در 
شـرایط کنونـی سیاسـت های دولـت بـرای حمایت از تولیـد گندم دیم نبوده اسـت.

در خصــوص محصــوالت جــو آبــی، جــو دیــم، برنــج و ذرت محاســبات ضریــب 
حمایــت اســمی از محصــول )NPCO(، نشــان داد کــه ایــن ضرایــب همگــی برابــر 
ــه سیاســت  ــه هیچ گون ــن اســت ک ــده ای ــن نشــان دهن ــک اســت، بنابرای ــدد ی ع
حمایتــی از ســوی دولــت بــرای تولیــد محصــوالت جــو آبــی، جــو دیــم، برنــج و 

ــود.  ــاذ نمی ش ــتان اتخ ذرت در اس

بررسـی ضریـب حمایتـی اسـمی از نهـاده )NPCI(، بـه دلیـل ایـن کـه ضرایب 
همگـی بزرگ تـر از یـک براورد شـده اند، نشـان داد که یـک مالیات غیرمسـتقیم بر 
نهاده های تجارتی )شـامل انواع کود شـیمیایی، سـموم و ماشـین آالت( در خصوص 
تمـام محصـوالت زراعی شـش گانه فوق وجـود دارد و لـذا سیاسـت های دولت برای 

حمایـت از نهاده هـای تولیـد محصـوالت فـوق در بازار نبوده اسـت.

ــت در  ــار مداخــالت دول ــر )EPC( کــه بیانگــر آث میــزان ضریــب حمایــت مؤث
ــی  ــوالت زراع ــرای محص ــت ب ــان اس ــور همزم ــوالت به ط ــا و محص ــازار نهاده ه ب
ــن امــر بدیــن مفهــوم اســت  ــراورد شــد. ای ــر از یــک ب شــش گانه فــوق، کوچک ت

ــوده اســت.   ــان تولیــد ایــن محصــوالت ب ــه زی ــت ب کــه تاکنــون مداخــالت دول
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ت زراعی مورد مطالعه در استان کهگیلویه و بویراحمد

ص های حمایتی محصوال
جدول 18: نتایج حاصل از شاخ

ل
محصو

ل
ت از محصو

حماي
ت از نهاده

حماي
ت مؤثر

حماي

N
PC

O
ت

تأثیرا
N

PC
I

ت
تأثيرا

E
PC

ت
تأثيرا

گندم آبی
1/0003

یارانه
1/046

مالیات
0/992

مالیات

گندم دیم
0/992

مالیات
1/035

مالیات
0/979

مالیات

جو آبی
1

بی اثر
1/040

مالیات
0/986

مالیات

جو دیم
1

بی اثر
1/035

مالیات
0/942

مالیات

برنج
1

بی اثر
1/034

مالیات
0/997

مالیات

ذرت
1

بی اثر
1/051

مالیات
0/995

مالیات

D( محصــوالت زراعــی اســتان نشــان داد کــه محصــول برنــج بــا 
RC( ب هزینــه منابــع داخلــی

نتایــج محاســبه ضریــ
ت بــه ســایر 

ت نســبی نســب
ت را از نظــر مزیــ

ش  تریــن اولویــ
D(، بی

RC=0/279( ب هزینــه منابــع داخلــی
کم تریــن ضریــ

ت برنــج در ســال های اخیــر و ایــن کــه برخــی مناطــق اســتان دارای 
ش قیمــ

محصــوالت زراعــی دارد. بــا توجــه بــه افزایــ
س از محصــول برنــج، 

ت. پــ
ت خوبــی داشــته اســ

ت برنــج بــرای کشــاورزان منفعــ
ت، کشــ

رودخانــه و چشــمه های دائمــی اســ
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ــا ضریــب  ــی ب ــع داخلــی )DRC=0/403(، گنــدم آب ــا ضریــب هزینــه مناب ذرت ب
ــع  ــه مناب ــب هزین ــا ضری ــم ب ــدم دی ــی )DRC=0/779( و گن ــع داخل ــه مناب هزین
ــری  ــبی و رقابت پذی ــت نس ــت از مزی ــب اولوی ــه ترتی ــی )DRC=0/903(، ب داخل

ــا ســایر محصــوالت در منطقــه برخــوردار هســتند.  ــی ب خوب

نتایـج نشـان داد کـه تولیـد محصـوالت جـو آبی و جو دیـم به ترتیب بـا ضرایب 
)DRC=1/152( و )DRC=5/310( بـه دلیـل این کـه دارای هزینـه منابـع داخلـی 
بزرگ تـر از یـک هسـتند، فاقـد مزیت نسـبی بـوده و رقابت پذیر با سـایر محصوالت 
نیسـت. بدیهـی اسـت هـر چـه DRC یـک محصـول بزرگ تـر از سـایر محصـوالت 

باشـد از نظـر کارآیـی و سـودآوري اجتماعـي، کم تر خواهـد بود. 

محاســبه ســودآوری خالــص اجتماعــی )NSP( محصــوالت زراعــی گفتــه شــده، 
ــت  ــی و کش ــو آب ــت ج ــز کش ــه به ج ــد به طوری ک ــد می کن ــوق را تأیی ــه ف نتیج
ــامل  ــوالت ش ــایر محص ــد س ــد، تولی ــودآور نبوده ان ــه س ــتان ک ــم در اس ــو دی ج

گنــدم آبــی، گنــدم دیــم، برنــج و ذرت در اســتان دارای ســودآوری هســتند. 

ــاي نســبت  محاســبه ضریــب حمایــت اســمی از محصــول )NPCO( کــه گوی
درآمــد بــه قیمــت بــازاري بــه درآمــد بــه قیمــت ســایه اي اســت در مــورد محصول 
ــه غیرمســتقیم  ــک یاران ــذا ی ــک اســت. ل ــر از عــدد ی ــی، کمــی بزرگ ت ــدم آب گن
ــت های  ــی سیاس ــود دارد. یعن ــول وج ــد محص ــر تولی ــی( ب ــی جزئ ــور خیل )به ط
ــه  ــوده اســت. درحالی ک ــن محصــول ب ــد ای ــت از تولی ــرای حمای ــاً ب ــت تقریب دول
در مــورد گنــدم دیــم ایــن شــاخص کــم  از عــدد یــک محاســبه شــد، بنابرایــن، 
یــک مالیــات ضمنــی بــر تولیــد گنــدم دیــم وجــود دارد. یعنــی در شــرایط کنونــی 

ــم نبــوده اســت. ــرای حمایــت از تولیــد گنــدم دی ــت ب سیاســت های دول

در خصــوص محصــوالت جــو آبــی، جــو دیــم، برنــج و ذرت محاســبات ضریــب 
حمایــت اســمی از محصــول، نشــان داد کــه ایــن ضرایــب همگــی برابــر عــدد یــک 
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ــی از  ــه سیاســت حمایت ــن اســت کــه هیچ گون ــده ای ــن نشــان دهن اســت، بنابرای
ســوی دولــت بــرای تولیــد محصــوالت جــو آبی، جــو دیــم، برنــج و ذرت در اســتان 
اتخــاذ نمی شــود. حمایــت نکــردن قیمتــي ایــن محصــوالت، بیانگــر ایــن حقیقــت 
اســت کــه قیمــت ایــن محصــوالت در داخــل کشــور کم تــر از قیمــت مــرزي در 
بــازار بین المللــی اســت. بــه عبارتــي حاکــي از تحمیــل مالیــات ضمنــي از ســوي 
دولــت بــر تولیدکننــدگان ایــن محصــوالت اســت. ضرایب حمایتــی اســمی از نهاده 
ــه  ــازاري ب ــه قیمــت ب )NPCI(، کــه بیانگــر نســبت هزینــه نهاده هــاي تجارتــی ب
هزینــه نهاده هــاي تجارتــی بــه قیمــت ســایه اي اســت، بــه دلیــل ایــن کــه همگــی 
ــای  ــر نهاده ه ــی ب ــات ضمن ــک مالی ــه ی ــان داد ک ــد، نش ــک بودن ــر از ی بزرگ ت
ــام  ــورد تم ــین آالت( در م ــموم و ماش ــیمیایی، س ــای  ش ــامل کوده ــی )ش تجارت
محصــوالت زراعــی منتخــب )گنــدم، برنــج، جــو و ذرت دانــه ای( در اســتان وجــود 
ــد  ــی در تولی ــای تجارت ــت از نهاده ه ــرای حمای ــت ب ــت های دول ــذا سیاس دارد. ل

ایــن محصــوالت در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد نبــوده اســت. 

میــزان ضریــب حمایــت مؤثــر )EPC( کــه نشــان دهنده ارزش افــزوده محصــول 
ــت، در  ــایه اي اس ــت س ــه قیم ــول ب ــزوده محص ــه ارزش اف ــازاري ب ــت ب ــه قیم ب
ــور  ــوالت به ط ــا و محص ــازار نهاده ه ــت در ب ــالت دول ــر کل مداخ ــر اث ــع بیانگ واق
همزمــان اســت. ایــن شــاخص بــرای تمــام محصــوالت زراعــی منتخــب در اســتان، 
کوچک تــر از یــک بــراورد شــده اســت. ایــن امــر بدیــن مفهــوم اســت کــه تاکنــون 

مداخــالت دولــت بــه زیــان تولیــد ایــن محصــوالت بــوده اســت. 

راهکارهای افزایش مزیت نسبی محصوالت زراعی در استان 

ــت نســبی را در  ــن مزی ــج، بیش  تری ــه کشــت برن ــن ک ــه ای ــا توجــه ب ــف( ب ال
بیــن ســایر محصــوالت زراعــی دارد. بنابرایــن بــا رعایــت مســائل زیســت محیطی 
ــود  ــت موج ــد، وضعی ــود آب دارن ــه مشــکل جــدی کمب ــی ک ــز در مناطق ــه ج ب

ــج در اســتان حفــظ شــود.  کشــت برن
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ب( بــا توجــه بــه ضرایــب حمایــت اســمی از نهــاده )NPCI( کــه بــرای همــه 
ــه  ــی ب ــای تجارت ــه نهاده ه ــه ای ب ــا یاران ــک شــد، نه تنه ــر از ی محصــوالت بزرگ ت
خاطــر اجــرای سیاســت هدفمنــدی یارانه هــا تعلــق نمی گیــرد بلکــه یــک مالیــات 
ــه  ــذا ب ــود. ل ــذ می ش ــا اخ ــروش نهاده ه ــر ف ــه خاط ــاورزان ب ــم از کش ــی ه ضمن
خاطــر اهمیــت محصــوالت اســتراتژیک زراعــی، دولــت بــرای برخــی از محصــوالت 
کــه فاقــد مزیــت نســبی هســتند ماننــد جــو، حمایت هــای یارانــه ای بــرای تهیــه 

نهاده هــا ایجــاد کنــد تــا کشــت ایــن محصــول مهــم، ســودآور شــود. 

ج( ازآنجاکــه اثــر مداخــالت دولــت در بــازار نهاده هــا و محصــوالت بــرای تمــام 
محصــوالت منتخــب زراعــی، تاکنــون بــه زیــان تولیــد ایــن محصــوالت بوده اســت. 
بنابرایــن پیشــنهاد می شــود بــرای پایــداری تولیــد محصــوالت زراعــی در اســتان و 
جلوگیــری از تغییــر الگــوی کشــت در بلندمــدت و جایگزینــی آن هــا بــا محصوالت 
زراعــی دیگــر، در راســتای اقتصــاد مقاومتــی، تدابیــر حمایتــی از جملــه فــروش 
ــج  ــتراتژیک، تروی ــی اس ــوالت زراع ــت محص ــرای کش ــت ب ــای ارزان قیم نهاده ه
ــب مکانیزاســیون به منظــور کاهــش هزینه هــا  ــن، افزایــش ضری فن آوری هــای نوی

و خریــد تضمینــی بــا قیمــت بیش  تــر از بــازار در اســتان اتخــاذ شــود. 

د( ازآنجاکــه کشــت جــو در اســتان فاقــد مزیــت نســبی اســت، لــذا تــا زمانــی 
کــه دولــت شــاخص های مزیــت نســبی ایــن محصــول را بهبــود ندهــد، از توســعه 

کشــت ایــن محصــول به صــورت آبــی و دیــم جلوگیــری شــود. 

بهره وری محصوالت کشاورزی از دیدگاه اقتصادی

در ادبیــات اقتصــادی، تفــاوت بیــن رشــد ســتانده و نهاده هــای مصــرف شــده 
در طــول زمــان را رشــد بهــره وری گوینــد. در یــک بنــگاه اقتصــادی بهــره وری بــه 
ــدنی  ــبه ش ــد2 محاس ــل تولی ــره وری کل عوام ــی1 و به ــره وری جزئ ــورت به دو ص
ــک  ــتانده  حاصــل از مصــرف ی ــه س ــاخصی اســت ک ــی ش ــره وری جزئ اســت. به
1- Partial Productivity
2- Total Factor Productivity (TFP)



79 راهبردهای توسعه کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد ...

ــاخص  ــن ش ــکال ای ــد. اش ــان می ده ــن را نش ــان معی ــک زم ــاده در ی ــد نه واح
ــي  ــرد. ول ــده می گی ــد را نادی ــد تولی ــل در فراین ــر عوام ــار دیگ ــه آث ــت ک آن اس
بهــره وری کل عوامــل تولیــد، بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه همــه عوامــل تولید از 
نظــر اقتصــادي کمیاب انــد، شــاخصي اســت کــه ثمربخشــی نســبي یــک مجموعــه 
از نهاده هــا را در تولیــد یــک یــا مجموعــه اي از محصــوالت بــراي حــاالت گوناگــون 
فــن آوري محاســبه کــرده و بهبــود نســبي عملکــرد بخــش یــا واحــد تولیــدي را 
ــرد  ــا عملک ــن ی ــره وری زمی ــار به ــکال معی ــد. اش ــان می ده ــان نش ــول زم در ط
محصــول در هکتــار در ایــن اســت کــه بهــره وری را تنهــا بــر مبنــاي نهــاده زمیــن 
ــل  ــا از قبی ــایر نهاده ه ــرف س ــش مص ــا افزای ــش ی ــر کاه ــد و اث ــبه می کن محاس
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــان نمي ده ــین آالت را نش ــروي کار و ماش ــم، نی ــود، س ک
ــل  ــره وری کل عوام ــبه به ــاورزی، محاس ــاد کش ــات اقتص ــیاري از مطالع در بس
ــد  ــل تولی ــره وري کل عوام ــري رشــد به ــه شــده اســت. در اندازه گی ــد توصی تولی
بــه روش ناپارامتریــک تحلیــل فراگیــر داده هــا، بــا روابــط ریاضــی اثبــات کردنــد 
ــزی ریاضــی و  ــتفاده از برنامه ری ــا اس ــه ب ــددی ک ــک شــاخص ع ــبه ی ــه محاس ک
ــره وری  ــاخص به ــوان ش ــت عن ــد، تح ــت می آی ــه دس ــه1 ب ــع فاصل ــبه تواب محاس
مالــم کوئیســتMPI( 2(، می توانــد به عنــوان شــاخصي اســتاندارد بــرای داده هــای 
ــزاء آن در  ــد و اج ــل تولی ــره وری کل عوام ــد به ــل رش ــته در تجزیه وتحلی گسس
ــریح  ــکان تش ــاخص ام ــن ش ــرد. ای ــه کار ب ــاورزي ب ــي و کش ــای صنعت فعالیت ه
فــن آوري تولیــد را در حالــت چنــد نهــاده ای و چنــد ســتانده ای فقــط بــا داده هــای 
مقــدار بــدون نیــاز بــه داده هــای هزینــه ای )قیمتــي( و فــروض رفتــاري بــه دســت 
می دهــد و توانایــي اندازه گیــری رشــد بهــره وري بیــن دو دوره زمانــي را از طریــق 
ــه معرفــي شــاخص بهــره وري  ــه ای دارد. در ادامــه ب ــع فاصل نســبت مقــداري تواب

ــه می شــود.  ــه پرداخت ــع فاصل ــر اســاس تواب ــم کوئیســت ب مال

1- Distance Functions (DF)
2- Malmquist Productivity Index (MPI)
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کلیـه اطالعات داده-سـتانده در زارعـت هر یک از محصوالت غالت شـامل گندم 
آبـی، گنـدم دیـم، جو آبـی، جو دیـم، برنـج و ذرت آبی مربـوط به اسـتان کهگیلویه 
و بویراحمـد و اسـتان های همجـوار منطقـه جنـوب غرب کشـور شـامل اسـتان های 
بیش  تـر توسـعه یافته )اصفهان، فارس و خوزسـتان( و اسـتان های کم تر توسـعه یافته 

)چهارمحـال بختیـاری، بوشـهر و ایالم( مـورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اسـت. 

ــای  ــرف نهاده ه ــن مص ــدا میانگی ــت آمده ابت ــات به دس ــتفاده از اطالع ــا اس ب
مــورد اســتفاده در زراعــت هــر یــک از غــالت را بــه تفکیــک اســتان های منطقــه 
جنــوب غــرب کشــور مــورد مقایســه قــرار داده و ســپس بــا اســتفاده از محاســبات 
بهــره وری و شــاخص مالــم کوئیســت، شــاخص رشــد بهــره وری و اجــزاء آن )رشــد 
کارآیــی و رشــد فــن آوری( را بــرای اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد تعییــن شــده و 

بــا اســتان های همجــوار در منطقــه مــورد مقایســه قــرار گرفتــه اســت.

رشد بهره وری در تولید گندم آبی

ــی  ــدم آب ــزارع گن ــتاده در م ــات داده-س ــه ای از اطالع ــتفاده از مجموع ــا اس ب
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد و اســتان های همجــوار و بــا بهره گیــری از شــاخص 
مالــم کوئیســت، مقادیــر رشــد بهــره وری کل عوامــل تولیــد محاســبه شــده اســت. 
ــر  ــه اگ ــت ک ــه ایس ــه گون ــت ب ــم کوئیس ــاخص مال ــداد ش ــه اع ــور ک همان ط
بزرگ تــر از عــدد یــک باشــند بیانگــر رشــد مثبــت و چنانچــه کوچک تــر از عــدد 
یــک باشــند بیانگــر رشــد منفــی در آن شــاخص هســتند. تجزیــه رشــد بهــره وری 
ــه محقــق می دهــد  ــه رشــد کارآیــی و تغییــرات فــن آوری، ایــن امــکان را ب کل ب
ــرات  ــن آوری( در تغیی ــرات ف ــی و تغیی ــد کارآی ــره وري )رش ــزاء به ــهم اج ــه س ک
تولیــد هــر یــک از محصــوالت غــالت بــراورد شــده و ضمــن مقایســه اســتان ها از 
ــت  ــی مدیری ــور کل ــاص، به ط ــه خ ــک منطق ــره وری در ی ــاخص های به لحــاظ ش



81 راهبردهای توسعه کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد ...

اســتفاده از نهاده هــا و پذیــرش و به کارگیــری تکنولــوژی و فــن آوری  هــای جدیــد 
در هــر اســتان مشــخص شــود.  

ــی، فــن آوری و بهــره وری کل عوامــل تولیــد در زراعــت  میانگیــن رشــد کارآی
ــتان های  ــایر اس ــا س ــه ب ــد در مقایس ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــی اس ــدم آب گن
ــودار،  ــن نم ــه ای ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــخص ش ــکل 21  مش ــوار در ش همج
ــد،  ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــایگی اس ــتان در همس ــارس و خوزس ــتان های ف اس
دارای بیش  تریــن میانگیــن رشــد بهــره وری بــا رقــم 1/037 هســتند. بــه عبــارت 
ــد  ــن 3/7 درص ــور میانگی ــاالنه به ط ــتان ها س ــن اس ــره وری در ای ــد به ــر رش دیگ
بــوده اســت. میانگیــن رشــد بهــره وری تولیــد ایــن محصــول در اســتان کهگیلویــه 
و بویراحمــد رقــم 0/991 بــود کــه بیانگــر رشــد منفــی ســاالنه 0/9 اســت. در بیــن 
اســتان های مــورد مطالعــه مشــخص شــده اســت  کــه تنهــا در اســتان کهگیلویــه 
ــر اســاس  ــوده اســت. ب ــی ب ــد منف ــل تولی ــره وری کل عوام و بویراحمــد رشــد به
ــای آن نشــان  ــه عامل ه ــره وری کل ب ــه رشــد به ــم کوئیســت، تجزی شــاخص مال
داد کــه در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد رشــد تکنولــوژی بــا رقــم 1/035 مقــدار 
ــد  ــه رش ــت. درحالی ک ــته اس ــال داش ــر س ــدی را در ه ــت 3/5 درص ــد مثب رش
ــان  ــال نش ــر س ــد را ه ــی 4/2 درص ــد منف ــدار رش ــم 0/958، مق ــا رق ــی ب کارآی
می دهــد کــه بــا مقایســه رشــد کارآیــی در بیــن اســتان های دیگــر، متأســفانه ایــن 
اســتان کم تریــن رقــم رشــد کارآیــی فنــی را در زارعــت گنــدم آبــی داشــته اســت. 
بنابرایــن نتیجــه می گیریــم کــه برخــالف رشــد و تغییــرات مثبــت تکنولــوژی در 
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد، بــه دلیــل نبــود مدیریــت صحیــح در به کارگیــری 
منابــع کــه ایــن موضــوع، در شــاخص رشــد کارآیــی فنــی، خــود را نمایــان می کند 
در مجمــوع، رشــد بهــره وری کل عوامــل تولیــد در زارعــت گنــدم آبــی را در ایــن 

اســتان منفــی کــرده اســت. 
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ارقــام میانگیــن رشــد کارآیــی، فــن آوری و بهــره وری کل عوامــل تولیــد 
ــایر  ــا س ــه ب ــد در مقایس ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــم اس ــدم دی ــت گن در زراع
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــخص ش ــکل 22 مش ــوار در ش ــتان های همج اس
ــن  ــن و کم تری ــب، دارای بیش  تری ــه ترتی ــهر ب ــالم و بوش ــتان های ای ــودار، اس نم
رشــد بهــره وری بــا ارقــام 1/048 و 0/951 داشــتند. ایــن نمــودار بــه خوبــی نشــان 
داد کــه همــه اســتان ها به جــز اســتان بوشــهر در طــی ســال های مــورد مطالعــه 
ــارت دیگــر میانگیــن ســاالنه رشــد  ــه عب ــد. ب دارای رشــد مثبــت بهــره وری بودن

ــوده اســت.  ــی 4/9 ب ــره وری در اســتان بوشــهر دارای رشــد منف به

وضعیــت اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد در طــی ســال های مــورد مطالعــه از 
نظــر زراعــت گنــدم دیــم نســبتاً خــوب اســت بــه طوریکــه ســاالنه از رشــد مثبــت 
بهــره وری بــه میــزان 3/6 درصــد برخــوردار بــوده اســت. تجزیه رشــد بهــره وری به 
عامل هــای ســازنده آن نشــان داد کــه اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد از میانگیــن 
رشــد 0/4 درصــدي کارآیــی فنــی و 3/2 درصــدي تغییــرات فــن آوری برخــوردار 
بــوده اســت. ایــن ارقــام بیانگــر ایــن الگــو اســت کــه ســهم متوســط ســاالنه تغییــر 
فــن آوری در رشــد بهــره وری کل عوامــل تولیــد در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 
بیش  تــر از ســهم رشــد کارآیــی فنــی بــوده اســت. در تمــام اســتان های منطقــه 
جنــوب غــرب کشــور، ارقــام میانگیــن رشــد اجــزاء بهــره وری کل عوامــل تولیــد 
در زراعــت گنــدم دیــم حاکــی از وجــود همیــن الگــو در رشــد بهــره وری اســت. 
ــن آوری در رشــد بهــره وری کل عوامــل،  ــر ف یعنــی ســهم متوســط ســاالنه تغیی
ــی بعضــی اســتان ها  ــوده اســت. حت ــی ب ــی فن ــر در کارآی ــر از ســهم تغیی بیش  ت
ــت  ــد مثب ــی و رش ــی کارآی ــد منف ــهر از رش ــتان و بوش ــارس، خوزس ــد ف مانن

فــن آوری برخــوردار بودنــد. 
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رشد بهره وری در تولیدجو آبی

ــن  ــم 1/033 ، بیش  تری ــا رق ــال ب ــتان چهارمح ــکل 23 ، اس ــه ش ــه ب ــا توج ب
میانگیــن رشــد بهــره وری و متأســفانه اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد با رقــم 0/98، 
ــن  ــت. ای ــته اس ــی داش ــو آب ــد ج ــره وری را در تولی ــد به ــن رش ــن میانگی کم تری
ــه  ــتان کهگیلوی ــز اس ــتان ها به ج ــه اس ــه هم ــد ک ــان می ده ــی نش ــودار بخوب نم
ــت  ــه دارای رشــد مثب ــورد مطالع ــد و خوزســتان در طــی ســال های م و بویراحم
ــتان های  ــی در اس ــو آب ــت ج ــد در زراع ــل تولی ــره وری عوام ــد. به ــره وری بودن به
کهگیلویــه و بویراحمــد و خوزســتان بــه ترتیــب، دارای میانگیــن رشــد منفــی  2 
ــن  ــه بیش  تری ــال ک ــتان چهارمح ــه در اس ــت؛ درحالی ک ــوده اس ــد ب و 0/9 درص
میانگیــن مثبــت در بیــن اســتان ها داشــت، از رشــد میانگیــن ســاالنه 3/3 درصــد 

برخــوردار بــوده اســت. 

تجزیــه رشــد بهــره وری کل عوامــل تولیــد بــه اجــزاء آن نشــان می دهــد کــه 
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد از میانگیــن رشــد منفــی 2 درصــدي کارآیــی فنــی 
و صفــر درصــدي تغییــرات فــن آوری برخــوردار بــوده اســت. ایــن ارقــام بیانگــر این 
ــت  ــودن رشــد تغییــر در کارآیــی فنــی و ثاب ــه دلیــل منفــی ب الگــو اســت کــه ب
بــودن وضعیــت تکنولــوژی و فــن آوری در امــر کشــت جــو آبــی، میانگیــن رشــد 
ــرده اســت. در ســایر  ــی ک ــن محصــول را در اســتان منف ــره وری در زراعــت ای به
ــهم  ــره وری، س ــد به ــن رش ــه در میانگی ــت ک ــه ای اس ــت به گون ــتان ها وضعی اس

ــوده اســت. ــی ب ــی فن ــرات کارآی ــر از ســهم تغیی ــوژی بیش  ت ــرات تکنول تغیی
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رشد بهره وری در تولید جو دیم

ــب، دارای  ــه ترتی ــان ب ــارس و اصفه ــتان های ف ــکل 24، اس ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــن  ــتند. ای ــام 1/08 و 0/73 داش ــا ارق ــره وری ب ــد به ــن رش ــن و کم تری بیش  تری
ــی نشــان داد کــه در منطقــه مــورد مطالعــه همــه اســتان ها به جــز  نمــودار بخوب

ــد.  اســتان اصفهــان دارای رشــد مثبــت بهــره وری بودن

وضعیــت اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد در طــی ســال های مــورد مطالعــه از 
نظــر زراعــت جــو دیــم نســبتاً خــوب بــوده اســت. بــه طوریکــه ســاالنه از رشــد 
مثبــت بهــره وری بــه میــزان 4/3 درصــد برخــوردار بــوده اســت. پــس از اســتان 
فــارس بــا میانگیــن 8 درصــد در ســال و اســتان ایــالم بــا میانگیــن 6/2 درصــد در 
ســال ســومین اســتان از نظــر رشــد بهــره وری بــوده اســت. تجزیه رشــد بهــره وری 
ــد از  ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــه اس ــان داد ک ــازنده آن نش ــای س ــه عامل ه ب
میانگیــن رشــد 0/5 درصــدي کارآیــی فنــی و 3/8 درصــدي تغییــرات فــن آوری 
ــر  ــه ســهم تغیی ــو اســت ک ــن الگ ــر ای ــام بیانگ ــن ارق ــوده اســت. ای ــوردار ب برخ
فــن آوری در رشــد بهــره وری کل عوامــل تولیــد در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 
ــی اســت. در  ــود مدیریت ــه حاصــل بهب ــی ک ــی فن ــر از ســهم رشــد کارآی بیش  ت
ــزاء  ــد اج ــن رش ــام میانگی ــور، ارق ــرب کش ــوب غ ــه جن ــتان های منطق ــام اس تم
بهــره وری کل عوامــل تولیــد در زراعــت جــو دیــم حاکــی از وجــود همیــن الگــو 
در رشــد بهــره وری اســت. یعنــی ســهم متوســط ســاالنه تغییــر فــن آوری در رشــد 
ــت.  ــوده اس ــی ب ــی فن ــر در کارآی ــهم تغیی ــر از س ــل، بیش  ت ــره وری کل عوام به
ــی اســت،  حتــی در اســتان چهارمحــال بختیــاری کــه دارای رشــد منفــی کارآی
ــره وری کل برخــوردار  ــت به ــع آن از رشــد مثب ــن آوری و به تب ــت ف از رشــد مثب

بــوده اســت.   



88

سه با سایر استان های همجوار 
ت جو دیم استان کهگیلویه و بویراحمد در مقای

شکل 24: میانگین رشد کارآیی، فن آوری و بهره وری کل در زراع



89 راهبردهای توسعه کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد ...

رشد بهره وری در تولید ذرت دانه ای

ــد در  ــل تولی ــره وری کل عوام ــن آوری و به ــی، ف ــد کارآی ــن رش ــام میانگی ارق
ــایر  ــا س ــه ب ــد در مقایس ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــه ای در اس ــت ذرت دان کش
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــخص ش ــکل 25 مش ــوار در ش ــتان های همج اس
نمــودار، اســتان های خوزســتان و ایــالم بــه ترتیــب، دارای بیش  تریــن و کم تریــن 
ــا ارقــام 1/123 و 0/972 داشــتند. ایــن نمــودار بخوبــی نشــان  رشــد بهــره وری ب
ــه  ــورد مطالع ــال های م ــالم در طــی س ــتان ای ــز اس ــتان ها به ج ــه اس ــه هم داد ک
ــام  ــم ارق ــه بخواهی ــد. چنانچ ــره وری بودن ــت به ــد مثب ــت ذرت دارای رش در کش
ــن  ــت میانگی ــوان گف ــم، می ت ــان کنی ــد بی ــه درص ــت را ب ــم کوئیس ــاخص مال ش
ــالم  ــتان ای ــد و در اس ــتان 12/3 درص ــتان خوزس ــره وری در اس ــد به ــاالنه رش س

ــوده اســت.  ــی 2/8 ب دارای رشــد منف

ــه  ــورد مطالع ــال های م ــی س ــد در ط ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــت اس وضعی
ــه طوریکــه ســاالنه از  ــوده اســت ب ــه  ای بســیار خــوب ب ــت ذرت دان از نظــر زراع
رشــد مثبــت بهــره وری بــه میــزان 5/6 درصــد برخــوردار بــوده اســت کــه بعــد از 
اســتان خوزســتان مقــام دوم را در بیــن اســتان های منطقــه جنــوب غــرب کشــور 
ــه عامل هــای ســازنده  ــه رشــد بهــره وری ب ــه خــود اختصــاص داده اســت. تجزی ب
آن نشــان داد کــه اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد در طــی ســال های مــورد 
ــرات  ــدي تغیی ــی و 4 درص ــی فن ــدي کارآی ــد 1/5 درص ــن رش ــی از میانگی بررس
ــوده اســت. ایــن ارقــام بیانگــر ایــن الگــو اســت کــه ســهم  فــن آوری برخــوردار ب
متوســط ســاالنه تغییــر فــن آوری در رشــد بهــره وری کل عوامــل تولیــد در اســتان 
ــت. در  ــوده اس ــی ب ــی فن ــد کارآی ــهم رش ــر از س ــد بیش  ت ــه و بویراحم کهگیلوی
ــزاء  ــد اج ــن رش ــام میانگی ــور، ارق ــرب کش ــوب غ ــه جن ــتان های منطق ــام اس تم
ــو در  ــن الگ ــود همی ــی از وج ــت ذرت حاک ــد در زراع ــل تولی ــره وری کل عوام به
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رشــد بهــره وری هســتند. یعنــی ســهم متوســط ســاالنه تغییــر فــن آوری در رشــد 
ــت.  ــوده اس ــی ب ــی فن ــر در کارآی ــهم تغیی ــر از س ــل، بیش  ت ــره وری کل عوام به
حتــی اســتان هایی ماننــد بوشــهر و ایــالم کــه میانگیــن رشــد کارآیــی فنــی آن هــا 
ــوژی  ــرات تکنول ــت در تغیی ــن رشــد مثب ــا داشــتن میانگی ــوده اســت، ب ــی ب منف

ــد. ــاال ببرن ــن کشــت ب ــره وری خــود را در ای ــن رشــد به توانســته اند میانگی

شکل 25: میانگین رشد کارآیی، فن آوری و بهره وری کل در زراعت ذرت آبی استان کهگیلویه و 
بویراحمد در مقایسه با سایر استان های همجوار 
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رشد بهره وری در تولید شلتوک

با توجه به شـکل 26، اسـتان های خوزسـتان و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب، 
دارای بیش  تریـن و کم تریـن رشـد بهـره وری در تولیـد شـلتوك بـا ارقـام 1/114 و 
0/957 داشـتند. اسـتان های فـارس و اصفهـان نیـز در طـی ایـن دوره دارای رشـد 
منفـی بهـره وری بودنـد. ایـن نمـودار بخوبـی نشـان داد کـه همـه اسـتان ها به جـز 
اسـتان خوزسـتان و ایـالم در طـی سـال های مـورد مطالعـه در زراعـت شـلتوك، 
دارای رشـد منفـی بهـره وری بودنـد. چنانچه بخواهیم ارقام شـاخص مالم کوئیسـت 
را بـه درصـد بیـان کنیم، می تـوان گفت میانگین سـاالنه رشـد بهره وری در اسـتان 
خوزسـتان 11/4 درصـد و در اسـتان ایـالم  2/9 درصد بوده اسـت. وضعیت اسـتان 
کهگیلویـه و بویراحمـد در طـی سـال های مـورد مطالعـه از نظـر زراعـت شـلتوك 
نامسـاعد بـوده اسـت. به طوریکه سـاالنه از رشـد منفـی 1/4 درصـدی کارآیی فنی 
کـه مربـوط بـه مدیریـت مزرعـه و اسـتفاده بهینـه از منابـع تولید اسـت و از طرفی 
سـاالنه از رشـد منفـی 2/9 درصدی فن آوری یـا تکنولوژی در کشـت برنج برخوردار 
اسـت. لـذا هـم از نظـر مدیریـت به کارگیـری نهاده هـا و هـم از نظـر اسـتفاده از 
تکنولـوژی، وضعیـت رکـود حاکـم بوده اسـت. ایـن ارقام کـه اجزاء تشـکیل دهنده 
شـاخص بهره وری کل عوامل تولید اسـت باعث شـده که میانگین سـاالنه شـاخص 
رشـد بهـره وری را بـه 4/3 درصـد کاهش دهـد. این اعـداد بیان کننده ایـن واقعیت 
اسـت کـه سـهم میانگیـن سـاالنه تغییـر فـن آوری در رشـد بهـره وری کل عوامـل 
تولیـد در اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد بیش  تـر از سـهم رشـد کارآیـی فنـی بوده 
اسـت. متأسـفانه در تمـام اسـتان های منطقـه جنـوب غـرب کشـور به جـز اسـتان 
خوزسـتان، میانگیـن منفـی تغییرات فن آوری در سـال های مورد بررسـی مشـاهده 
شـده اسـت. نتایـج خالصـه تجزیه وتحلیـل شـاخص های بهـره وری و عالمـت رشـد 

آن هـا در جـدول 19 ارائه شـده اسـت.  
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سه با سایر استان های همجوار 
ک استان کهگیلویه و بویراحمد در مقای

شکل 26: میانگین رشد کارآیی، فن آوری و بهره وری کل در مزارع شلتو
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ص بهره وری کل عوامل تولید و عوامل سازنده آن در مزارع غال
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ت.  حــرف 
ت محصــول اســ

ب نمایانگــر رشــد بهــره وری کل عوامــل تولیــد، رشــد کارآیــی و رشــد تکنولــوژی در زراعــ
گ P ، E و T بــه ترتیــ

  * حــروف بــزر
ت، رشــد منفــی 

ب بیانگــر رشــد مثبــ
ت + ، - و 0 بــه ترتیــ

ت.  عالمــ
ت پاییــن یــا نداشــتن آمــار و اطالعــات در مــورد محصــول اســ

گ N نمایانگــر ســطح کشــ
بــزر

ت. 
ت اســ

و رشــد ثابــ
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   نتایــج مربــوط بــه اندازه گیــری و رونــد رشــد بهــره وری کل عوامــل تولیــد در 
زراعــت غــالت اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد نشــان داد کــه اســتان در خصــوص 
ــوردار  ــره وری برخ ــی به ــد منف ــلتوك از رش ــی و ش ــو آب ــی، ج ــدم آب ــت گن زراع
بــود بــه طوریکــه میانگیــن شــاخص رشــد بهــره وری مالــم کوئیســت در کل دوره 
مــورد مطالعــه بــرای گنــدم آبــی، جــو آبــی و شــلتوك بــه ترتیــب 991/  ،  0/98 و 
0/957 محاســبه شــد. درحالی کــه در خصــوص زراعــت گنــدم دیــم، جــو دیــم و 
ذرت دانــه ای از رشــد مثبــت بهــره وری برخــوردار اســت. میانگیــن شــاخص رشــد 
بهــره وری مالــم کوئیســت در کل دوره مــورد مطالعــه، بــرای گنــدم دیــم، جــو دیــم 
ــه  ــا تجزی ــه ترتیــب 1/036 ،  1/043 و 1/056 محاســبه شــد. ب ــه ای ب و ذرت دان
ــات  ــر اســاس اطالع ــای ســازنده آن ب ــه عامل ه ــد ب ــل تولی ــره وری عوام رشــد به
جــدول 19  مشــخص شــد کــه اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد از نظــر تغییــرات 
رشــد فــن آوری در تمــام محصــوالت گــروه غــالت به جــز شــلتوك در طــی دوره 
مــورد مطالعــه از رشــد فــن آوری و پیشــرفت تکنولوژیکــی خوبــی برخــوردار بــوده 
ــود  ــل بهب ــه حاص ــی ک ــی فن ــد کارآی ــاخص رش ــورد ش ــه در م ــت درحالی ک اس
مدیریــت و اســتفاده بهینــه از عوامــل تولیــد در مزرعــه اســت، تنهــا در خصــوص 
تولیــد محصــوالت گنــدم دیــم، جــو دیــم و ذرت از رشــد مثبــت کارآیــی برخــوردار 
ــوده  ــی منفــی ب ــدم و جــو، رشــد کارآی ــی گن ــورد زراعــت آب ــوده اســت و در م ب
اســت. لــذا می تــوان اذعــان کــرد کــه به طــور کلــی ســهم تغییــرات تکنولوژیکــی 
بیش  تــر از ســهم رشــد کارآیــی در بهــره وری عوامــل تولیــد در زراعــت غــالت در 

ایــن اســتان بــوده اســت.

وضعیــت کشــت و کار در زراعــت غــالت آبــی ) شــامل گندم آبی، جــو آبی، ذرت 
دانــه ای و شــلتوك( در اســتان های جنــوب غــرب کشــور، حاکــی از متفــاوت بــودن 
رشــد بهــره وری کل عوامــل تولیــد در زراعــت ایــن محصــوالت اســت. بــه طوریکــه 



95 راهبردهای توسعه کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد ...

در زراعــت گنــدم آبــی غیــر از اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد تمــام اســتان ها از 
رشــد مثبــت بهــره وری برخــوردار بودنــد. درحالی کــه در مــورد زراعــت جــو آبــی 
اســتان های کهگیلویــه و خوزســتان از رشــد منفــی و اســتان های اصفهــان، فــارس 
و چهارمحــال از رشــد مثبــت بهــره وری برخــوردار بودنــد. وضعیــت رشــد بهــره وری 
در دوره مــورد مطالعــه در مــزارع شــلتوك در اســتان های مختلــف متفــاوت بــود. 
بــه طوریکــه در اســتان های خوزســتان و ایــالم رشــد مثبــت بهــره وری کل عوامــل 
ــه از  تولیــد مشــاهده شــد و اســتان های اصفهــان، فــارس، چهارمحــال و کهگیلوی

رشــد منفــی در زراعــت شــلتوك برخــوردار بودنــد. 

ــت در  ــالت اس ــی غ ــت های آب ــه از کش ــه ای ک ــزارع ذرت دان ــوص م در خص
ــود کــه به جــز اســتان ایــالم در تمــام  ــه ای ب اســتان های مختلــف وضعیــت به گون
ــارس،  ــان، ف ــرب کشــور شــامل اســتان های اصفه ــوب غ ــه جن اســتان های منطق
خوزســتان، بوشــهر و کهگیلویــه از رشــد مثبــت در مــزارع ذرت برخــوردار بودنــد. 
بــر اســاس میــزان رشــد شــاخص بیش  تریــن میــزان رشــد شــاخص بهــره وری در 

ایــن گــروه مربــوط بــه اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــا مقــدار 1/056 بــود.  

ــدم  ــامل گن ــم )ش ــالت دی ــت غ ــورد زراع ــره وری در م ــای به  تجزیه وتحلیل ه
ــه در  ــت ک ــی اس ــور، حاک ــرب کش ــوب غ ــتان های جن ــم( در اس ــو دی ــم و ج دی
ــت  ــد مثب ــتان ها از رش ــام اس ــهر تم ــتان بوش ــر از اس ــم غی ــدم دی ــت گن زراع
ــت  ــم وضعی ــو دی ــت ج ــورد زراع ــه در م ــد. درحالی ک ــوردار بودن ــره وری برخ به
ــود.  ــاوت ب ــف متف ــتان های مختل ــه در اس ــورد مطالع ــره وری در دوره م ــد به رش
ــتان های  ــی و اس ــد منف ــتان از رش ــان و خوزس ــتان های اصفه ــه اس ــه طوریک ب
ــت  ــد مثب ــالم از رش ــهر و ای ــال، بوش ــد، چهارمح ــه و بویراحم ــارس، کهگیلوی ف
بهــره وری برخــوردار بودنــد. بــر اســاس میــزان محاســبات شــاخص مالم کوئیســت، 
ــورد  ــالت در م ــروه از غ ــن گ ــره وری در ای ــاخص به ــد ش ــزان رش ــن می بیش  تری
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ــا مقــدار 1/081 بــود. اســتان کهگیلویــه  گنــدم دیــم مربــوط بــه اســتان ایــالم ب
ــا مقــدار شــاخص بهــره وری  ــالم، اصفهــان و چهارمحــال ب و بویراحمــد بعــد از ای
1/036 ، چهارمیــن اســتان در منطقــه از نظــر رشــد بهــره وری کل عوامــل تولیــد 
در زراعــت گنــدم دیــم تشــخیص داده شــد. درحالی کــه بیش  تریــن میــزان رشــد 
شــاخص بهــره وری در مــورد جــو دیــم مربــوط بــه اســتان ایــالم بــا مقــدار 1/062 
بــود و اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بعــد از ایــالم بــا مقــدار شــاخص بهــره وری 
1/043، دومیــن اســتان از نظــر رشــد بهــره وری کل عوامــل تولیــد در زراعــت جــو 

ــم دارد. دی

بهره وری محصوالت کشاورزی از دیدگاه بهره وری آب

ــی  ــک اقلیم ــی، ذات خش ــواد غذای ــه م ــاز ب ــن نی ــت، باالرفت ــش جمعی افزای
ــال های  ــی س ــع آب در ط ــران مناب ــبب بح ــی س ــی بارندگ ــد کاهش ــور و رون کش
اخیــر شــده اســت. بــرای غلبــه بــر بحــران آبــی و غذایــی بایــد از منابــع موجــود 
ــرای  ــع آب ب ــه از مناب ــتفاده بهین ــرای اس ــود. ب ــه ش ــتفاده بهین ــاك اس آب و خ
ــازی  ــره وری آب و آب مج ــث به ــه مباح ــه ب ــدون توج ــاورزی ب ــوالت کش محص
امکان پذیــر نیســت. بهــره وری آب کشــاورزی یکــی از مهم تریــن موضوعاتــی 
ــا  ــط ب ــی مرتب ــع علم ــورد توجــه جــدی مجام ــر م ــال های اخی ــه در س اســت ک
آبیــاری و شــاخص کشــاورزی قرارگرفتــه اســت. بهــره وری آب کشــاورزی شــاخصی 
ــه خصــوص در مناطــق خشــک و  ــت کشــاورزی ب ــی مدیری ــرای ارزیاب مناســب ب
ــطح  ــف در س ــوالت مختل ــره وری آب محص ــالف در به ــت. اخت ــک اس ــه خش نیم
ــا شــرایط اقلیمــی مشــابه،  ــایر کشــورها ب ــا س ــن در مقایســه ب کشــور و همچنی
ــت.  ــاورزی اس ــره وری آب کش ــش به ــرای افزای ــیل ب ــود پتانس ــان دهنده وج نش
بنابرایــن، بــا توجــه بــه نیــاز بــاالی بخــش کشــاورزی بــه آب از یــک ســو و کاهــش 
کمــی و کیفــی منابــع آب از ســوی دیگــر، الزم اســت بــرای ارتقــای بهــره وری آب 
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ــد بارشــی در اســتان از  ــه اینکــه رون ــا علــم ب گام هــای مؤثــری برداشــته شــود. ب
ــی و یــک دهــه خشکســالی پیوســته را طــی کــرده  ــون نزول ــا کن ســال 1386 ت
اســت و از طرفــی افزایــش ســریع جمعیــت، نیــاز و تقاضــای بــاالی آب و از طرفــی 
نبــود ســرمایه گذاری مناســب در کارخانجــات و شــهرك های صنعتــی در اســتان 
ســبب وابســتگی بــاالی جمعیــت ایــن اســتان بــه بخش کشــاورزی شــده اســت. از 
ســویی کاشــت گونه هــای بــا نیــاز آبــی بــاال، روش هــای ســنتی آبیــاری، افزایــش 
ــر  ــبب خط ــا س ــاز از چاه ه ــد مج ــش از ح ــت بی ــای آب و برداش ــداث چاه ه اح
ــت.  ــده اس ــتان ش ــاورزی اس ــت های کش ــت دش ــا و نشس ــدن چاه ه ــک ش خش
بــرای تعییــن بهــره وری آب کشــاورزی از شــاخص CPD اســتفاده شــد. شــاخص 
CPD در واقــع نســبت مقــدار محصــول تولیــد شــده یــا میــزان عملکــرد محصــول 

بــه حجــم آب مصــرف شــده در هکتــار اســت. هــر چــه ایــن نســبت باالتــر باشــد 
ــای  ــرای زراعت ه ــش ب ــن بخ ــت. در ای ــر آب اس ــرف صحیح ت ــان دهنده  مص نش
غالــب اســتان و بــا اســتفاده از شــاخص های موجــود، میــزان بهــره وری آب بــرای 
روش هــای آبیــاری ســنتی و مــدرن محاســبه شــده اســت.  اطالعــات آبیــاری بــرای 
محصــوالت زراعــی و باغــی  غالــب در جــدول 20 و میــزان  بهــره وری فیزیکــی و 

اقتصــادی بــرای محصــوالت غالــب اســتان در جــدول 21 ارائــه شــده اســت. 
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جدول 20: اطالعات آبیاری برای محصوالت باغی و زراعی  غالب

ان
ست

هر
 ش

ام
ن

ل
صو

مح
م 

نا

ت
اش

 ک
خ

اري
ت

ن 
ولي

ع ا
رو

 ش
خ

اري
ت

ی
يار

آب

ی
يار

 آب
طع

خ ق
اري
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بویراحمد و دنا

7-5 روزقبل از برداشتبالفاصله پس از کاشت12/15/سیب

7-5 روزقبل از برداشتبالفاصله پس از کاشت12/15/هسته دارها

5-3 روزقبل از برداشتبالفاصله پس از کاشت12/15/گردو

5-3 روزقبل از برداشتبالفاصله پس از کاشت12/15/انگور آبی

باشت و 
گچساران

5-3 روزقبل از برداشتبالفاصله پس از کاشت12/01/مرکبات

5-3 روزقبل از برداشتبالفاصله پس از کاشت12/01/زیتون

کهگیلویه و 
چرام

5-3 روزقبل از برداشتبالفاصله پس از کاشت12/01/مرکبات

5-3 روزقبل از برداشتبالفاصله پس از کاشت12/01/زیتون

5-3 روزقبل از برداشتبالفاصله پس از کاشت12/15/گردو

لنده

5-3 روزقبل از برداشتبالفاصله پس از کاشت12/01/مرکبات

7-5 روزقبل از برداشتبالفاصله پس از کاشت12/15/سیب

5-3 روزقبل از برداشتبالفاصله پس از کاشت12/15/گردو

بهمئی

5-3 روزقبل از برداشتبالفاصله پس از کاشت12/01/مرکبات

5-3 روزقبل از برداشتبالفاصله پس از کاشت12/01/زیتون

-5-3 روزقبل از برداشتبالفاصله پس از کاشت12/15/بادام

بویراحمد و دنا

20روزقبل برداشت7روزبعد7/1/گندم آبی

20روزقبل برداشت5روزبعد7/1/جو آبی

15روزقبل برداشتبالفاصله3/15/برنج

30روزقبل برداشت7روزبعد3/1/ذرت

15روزقبل برداشت10روزبعد7/1/حبوبات آبی
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ادامه جدول 20: اطالعات آبیاری برای محصوالت باغی و زراعی  غالب
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بویراحمد و دنا

8/124437.510500/سیب

3/124432.510380/هسته دارها

6/15125006000/گردو

6/15105805800/انگور آبی

باشت و 
گچساران

8/14029511800/- 10/15/مرکبات

6/1532187.56000/-8/30/زیتون

کهگیلویه و 
چرام

8/14029511800/- 10/15/مرکبات

6/1532187.56000/-8/30/زیتون

6/15125006000/گردو

لنده

8/14029511800/- 10/15/مرکبات

8/124437.510500/سیب

6/15125006000/گردو

بهمئی

8/14029511800/- 10/15/مرکبات

6/1532187.56000/-8/30/زیتون

6/1124845810/بادام

بویراحمد و دنا

5/30610005280/گندم آبی

4/2559003960/جو آبی

20000-دائمی8/30/برنج

7/30125006600/ذرت

3/30144756600/حبوبات آبی
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20روزقبل برداشت7روزبعد8/15/گندم آبی

20روزقبل برداشت5روزبعد8/15/جو آبی

15روزقبل برداشتبالفاصله4/1/برنج

30روزقبل برداشت7روزبعد4/10/ذرت

15روزقبل برداشت10روزبعد8/20/حبوبات آبی

کهگیلویه و 
چرام

20روزقبل برداشت7روزبعد8/15/گندم آبی

20روزقبل برداشت5روزبعد8/15/جو آبی

15روزقبل برداشتبالفاصله3/15/برنج

30روزقبل برداشت7روزبعد4/1/ذرت

15روزقبل برداشت10روزبعد9/15/حبوبات آبی

لنده

20روزقبل برداشت7روزبعد8/1/گندم آبی

20روزقبل برداشت5روزبعد8/1/جو آبی

15روزقبل برداشتبالفاصله3/15/برنج

30روزقبل برداشت7روزبعد4/1/ذرت

15روزقبل برداشت10روزبعد8/15/حبوبات آبی

بهمئی

20روزقبل برداشت7روزبعد8/15/گندم آبی

20روزقبل برداشت5روزبعد9/20/جو آبی

15روزقبل برداشتبالفاصله3/15/برنج

30روزقبل برداشت7روزبعد4/1/ذرت

15روزقبل برداشت10روزبعد9/1/حبوبات آبی

ادامه جدول 20: اطالعات آبیاری برای محصوالت باغی و زراعی  غالب
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باشت و 
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2/30611005870/گندم آبی

2/30510004570/جو آبی

20000-دائمی8/1/برنج

8/15126507170/ذرت

2/20145757170/حبوبات آبی

کهگیلویه و 
چرام

3/30611005870/گندم آبی

3/30510004670/جو آبی

20000-دائمی8/15/برنج

9/25126507170/ذرت

2/30145757170/حبوبات آبی

لنده

3/30611005870/گندم آبی

3/30510004565/جو آبی

20000-دائمی8/15/برنج

8/25126507180/ذرت

2/30145757180/حبوبات آبی

بهمئی

3/30611006000/گندم آبی

3/30510004670/جو آبی

20000-دائمی8/15/برنج

8/25126507340/ذرت

3/20145757340/حبوبات آبی

ادامه جدول 20: اطالعات آبیاری برای محصوالت باغی و زراعی  غالب
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ت غال
شاورزی برای محصوال

جدول 21: بهره وری  ک
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ب آ
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ت ار نظر بهره  ور
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ت از نظر بهره ور
اولوي

ی
اقتصاد

گندم
1/1

14655
8

10
جو

1/4
14006

7
11

ك
شلتو

0/4
15312

12
9

ذرت دانه ای
0/9

10143
10

13
ب

سی
2/1

42301
5

6
هلو

1/9
46831

6
4

زردآلو
1/1

31546
9

7
انگور

4/3
72306

2
1

گردو
0/2

53861
13

2
مرکبات

0/5
10740

11
12

خیار
4/3

42521
3

5
گوجه فرنگی

3/1
30705

4
8

هندوانه
5/3

53161
1

3
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راهکارهای افزایش بهره وری محصوالت کشاورزی در استان

1- نتایــج آمارهــای وزارت جهــاد کشــاورزی، در اســتان حاکــی از اســتفاده زیاد 
نهاده هایــی مثــل کــود شــیمیایی و ســموم در مــزارع غــالت توســط اســتان های 
توســعه یافته تر ماننــد اصفهــان، فــارس و خوزســتان اســت. مصــرف ایــن نهاده هــا 
ــرای کشــاورزان آن اســتان ها حاصــل  ــری را ب ــن عملکــرد باالت ــد میانگی ــر چن ه
کــرده اســت؛ لــذا بــرای اطمینــان از ســالمت ایــن محصــوالت پیشــنهاد می شــود 
پژوهش هایــی در زمینــه آنالیــز کیفــی محصــوالت زراعــی از نظــر باقی مانده هــای 

ســموم و کــود شــیمیایی انجــام شــود.  

ــی  ــالت حاک ــت غ ــد در زراع ــل تولی ــره وری کل عوام ــل به ــج تحلی 2- نتای
ــرات  ــی و تغیی ــد کارآی ــره وري کل، رش ــد به ــزان رش ــدید در می ــالف ش از اخت
تکنولوژیکــی در اســتان های مختلــف منطقــه اســت. بنابرایــن می تــوان گفــت کــه 
در بهــره وری کل عوامــل تولیــد در زراعــت غــالت  واگرایــي وجــود دارد و بایســتي 
در هــر گونــه برنامه ریــزي بــا هــدف بهبــود وضعیــت بهــره وری، بــه نــوع محصــول، 
آبــی یــا دیــم بــودن آن و شــرایط منطقــه اي و اســتاني توجــه ویــژه مبــذول شــود و 

از ارائــه نســخه واحــد بــراي کل کشــور خــودداري شــود.

3- تجزیــه رشــد بهــره وری کل، بــه عوامــل ســازنده آن در مــزارع گنــدم آبــی، 
نشــان دهنــده ایــن واقعیــت بــود کــه اگــر چــه وضعیــت رشــد تغییــرات فــن آوری 
نســبتاً خــوب و مقبــول بــوده اســت امــا از نظــر رشــد کارآیــی فنــی یــا مدیریــت 
به کارگیــری نهاده هــا در مــزارع گنــدم آبــی در تمــام اســتان های منطقــه جنــوب 
ــرای  ــذا ســرمایه گذاری ب غــرب کشــور متأســفانه وضعیــت رکــود حاکــم اســت. ل
ــزارع  ــر م ــت بهت ــرای مدیری ــب ب ــی مناس ــی و ترویج ــای آموزش ــود برنامه ه بهب

ــی پیشــنهاد می شــود. گنــدم آب
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 4- در مــورد زراعــت جــو آبــی و ذرت هــم تجزیــه رشــد بهــره وری کل، بــه 
عوامــل ســازنده آن نشــان داد کــه بیش  تریــن محدودیــت در ارتقــای بهــره وری، 
ــد اســت.   ــع تولی ــری مناب ــت به کارگی ــا مدیری ــی ی ــی فن ــد کارآی ــود در رش رک
ــی  ــی و ترویج ــای آموزش ــود برنامه ه ــرای بهب ــی ب ــی و کیف ــترش کّم ــذا گس ل
ــرای زارعــان ایــن محصــوالت در منطقــه جنــوب غــرب کشــور نیــز  مناســب ب

ــود. ــنهاد می ش پیش

5- نتایــج آنالیــز رشــد بهــره وری کل، بــه عوامــل ســازنده آن در مــزارع برنــج 
ــزارع در  ــن م ــن در ای ــای نوی ــری  تکنولوژی ه ــود در به کارگی ــده رک ــان دهن نش
ــارس و  ــتان های ف ــی اس ــور حت ــرب کش ــوب غ ــه جن ــتان های منطق ــر اس بیش  ت
اصفهــان اســت. هــر چنــد کــه برخــی اســتان ها ماننــد کهگیلویــه و بویراحمــد و 
چهارمحــال بختیــاری، عــالوه بــر رکــود در تکنولــوژی، بهبــودی هــم در مدیریــت 
و اســتفاده بهینــه از منابــع تولیــد در کشــت برنــج در صــورت نگرفتــه اســت. لــذا 
ــین آالت  ــر ماش ــن، نظی ــای نوی ــت فن آوری ه ــود وضعی ــرای بهب ــرمایه گذاری ب س
ــای  ــز برنامه ه ــور و نی ــه از کش ــن منطق ــج ای ــزارع برن ــده در م ــالح ش ــذر اص و ب

ــت مزرعــه توصیــه می شــود. ــرای مدیری ترویجــی مناســب ب

ــره وری کل  ــه رشــد به ــج تجزی ــدم و جــو، نتای ــم گن ــت دی ــورد زراع 6- در م
ــتان های  ــی در اس ــی فن ــد کارآی ــی و رش ــرات تکنولوژیک ــه تغیی ــان داد ک نش
فــارس، کهگیلویــه و بویراحمــد و ایــالم رونــد مطلوب تــری را دنبــال کــرده اســت، 
ــه  ــتان های منطق ــه اس ــن آوری در بقی ــرات کل ف ــود تغیی ــور بهب ــن به منظ بنابرای
ــن اســتان ها و در  ــوان از برنامه هــای اجــرا شــده در ای جنــوب غــرب کشــور مي ت

ــرد. ــتفاده ک ــتان ها اس ــایر اس ــه س ــا ب ــم آن برنامه ه ــکان، تعمی ــورت ام ص
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راهکارهای افزایش بهره وری آب در کشاورزی

ــا ســازگاري خصوصــي  متحمــل بــه  • افزایــش هدفمنــد ارقــام اصالح شــده ب
تنش هــای محیطــي خشــکي، شــوري،گرما و ســرما؛

• برنامه ریــزی و ســرمایه گذاری کافــي )مالــي– نیــروي انســاني( در ایجــاد ارقــام 
متحمــل بــه تنش هــا )خشــکي، شــوري، و گرمــا و ( و تحقیقــات مرتبــط بــا آن؛

ــود  ــش و الگــوي کشــت مناســب به منظــور بهب ــاوب، آی ــت مســائل تن • رعای
ــاه؛ ــراي گی ــي ب ــه زراع ــای ب مدیریت ه

• ایجــاد و اســتفاده کافــي از بانــک داده هــای اقلیمــي و پیش بینی هــا در 
کشــاورزي بــراي افزایــش و بهبــود فرایند انتقــال اطالعــات و یافته هــای تحقیقاتي؛

• افزایــش فعالیت هــا و بهبــود مکانیســم های ترویجــي بــراي افزایــش و بهبــود 
فراینــد انتقــال اطالعــات و یافته هــای تحقیقاتــي؛

بهره بــردار،  )اجــرا،  بیــن بخش هــای مختلــف  کافــي  ارتبــاط  ایجــاد   •
تحقیقــات، ترویــج، و بیمــه( به منظــور افزایــش و بهبــود فراینــد انتقــال اطالعــات 

و یافته هــای تحقیقاتــي؛

• پهنه بندی تناسب گیاه با اقلیم؛

ــه  ــانات درج ــي )نوس ــای اقلیم ــه محدودیت ه ــي ب ــه کاف ــي و توج • بررس
ــرارت(؛ ــه ح ــش درج ــاد، افزای ــرما، ب ــي، س ــش بارندگ ــکي، پراکن ــرارت، خش ح

• واقعي کردن قیمت آب؛

• کاهش تلفات آب مجازي با کاهش افت هاي برداشت محصول؛

• نظارت و جلوگیري از برداشت بي رویه از منابع آب در دسترس؛
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• توسعه استفاده از تکنیک هاي آبیاري تکمیلي در کشاورزي دیم؛

• افزایش میزان آگاهي کشاورزان از مسائل آب، خاك و گیاه؛

• اســتفاده از روش هــای بهینــه آبیــاری )تحت فشــار، بارانــی، قطــره ای، 
زیرســطحی(؛

• استفاده مجدد از آب و استفاده از منابع غیرمتعارف؛

 • جایگزینی پس آب برای مصارف کشاورزی؛

ــای  ــن )آبخوان ه ــر آن در نشســت زمی ــه برداشــت ها و اث ــری از اضاف • جلوگی
آبرفتــی( و کاهــش ضریــب ذخیــره آبخوان هــا(؛

• استفاده از ا لگوی کشت متناسب با اقلیم، خاك و توزیع بارش؛

 • پوشش انهار سنتی؛

 • شناسایی و استفاده از منابع آب آهکی، سازندهای سخت و منابع آب فسیلی؛

• آموزش و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب؛

• آموزش و ترویج مراحل کاشت، داشت و برداشت مناسب؛

 • تعییــن تعرفــه آب کشــاورزی و تأثیــر آن در کاهــش مصــرف آب و افزایــش 
تولیــد محصــوالت و بهــره وری اقتصــادی؛

• آبخوان داری و آبخیزداری؛

 • مدیریــت ریســک ســیالب و توزیــع ســیل در آبخوان هــا بــا اجــرای 
مصنوعــی؛ تغذیــه  طرح هــای 

 • نگــرش عمیــق بــه مســائل زیســت محیطی هــر منطقــه و تأثیــرات متقابــل 
آب وخــاك و نقــش آن در تعــادل اکوسیســتم مناطــق؛
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• مدیریت آگاهانه و برنامه ریزی نرم افزاری آبیاری در مزارع؛

• ســاخت مخــازن داخــل مزرعــه در طرح هــای آبیــاری به منظــور تأمیــن هــد 
بــرای آبیــاری قطــره ای و بارانــی همچنیــن آبیــاری مــزارع در شــب بــدون صــرف 

انــرژی در ســوخت و بــرق؛

• هماهنگی بین سازمان های مرتبط با آب  و خاك؛

ــت  ــوع و کیفی ــی محصــوالت و ن ــاز آب ــردی در خصــوص نی ــات کارب • تحقیق
ــذر اصالح شــده، شناســایی گیاهــان مقــاوم در مقابــل شــوری، تأثیــر  محصــول، ب

تغییــرات اقلیــم و شــرایط خــاك؛

• نصــب کنتورهــای هوشــمند بــر روی چــاه هــای کشــاورزی و کنتــرل حجــم 
برداشــت و کنتــرل زمــان آبیــاری مــزارع؛

ــاز  ــه خــاك و عمــق نفــوذ آن در خــاك، به منظــور نی ــت بهین • تعییــن رطوب
آبــی بهینــه؛

ــان  ــاری در زم ــور آبی ــی به منظ ــتم های الکترونیک ــه سیس ــزارع ب ــز م • تجهی
موردنیــاز و شــرایط رشــد هرگیــاه؛

ــرای محصــوالت  ــا ب ــا و اســتفاده مجــدد از آب زهکش ه ــت زهکش ه • مدیری
خــاص و مقــاوم در مقابــل شــوری؛

ــه و  ــرداری بهین ــرای بهره ب ــران بـــ ــکل های آب ب ــا و تش ــاد تعاونی ه • ایج
ــران؛ ــط آب ب ــت آب توس مدیری

ــه  ــر ب ــناخت بیش  ت ــور ش ــد به منظ ــرد تولی ــداوم عملک ــی م ــش و ارزیاب • پای
منظــور افزایــش تولیــد محصــوالت؛

• فــن آوری بهبــود بهــره وری در کشــت های گلخانــه ای و اســتفاده از روش هــای 
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بارانــی و قطــره ای در آبیــاری گلخانه هــا؛

ــد  ــد رش ــر آن در تولی ــش مؤث ــاورزی و نق ــی کش ــا در اراض ــرل آفت ه • کنت
ــت محصــول؛ ــی و کیفی ــاز آب ــاه، نی گی

ــا  ــدد از آب زهکش ه ــتفاده مج ــا و اس ــرای زهکش ه ــا اج ــی ب ــاء اراض • احی
ــرای توســعه اراضــی کشــاورزی؛ ب

• جایگزینــی پــس آب تصفیه شــده خانگــی و صنعتــی بــرای حفــظ منابــع آب 
ســطحی و زیرزمینــی؛

ــتقیم  ــور مس ــر ن ــرف آب، تأثی ــش مص ــر آن در کاه ــر و اث ــت تبخی • مدیری
ــی؛ ــاز آب ــر و نی ــش تبخی ــاد در افزای ــید و ب خورش

• توسعه آبیاری میکرو در برداشت ها از آب زیرزمینی و سطحی؛

• استفاده از آبیاری میکرو در کشت های گلخانه ای؛

• پخش سیالب به منظور افزایش ذخیره رطوبت خاك؛

• رعایت تقویم آبیاری با توجه به نوع کشت، بافت خاك و شرایط اقلیمی؛

• استقرار سیستم های خاك ورزی حفاظتی؛

• استقرار تسطیح لیزری در اراضی آبیاری سطحی.



فصل سوم
 بازاریابی محصوالت کشاورزی استان
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بازاریابی

ــن محصــوالت از  ــژه ای ــت ماهیــت وی ــه عل ــي محصــوالت کشــاورزي ب بازاریاب
ــدگان و  ــرت تولیدکنن ــت، کث ــاد در باف ــاد، آب زی ــم زی ــادپذیری، حج ــل فس قبی
مصرف کننــدگان و زمــان محدودکاشــت و برداشــت ایــن محصــوالت بــا بازاریابــي 
ــا ورود تکنولوژي هــاي جدیــد  محصــوالت صنعتــي تفــاوت دارد. در قــرن اخیــر ب
بــه کشــاورزي ســنتي و تجــاري شــدن فعالیــت کشــاورزي، تعریــف بازاریابــي ایــن 
ــي  ــز، بازاریاب ــده کوهل ــه عقی ــرد. ب ــدا ک ــترش پی ــعه و گس ــز توس ــوالت نی محص
محصــوالت کشــاورزي عبــارت اســت از، انجــام کلیــه عملیــات و خدمــات بازرگانــي 
بــر روي محصــول کشــاورزي، از محــل تولیــد تــا اینکــه نهایتــاً بــه دســت مصــرف 
ــد: ــیم بندی مي کن ــر تقس ــورت زی ــي را به ص ــات بازاریاب ــد. وي عملی ــده برس کنن

1- عملیات مبادله اي؛ شامل خرید )جمع آوری( و فروش؛

2- عملیات فیزیکي؛ شامل انبارداري، حمل ونقل و تبدیل؛

3- عملیــات تســهیل کننده؛ شــامل اســتاندارد کــردن محصــول؛ تأمیــن اعتبــار، 
تبلیغــات و کاهش ریســک.

ــات  ــه عملی ــه کلی ــت از، مطالع ــارت اس ــاورزي عب ــوالت کش ــي محص بازاریاب
ــام  ــول انج ــد، روي محص ــراي تولی ــري ب ــه تصمیم گی ــه از مرحل ــي ک و خدمات
مي گیــرد تــا زمانــي کــه بــه دســت مصرف کننــده برســد. طبــق ایــن تعریــف، در 
محــل تولیــد )مزرعــه یــا بــاغ( نیــز مــا بــا مسائـــل بازاریابــي در ارتبــاط هســتیم.

در عرصــه نظــام بازاریابــي محصــوالت کشــاورزي، مسائـــل متعــددي مي توانــد 
وجــود داشــته باشــد. چنانچــه این مسائـــل، از دیــد اقتصــادي مــورد تجزیه وتحلیل 

قــرار گیــرد، بایــد ســه موضــوع زیــر را مــورد ارزیابــي قــرارداد :

1- تقاضــاي محصــول؛ بررســي و پیش بینــي تقاضــاي محصــول از نظــر کیفــي 



112

و کّمــی در مکان هــا و زمان هــای مختلــف در طــول ســال؛

ــا  ــه ت ــول و اینک ــذاری محص ــت قیمت گ ــي وضعی ــول؛ بررس ــت محص 2- قیم
ــراي  ــده، ب ــه تولیدکنن ــود را ب ــام خ ــد پی ــت محصــول مي توان ــزان ، قیم ــه می چ

ــاند؛ ــر برس ــت بهت ــر باکیفی ــد بیش ت تولی

3- هزینــه بازاریابــي؛ بررســي هزینه هــاي بازاریابــي از محــل تولیــد تــا محــل 
مصــرف و اینکــه تــا چــه میــزان،  در مســیر بازاریابــي محصــول،  هزینه هــا بازتابــي 

از خدمــات بازاریابــي اســت.

وجــود نوســان هایی در قیمــت محصــوالت کشــاورزي حکایــت از آن دارد کــه از 
یــک ســو نظام هــای مناســب قیمت گــذاری و توزیــع بــراي محصــوالت کشــاورزي 
در داخــل کشــور وجــود نداشــته و از طــرف دیگــر ناکارآیــی و نارســایی ها بــر بــازار 
ــم  ــده( حاک ــرف کنن ــده و مص ــن تولیدکنن ــه بی ــاورزي )در فاصل ــوالت کش محص
ــد  ــان می ده ــف نش ــی های مختل ــاره بررس ــن ب ــه در ای ــت  ؛ به طوری ک ــوده اس ب
کــه ســهم ناچیــزي از قیمــت پرداختــي مصــرف کننــده عایــد تولیدکننــده شــده و 

ایــن نــرخ نیــز غالبــاً بــاال بــوده اســت.

مسیرهای بازاریابی

ــه  ــی ک ــل بازاریاب ــطه ها و عوام ــن واس ــرار گرفت ــرهم ق ــت س ــي و پش توال
ــدگان   ــه دســت مصرف کنن ــدگان ب ــا محصــول از دســت تولیدکنن ــیله آن ه به وس

ــود.  ــخص می ش ــاني مش ــازار رس ــیر ب ــوان مس ــت عن ــد، تح می رس

ــت.  ــت اس ــز اهمی ــي حائـ ــات بازاریاب ــي1 در مطالع ــل بازاریاب ــایي عوام شناس
ــم  ــا حج ــد ام ــده مي رس ــه مصرف کنن ــت ب ــول درنهای ــه محص ــت ک ــي اس طبیع
ــه  ــود ک ــد ب ــر خواه ــر کم ت ــاط دیگ ــر و در نق ــاط، بیش ت ــي نق ــادالت در بعض مب

1- Marketing Agencies
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ــخص  ــوق را مش ــوارد ف ــوح م ــوان به وض ــي1 مي ت ــیرهاي بازاریاب ــیم مس ــا ترس ب
ــوان  ــي، مي ت ــه مسائـــل و تنگناهــاي بازاریاب ــردن ب ــراي پــي ب کــرد. همچنیــن ب
ــي  ــی بازاریاب ــي و کارآی ــه بازاریاب ــب هزین ــي، ضری ــیه بازاریاب ــاي حاش از معیاره

ــر اســت: ــه شــرح زی اســتفاده کــرد کــه ب

حاشیه و ضریب هزینه بازاریابی

تقاضــاي محصــوالت کشــاورزي در ســر مزرعــه، یــک تقاضــاي مشــتق شــده2 
اســت کــه از تقاضــاي محصــول در بــازار خرده فروشــی ناشــي مي شــود. بنابرایــن 
ــازار خرده فروشــي  ــا قیمــت آن در ب قیمــت محصــول در ســر مزرعــه در رابطــه ب
اســت. خریــدار محصــول ســر مزرعــه، قیمتــي را پیشــنهاد مي کنــد کــه بــا افــزودن 
هزینه هــاي بازاریابــي بــه آن بــراي مصرف کننــده در ســطح خرده فروشــی مقبــول 
باشــد. تمــام هزینه هایــي کــه در جریــان مســیر بازاریابــي محصــول ایجــاد شــده، از 
زمــان برداشــت محصــول در مزرعــه تــا قبــل از اینکــه بــه دســت مصــرف کننــده 

برســد را حاشــیه بازاریابــي3 تعریــف کــرد. 

کارآیی بازاریابي

نظـام بازاریابـي محصـوالت کشـاورزي  مي توانـد داراي یـک سـري سـتاده ها 
و نهاده هـا باشـد. سـتاده نظـام بازاریابـي عبـارت اسـت از میـزان رضایت منـدي 
مصرف کننـدگان از کاالهـا و خدمات ارائــه شـده اسـت. نهـاده آن عبارت اسـت از، 
میـزان منابـع مختلف از قبیل نیروي کار، مدیریت و سـرمایه که در مسـیر بازاریابي 
محصـول، اسـتفاده شـده اسـت. بنابرایـن، زماني یـک نظـام بازاریابـي کارآمد وجود 
داردکـه آن نظـام بتوانـد نسـبت نهـاده بـه سـتاده4 را حداکثـر کنـد. کارآیـی نظام 
1 . Marketing Channels 
2 . Derived demand 
3 . Marketing 
4 . Input output ratio 
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بازاریابي در رابطه بین قیمت محصول و هزیــنه هاي بازاریابي شـناخته شـده اسـت. 
بنابــراین هرچـه قیمـت محصــول، رابطـه منطقي تري بـا هزینه هــاي خدماتي در 
مسـیر بازاریابـي داشـته باشـد، نظـام بازاریابـي از کارآیـی باالتري برخوردار اسـت. 

شبکه های بازاریابی

ــراد  ــده اف ــه مصــرف کنن ــا رســیدن ب ــد ت ــک کاال در نقطــه تولی ــال ی در انتق
خاصــی دســت دارنــد کــه بــر اســاس خدمــات انجــام شــده آن هــا درصــدی هزینــه 
یــک شــبکه بازاریابی دخالت  در  کــه  .عواملــی  به بازاریابی افــزوده می شــود 
ــرادی  ــدان داران و اف ــلف خران، می ــان، س ــامل خرده فروشان،عمده فروش ــد ش دارن
کــه مــزارع یــا باغــات را بــه هنــگام برداشــت محصــول از کشــاورز اجــاره می کننــد. 

مسائل و مشکالت بازاریابی محصوالت کشاورزی

در  بازاریابـی محصـوالت کشـاورزی  زمینـه  در  بسـیاری  و مشـکالت  مسـائل 
بـودن سـاختار  نامناسـب  بـه  از آن جملـه می تـوان  دارد کـه  کشـورمان وجـود 
تسـهیالت بازاریابـی، ناپایـداری قیمـت، فصلی بودن تولیدات کشـاورزی، نامناسـب 
بـودن سیسـتم اطالع رسـانی بـازار، هزینـه بـاالی تولید و ضایعـات فـراوان در طول 
مراحـل مختلـف تولیـد، حضـور دالالن و واسـطه های فـراوان و همچنین نامناسـب 
بـودن حمایت هـای دولـت در زمینه توسـعه بازار و سیاسـت های بازاریابـی تولیدات 
روسـتایی اشـاره کـرد. همـه این عوامل دسـت به دسـت هـم داده و مانع دسـتیابی 
کشـاورزان بـه درآمدهای باال و افزایش ارزش افـزوده محصوالت تولیدی و همچنین 

مبـارزه بـا فقـر و محرومیت روسـتائیان می شـود. 

فاصلـه زیـاد بین مصرف کننده بـا تولیدکننده و وجود واسـطه های زیاد هزینه ای 
را بر بازاریابی تحمیـل می کننـد کـه صـرف ایـن هزینه هـا باعث گرانـی محصوالت 
می شـود. یعنـی اگـر تولید کننـده کاالی خـود را به طـور مسـتقیم و یـا باواسـطه 

کم تـر بـه مصرف کننـده برسـاند بازار کارآ عمـل می کنـد. 
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• در بسـیاری از کشـورهای در حال توسـعه برای تقویت واحدهای سـنتی تولید 
کننـده، اعتبـارات ارزان قیمت پرداخت می شـود که عـالوه بر ایجـاد انگیزه موجبات 
بهبـود تولیـد و افزایـش درآمد می شـود. وجود اعتبـارات کافی، عالوه بـر کارآیی در 
زمـان کشـت، موجـب بهبـود عرضـه محصـول در بازار مناسـب نیز می شـود که به 

دنبـال آن سـود بیش  تـر تولید کننـده به وجـود می آید.

• دسترســی بــه اطالعــات شــامل آگاهــی از مراکــز تولیــد، نــوع تولیــد، نیازهای 
مصرف کننــدگان، حمــل و قیمــت کاال، زمــان عرضــه محصــول به بــازار.

در تحقیقــات جداگانــه ای بــا بررســی مزیــت نســبی محصــوالت منتخــب زراعی 
در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــه ارزیابــی اقتصــادی ایــن محصــوالت پرداختــه 
ــراورد  ــج حاصــل از ب ــده اســت.  کلیه نتای ــه ش ــر ارائ ــج آن در زی ــه نتای ــده ک ش
ماتریــس تحلیــل سیاســتی در چارچــوب شــاخص های مزیــت نســبی محصــوالت 

شــش گانــه زراعــی خالصــه شــده اســت )جــدول 22(.  

ــی اســتان  ــی )DRC( محصــوالت زراع ــع داخل ــه مناب ــب هزین محاســبه ضری
ــب  ــه ترتی ــم ب ــدم دی ــی و گن ــدم آب ــج، ذرت، گن ــوالت برن ــه محص ــان داد ک نش
اولویــت از مزیــت نســبی و رقابت پذیــری خوبــی بــا ســایر محصــوالت در منطقــه 
ــی و  ــو آب ــد ج ــی مانن ــد محصوالت ــس تولی ــتند)جدول 22(. بر عک ــوردار هس برخ
ــا ســایر محصــوالت نبودنــد.  جــو دیــم فاقــد مزیــت نســبی بــوده و رقابت پذیــر ب
بدیهــی اســت هــر چــه DRC یــک محصــول کوچک تــر از ســایر محصــوالت باشــد 
از نظــر کارآیــي و ســودآوري اجتماعــي، باالتــر خواهــد بــود. محاســبه ســودآوری 
خالــص اجتماعــی )NSP( محصــوالت زراعــی گفتــه شــده، نتیجــه فــوق را تأییــد 
می کنــد بــه طــوری کــه بــه جــز کشــت جــو آبــی و کشــت جــو دیــم در اســتان 
کــه ســودآور نبوده انــد، تولیــد ســایر محصــوالت شــامل گنــدم آبــی، گنــدم دیــم، 

برنــج و ذرت در اســتان دارای ســودآوری هســتند.  
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ص اجتماعی بر تولید محصوال
سبی و سودآوری خال

ت ن
جدول 22: نتایج حاصل از ارزیابی مزی

محصول
ت نسبی

مزی
ص اجتماعی

سودآوری خال

DRC
ت نسبی

مزی
ت بندی

اولوی
N

SP
سودآوری اجتماعی

گندم آبی
0/779

دارد
3

200/5
سودآور

گندم دیم
0/903

دارد
4

194/2
سودآور

جو آبی
1/152

ندارد
5

-78/6
زیان آور

جو دیم
5/310

ندارد
6

-1201/8
زیان آور

برنج
0/279

دارد
1

4853/3
سودآور

ذرت
0/403

دارد
2

679
سودآور

س بــراورد 
ش گانــه زراعــی بــر اســا

ص های حمایتــی محصــوالت شــ
جــدول 23 خالصــه نتایــج حاصــل از محاســبه شــاخ

س تحلیــل سیاســتی را نشــان مــی دهــد.  
ماتریــ

گ تــر از 
ب در مــورد گنــدم آبــی کمــی بزر

ت اســمی از محصــول  نشــان داد کــه ایــن ضریــ
ب حمایــ

محاســبات ضریــ
ک یارانــه غیــر مســتقیم )بــه طــور خیلــی جزئــی( بــر تولیــد محصــول وجــود دارد. یعنــی 

ت و بنابرایــن یــ
ک اســ

عــدد یــ
ت. در حالــی کــه در مــورد گنــدم دیــم کم تــر از 

ت از تولیــد ایــن محصــول بــوده اســ
ت تقریبــاً بــرای حمایــ

ت  های دولــ
سیاســ
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عــدد یــک اســت. بنابرایــن، یــک مالیــات غیــر مســتقیم بــر تولیــد ایــن محصــول 
ــرای حمایــت از  ــت در ب ــی سیاســت های دول وجــود دارد. یعنــی در شــرایط کنون

تولیــد گنــدم دیــم نبــوده اســت.

در خصــوص محصــوالت جــو آبــی، جــو دیــم، برنــج و ذرت محاســبات ضریــب 
حمایــت اســمی از محصــول نشــان داد کــه ایــن ضرائــب همگــی برابــر عــدد یــک 
ــه سیاســت حمایتــی از  ــن اســت کــه هیچ گون ــن نشــان دهنده ای هســتند، بنابرای
ســوی دولــت بــرای تولیــد محصــوالت جــو آبی، جــو دیــم، برنــج و ذرت در اســتان 

ــود.  ــاذ نمی ش اتخ

بررســی ضریــب حمایتــی اســمی از نهــاده )NPCI(، بــه دلیــل ایــن کــه ضرائب 
ــر  ــات غی ــک مالی ــه ی ــان داد ک ــده اند، نش ــراورد ش ــک ب ــر از ی ــی بزرگ ت همگ
مســتقیم بــر نهاده هــای تجارتــی )شــامل انــواع کــود شــیمیایی، ســموم و ماشــین 
آالت( در خصــوص تمــام محصــوالت زراعــی شــش گانــه فــوق وجــود دارد و لــذا 
ــوق در  ــوالت ف ــد محص ــای تولی ــت از نهاده ه ــرای حمای ــت ب ــت های دول سیاس

بــازار نبــوده اســت.

ــت در  ــار مداخــالت دول ــر )EPC( کــه بیانگــر آث میــزان ضریــب حمایــت موث
ــرای محصــوالت زراعــی  ــان اســت ب ــه طــور همزم ــازار نهاده هــا و محصــوالت ب ب
شــش گانــه فــوق، کوچک تــر از یــک بــراورد شــد. ایــن امــر بدیــن مفهــوم اســت 

کــه تاکنــون مداخــالت دولــت بــه زیــان تولیــد ایــن محصــوالت بــوده اســت.
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ص های حمایتی محصوال
جدول 23: نتایج حاصل از شاخ

ل
محصو

ل
ت از محصو

حماي
ت از نهاده

حماي
ت مؤثر

حماي

N
PC

O
ت

تأثيرا
N

PC
I

ت
تأثيرا

E
PC

ت
تأثيرا

گندم آبی
1/0003

یارانه
1/046

مالیات
0/992

مالیات

گندم دیم
0/992

مالیات
1/035

مالیات
0/979

مالیات

جو آبی
1

بی اثر
1/040

مالیات
0/986

مالیات

جو دیم
1

بی اثر
1/035

مالیات
0/942

مالیات

برنج
1

بی اثر
1/034

مالیات
0/997

مالیات

ذرت
1

بی اثر
1/051

مالیات
0/995

مالیات
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راهکارهای بازاریابی محصوالت کشاورزی در استان

ــر  به صــورت  ــت و مشــارکت کشــاورزان اســتان کــه بیش ت ــت دول ــا حمای • ب
ــازار رســانی موجــود از طریــق تشــکیل  ســنتي عمــل مي کننــد، ســاختار نظــام ب
شــرکت های بازرگانــي در مناطــق عمــده تولیــد محصــوالت کشــاورزی تغییر یابــد 
ــروش  ــل، ف ــد، تبدی ــل تولی ــانی در مراح ــازار رس ــات ب ــه عملی ــه کلی به طوری ک
ــات  ــش ضایع ــن کاه ــا ضم ــرد ت ــرار گی ــرکت ها ق ــن ش ــت ای ــه دس ــع ب و توزی

ــود؛ ــري ش ــازار جلوگی ــا در ب ــطه ها و دالل ه ــوذ واس ــوالت، از نف محص

• بــا توجــه بــه بی ســوادی و یــا کم ســوادی اغلــب کشــاورزان اســتان 
ــوي  ــاورزی، از س ــوالت کش ــي محص ــي و کیف ــات کّم ــش ضایع ــور کاه به منظ
ــرداری کارخانجــات تولیــد  ــه بهره ب ــي و پروان ــط، موافقــت اصول ســازمان های ذیرب
فراورده هــا )برنج کوبــی، آســیاب ها و ...( بــه افــرادي داده شــود کــه داراي حداقــل 
ــرمایه گذاري  ــا س ــند. ب ــاورزي باش ــي کش ــته مهندس ــاً در رش ــانس و ترجیح لیس
ــي در  ــهامي بازرگان ــرکت س ــوان ش ــت، مي ت ــاعدت دول ــتان و مس ــاورزان اس کش
اســتان تأســیس کــرد کــه بــا ســرمایه آن، چنــد کارخانــه مــدرن در نقــاط عمــده 
ــد شــد. از  ــای ســنتي جمــع آوري خواه ــد تأســیس شــود و تدریجــاً روش ه تولی
ــق  ــه طری ــداري و ب ــتان خری ــاورزی اس ــوالت کش ــرکت ها، محص ــن ش ــق ای طری
ــازار  ــه ب ــه گیری ب ــته بندی و کیس ــس از بس ــات پ ــل ضایع ــا حداق ــتاندارد و ب اس
عرضــه می شــود. در ایــن حالــت کلیــه کشــاورزان ســنتي بســته بــه میــزان ســهام 

ــوند؛ ــریک مي ش ــود آن ش ــود در س خ

ــد  ــت و خری ــرمایه گذاري و عضوی ــي و س ــرکت بازرگان ــي شــدن ش ــا قانون • ب
ســهام تمــام کشــاورزان ســنتي اســتان، کلیــه معامــالت توســط ایــن شــرکت ها 
ــود  ــول خ ــتقیم محص ــروش مس ــه ف ــاز ب ــاورزی مج ــچ کش ــرد و هی ــورت گی ص
ــرکت ها،  ــن ش ــق ای ــا از طری ــوده و تنه ــلف خران نب ــطه ها و س ــا، واس ــه دالل ه ب
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محصــوالت کشــاورزی بــا حداقــل ضایعــات عرضــه بــازار شــود. لــذا ایــن شــرکت 
بــا کاهــش حاشــیه بازاریابــي و تقلیــل ضایعــات، تولیدکننــده را در ســود فزاینــده 

ــد؛  ــهیم مي کن ــي س بازاریاب

ــاورزان را  ــد کش ــاورزی مي توان ــوالت کش ــي محص ــد تضمین ــا خری ــت ب • دول
بــه تولیــد بــا کیفیــت بیش تــر تشــویق کنــد. همچنیــن بــا آمــوزش و ترویــج در 
زمینــه تولیــد، رعایــت اصــول برداشــت صحیــح، خرمن کوبــی، نگهــداري و خشــک 
کــردن و ... به منظــور کاهــش ضایعــات، زمینــه را بــراي تولیــد بیش تــر و کاهــش 

ضایعــات کّمــي و کیفــي محصــوالت کشــاورزی را فراهــم  آورد؛

عمده فروشــی  بــه حاشــیه  نســبت  اســتان حاشــیه خرده فروشــی  در   •
ــي را در  ــیه بازاریاب ــع حاش ــت. بالطب ــوده اس ــوردار ب ــدیدتری برخ ــانات ش از نوس
ــرل  ــي از کنت ــانات ناش ــن نوس ــرده اســت. ای ــان ک ــار نوس ــال دچ ــی از س ماه های
ــی محصــوالت  ــام بازاریاب ــی در نظ ــز ناکارآی ــا و نی ــر قیمت ه ــردن و نظــارت ب نک

ــت؛ ــتان اس ــاورزی در اس کش

ــوه و  ــار می ــا انب ــدان ی ــا می ــی ت ــازه خرده فروش ــه مغ ــد، فاصل ــي مانن • عوامل
ــاه و  ــازه در م ــاره مغ ــازه، اج ــدن محصــوالت در مغ ــان مان ــار شــهر، مدت زم تره ب

ــیه خرده فروشــی دارد؛ ــا حاش ــی ب ــه مثبت ــازه رابط ــروي کار در مغ ــداد نی تع

• برداشــت محصــوالت کشــاورزی و باغبانــی به طــور ســنتي اســت و بیش تــر 
به صــورت خانوادگــي انجــام می گیــرد و بــه دلیــل نبــود جــاده مناســب در نواحــي 

کوهســتاني و بســته بندی غیــر اســتاندارد، محصــول ضایــع می شــود؛ 

ــي  ــت نهای ــدگان از قیم ــد کنن ــهم تولی ــود، س ــانی موج ــازار رس ــام ب • در نظ
ــي، در  ــه اینکــه خدمــات بازاریاب ــا توجــه ب ــی پاییــن اســت و ب محصــوالت باغبان
منطقــه تنهــا شــامل حمــل و توزیــع اســت، بنابرایــن پاییــن بــودن ســهم باغــداران 
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بــه دلیــل خدمــات گســترده بازاریابــي نبــوده اســت و ایــن بــه خاطــر کــم بــودن 
قــدرت چانه زنــی باغــداران در زمــان فــروش و نداشــتن نظــام صحیــح قیمت گذاری 
اســت. از ســوي دیگــر باغــداران قــادر بــه فــروش نقــدي محصولشــان نیســتند و 
درصــد کمــی از باغــداران اســتان، محصولشــان را بــا دریافــت پــول نقــد بــه فــروش 
ــه  می رســانند و اکثــراً به صــورت اقســاطي و یــا چــک مــدت دار، محصولشــان را ب
ــي از  ــدود نیم ــه ح ــود ک ــث می ش ــائل باع ــن مس ــود ای ــانند. وج ــروش می رس ف
ــا باغــات را اجــاره دهنــد و نیــز برخــي از  باغــداران، محصــول را پیش فــروش و ی
ــا،  ــر جعبه ه ــوب در زی ــول نامرغ ــرار دادن محص ــا ق ــته بندی، ب ــداران در بس باغ
بخشــي از زیــان معامالتــي خــود را جبــران کننــد. حاشــیه خرده فروشــی نســبت 
بــه حاشــیه عمده فروشــی از نوســانات شــدیدتری برخــوردار اســت. تعــداد کارگــر 
در مغــازه )خرده فروشــی(، اجــاره مغــازه و فاصلــه مغــازه تــا میــدان میــوه و تره بــار 
بــا تأثیــر مثبــت بــه ترتیــب از عوامــل عمــده مؤثــر بــر حاشــیه خرده فروشــی بــوده 
اســت. همچنیــن اجــاره مغــازه و تعــداد نــوع میوه هــای مغــازه بــا تأثیــر مثبــت و 
تعــداد کارگــر در مغــازه و فاصلــه زمــان فــروش تــا زمــان برداشــت محصــول بــا 
تأثیــر منفــي بــه ترتیــب از عوامــل عمــده مؤثــر بــر ضایعــات محصــوالت باغبانــی 
در خرده فروشــی بــوده اســت. بــا وجــود ایــن، در نظــام بازاریابــی موجــود، بــه ازای 
هــر 100 ریــال هزینــه بــرای خدمــات بازاریابــي، 127 ریــال ارزش افــزوده بــراي 
ــوق پیشــنهاد  ــج ف ــه نتای ــا توجــه ب ــن ب ــد مــی آورد. بنابرای ــي پدی عوامــل بازاریاب
می شــود کــه بــا حمایــت دولــت و مشــارکت باغــداران، ســاختار نظــام  بازار رســانی 
ــا تعاونی هــای محلــي در مناطــق عمــده  موجــود از طریــق تشــکیل اتحادیه هــا ی
تولیــد تغییــر یابــد؛ به طوری کــه کلیــه عملیــات بازار رســانی از مرحلــه تولیــد تــا 
ــرار گیــرد و از نفــوذ واســطه ها جلوگیــري شــود.  ــه دســت اتحادیه هــا ق ــع ب توزی
ــا  ــر ب ــک مدی ــاب ی ــه و انتخ ــهام کارخان ــد س ــا خری ــد ب ــا می توانن ــن تعاونی ه ای
تجربــه، آن را راه انــدازی و در ســود آن شــریک شــوند. دولــت بــا خودیــاری مــردم 
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بایســتي در نواحــي کوهســتاني، جاده هــای مناســبي بــرای رفت وآمــد بــه باغــات 
ــرات  ــز خط ــات و نی ــانی، ضایع ــازار رس ــهولت در ب ــن س ــا ضم ــد ت ــداث کن ، اح
احتمالــي ســقوط از ارتفاعــات را کاهــش دهــد. از ســوي دیگــر دولــت بــا نظــارت 
بــر قیمت هــا و آمــوزش و ترویــج در زمینــه بســته بندی و بــازار رســانی می توانــد 
ــول،  ــر محص ــروش بیش ت ــد و ف ــه تولی ــداران ب ــای باغ ــویق تعاوني ه ــن تش ضم
ــش عملکــرد در  ــات و افزای ــداران در نگهــداري باغ ــزه را در ذهــن باغ ایجــاد انگی

ــا رعایــت صحیــح عملیــات به زراعــي، تقویــت کنــد؛ هکتــار، ب

• بــا توجــه بــه اینکــه حاشــیه عمده فروشــی و خرده فروشــی در بــازار مرکبــات 
باالســت، پیشــنهاد می شــود باغــداران نســبت بــه ایجــاد تعاونــي بــرای بازاریابــي 
مرکبــات اقــدام کننــد تــا از ایــن راه حاشــیه بازاریابــي کم تــر و ســهم تولیدکننــده 

ــر شــود؛ از قیمــت پرداختــي مصرف کننــده بیش ت

ــار  ــوه و تره ب ــای می ــر میدان ه ــر ب ــق نظــارت بیش ت ــت از طری ــت دول • حمای
بــرای برقــراري قیمــت عادالنــه مرکبــات در ســطح خرده فروشــی الزم اســت؛

ــد  ــده تولی ــر محصــوالت کشــاورزی توســط کشــاورزان کوچــک و پراکن • اکث
می شــود. جمــع آوری محصــوالت بــا ایجــاد ارتبــاط بیــن تولید کننــده در بازارهــای 
محلــی و مرکــزی، ســبب حمایــت از تولیــد کننــده می شــود. تأمیــن حجــم کافــی 
ــی از مزیت هــای جمــع آوری و تمرکــز  ــع تبدیل ــراوری و مناب ــرای ف از محصــول ب

محصــوالت اســت؛

• کم تــر محصــول کشــاورزی وجــود دارد کــه به صورتــی کــه از مزرعــه 
ــل از  ــاورزی قب ــوالت کش ــرد. محص ــرف ک ــوان آن را مص ــود بت ــت می ش برداش
اینکــه بــه دســت مصــرف کننــده برســد بایــد تحــت عملیــات فــراوری قــرار گیــرد. 
فــراوری ســبب نگهــداری محصــوالت کشــاورزی در بلندمــدت می شــود و مانــع از 
افزایــش و کاهــش عرضــه بیــش از نیــاز بــازار می شــود. بنابرایــن فــراوری شــامل 
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تمــام فعالیت هــای اساســی اســت کــه شــکل اصلــی محصــول را تغییــر و از طریــق 
تبدیــل محصــوالت بــه فراورده هــا و امــکان توزیــع و ذخیره ســازی توانایــی 
مصــرف آن را مضاعــف می کنــد و باعــث ایجــاد ارزش افــزوده و اشــتغال می شــود؛

ــدرت  ــا بررســی پتانســیل هــر منطقــه و شناســایی بازارهــای مصــرف و ق • ب
ــع شــود؛  ــازار توزی ــزان جمعیــت، محصــوالت کشــاورزی در ب ــد و می خری

• تهیـه اسـتانداردی بـرای فراورده هـای فرعـی یـک محصول بـا تخصیص رنگ، 
شـکل، انـدازه، طبقه بنـدی و درجه بنـدی محصـوالت کـه مصـرف کننده بر اسـاس 

شـاخص های موجـود محصـوالت مـورد نظر خـود را سـفارش می دهد؛

ــده  ــی ش ــش طراح ــته های از پی ــاورزی در بس ــوالت کش ــرار دادن محص • ق
ــهیل  ــر،  تس ــاد کوچک ت ــول در ابع ــه محص ــول، ارائ ــت از محص ــور محافظ به منظ
ــری،  ــاد رقابت پذی ــر، ایج ــروش بیش  ت ــرای ف ــات ب ــکان تبلیغ ــی، ام در جابه جای

ــدگاری، ...؛ مان

• سـاخت انبارهـا بـا اسـتانداردهای بین المللـی بـا ایجاد شـرایط محیطـی برای 
جلوگیـری از افـت و یا تلف شـدن محصـوالت و ذخیره محصوالت فصلـی در انبارها. 
ایـن کار سـبب می شـود محصوالت بر اسـاس نیاز بـازار در تمامی فصـول در اختیار 

مصـرف کننـده قـرار گیرد و از تلف شـدن محصـوالت فصلی جلوگیری شـود؛

• محصــوالت کشــاورزی بــا بــراورد صحیــح قیمــت بیمــه شــود تــا در مواقــع 
بــروز بالیــای طبیعــی مثــل تگــرگ، ســرمازدگی، خشکســالی، بــرای ســال آینــده 
زراعــی تأمیــن مالــی شــود تــا بــا جبــران خســارت رغبــت داشــته باشــند. بــا ادامه 
کار در ســال های بعــد محصــوالت بهتــر و باکیفیت تــری بــه بــازار ارائــه می شــود؛

ــرای تبلیغــات گونه هــای زراعــی و باغــی  ــا لوگوهــای خــاص ب • از آرم هــای ب
بومــی هــر منطقــه اســتفاده شــود؛
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• ارائــه مشــخصات کامــل محصــول بــا ایجــاد برچســب هایی کــه نشــان دهنده 
مشــخصات محصــول، منطقــه تولیــد محصــول و تولیــد کننــده محصــول باشــد 
ســبب می شــود تولیــد کننــدگان بــا ایجــاد رقابــت ســعی در تهیــه محصــوالت بــا 

کیفیــت شــوند؛

• بــا ســامانه ســنجش از دور و ســامانه اطالعــات جغرافیایــی بــا تهیــه اطالعــات 
ــوع کشــت، میــزان  ــروز، شــرایط اقلیمــی، ســطح زیــر کشــت، میــزان تولیــد، ن ب
مصــرف در هــر منطقــه، بــه بازارهــای مصــرف و میــزان جمعیــت، نزدیک تریــن و 
مناســب ترین مســیرهای حمــل و نقــل می تــوان بهتریــن بــازار مصــرف و میــزان 

مــورد نیــاز بــرای تولیــد را می تــوان تعییــن کــرد؛ 

• الزم اســت کــه بــرای ارتقــای کّمیــت و کیفیــت تولیــد و افزایــش بهــره وری 
در بخــش کشــاورزی و در نهایــت توســعه ایــن بخــش، قبــل از تولیــد، بازارهــای 
مناســب عرضــه ایــن محصــوالت شناســایی و زمینــه عرضــه محصوالت تولید شــده 
فراهــم شــود. در ایــن راســتا، بــه نظــر می رســد شــرکت های تعاونــی کشــاورزی بــا 
هــدف اصــالح و بهبــود نظــام خدمات رســانی و بازاریابــی محصــوالت کشــاورزی؛ 
محــو واســطه ها و نهایتــاً بهبــود تولیــد و درآمــد کشــاورزان بتواننــد نقــش مهمــی 

ایفــا کننــد؛

ــه  ــق ب ــح و دقی ــات صحی ــه اطالع ــت یابی ب ــرای دس ــود ب ــنهاد می ش • پیش
مراکــز تولیــد اوالً اقــدام بــه تأســیس واحدهــای خــاص اطالعاتــی کننــد و ثانیــاً 
ــد  ــت فراین ــه الزم اس ــات ک ــن اطالع ــه ای ــت یابی ب ــرای دس ــاص ب ــزی خ مراک

ــود ؛ ــکیل ش ــد تش ــام دهن ــز انج ــی را نی تحقیقات بازاریاب

ــای الزم به صــورت ســطحی،  ــه آموزش ه ــا و ارائ ــا شناســایی نیازه ــج ب • تروی
ــت  ــح هدای ــان صحی ــک جری ــوی ی ــوالت را به س ــود محص جریان بازاریابی موج
کنــد کــه چنیــن خدماتــی لــزوم وجــود متخصصــان ترویج بازاریابــی را به عنــوان 
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یــک امــر مهــم در توســعه کشــاورزی طلــب می کنــد ؛

• ایجــاد تنــوع در نظام هــای تولیــدی از طریــق ســازگار کردن الگوهــای کشــت 
محصــوالت، فعالیت هــای دامــداری، نظام هــای پــرورش آبزیــان، روش هــای 
ــع  ــای مناب ــتعدادها و محدودیت ه ــا اس ــداری ب ــیوه های جنگل ــری و ش ماهیگی
ــی،  ــد زراع ــق تولی ــق تلفی ــادی از طری ــای اقتص ــوع در فعالیت ه ــی و تن طبیع
ــا فــراوری محصــوالت تولیــد شــده و تلفیــق مشــاغل در  جنگلــداری و شــیالت ب

ــا مشــاغل بیــرون مزرعــه؛  مزرعــه ب

• افزایــش برگشــت پذیری و بــه حداقــل رســاندن مخاطــرات: بیش  تــر 
روش هایــی کــه بــرای تولیــد، فــراوری، خریدوفــروش و مصــرف محصــوالت زراعی، 
ــود  ــا می ش ــع و نهاده ه ــالف مناب ــب ات ــوند موج ــتفاده می ش ــی اس ــی و ماه دام
و خســارات زیــادی را قبــل و بعــد از برداشــت دارنــد. ایــن امــر نــه تنهــا موجــب 
کاهــش ســتانده ها و درآمــد می شــود بلکــه بــه زوال محیط زیســت یعنــی نابــودی 
ــر  ــذا منج ــی غ ــی و آلودگ ــای زیرزمین ــی آب ه ــاك، آلودگ ــایش خ ــات، فرس نبات
ــت  ــاده بازیاف ــوان نه ــوان به عن ــات را می ت ــه، ضایع ــود مزرع ــا در خ ــود. ام می ش
ــوخت های  ــل س ــی )از قبی ــوالت جنب ــوان محص ــا را به عن ــه آن ه ــا اینک ــرد و ی ک

ــرار داد؛ ــتفاده ق ــورد اس ــده( م ــودات زن ــت آمده از موج به دس

• افزایــش اتــکا بــه فرایندهــای زیست شــناختی کــه طبیعــت ارائــه می دهــد، 
ــد؛ ــا بکاه ــه نهاده ه ــد از هزین می توان

ــه   ــتاها ک ــانی در روس ــز اطالع رس ــط مراک ــادی  توس ــات  اقتص ــه اطالع • ارائ
ــای   ــان ها، رونده ــا، نوس ــون  قیمت ه ــاری  چ ــی  و تج ــور بازرگان ــه  ام ــوط ب مرب
آن هــا، صــادرات  و واردات  اســت  کــه  بــرای  کاربــران  زراعــی ، مؤسســه های  تجــاری ، 

ــت؛ ــمند اس ــاورزی  ارزش ــوالت  کش ــدگان  محص ــطه ها و مصرف کنن واس
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ــداری محصــوالت  ــت و خری ــن سیاســت قیمــت تضمینــی توســط دول • تدوی
کشــاورزان باعــث می شــود تولید کننــدگان در هــر ســال هماننــد ســال های 

ــه تولیــد خــود ادامــه دهنــد؛ گذشــته ب

ــر مبنــای آن در هــر فصــل محصــوالت  • از ســازوکاری اســتفاده  شــود کــه ب
تولیــدی آن فصــل صــادر  کننــد، چــرا کــه در آن زمــان بــا مــازاد محصــول مــورد 
نظــر مواجه انــد، امــا پــس از چنــد مــاه، دوبــاره همــان محصــول را وارد می کننــد. 
در ایــن ســاز و کار محصــوالت در دســت تولیدکننــدگان باقــی نمی مانــد و صادرات 

و واردات براحتــی انجــام می گیــرد؛

ــه  ــد ب ــح می توان ــد و صحی ــیوه های جدی ــوزش ش ــک آم ــه کم ــج ب • تروی
ــا ارتبــاط  ــد ب افزایــش بهــره وری اقتصــادی کشــاورز کمــک کنــد. ترویــج می توان
ــا کشــاورزان از طریــق انجــام نمایش هــای طریقــه و نتیجــه، مالقــات  مســتقیم ب
بــا کشــاورز، بــا برنامه هــای آموزشــی کشــاورزان، روز مزرعــه، تمــاس بــا کشــاورز، 
ــوارد  ــق م ــاط غیرمســتقیم از طری ــه و ارتب ــات مشــاوره ای مزرع نمایشــگاه، خدم
ــون، اســالید، فیلم هــای آموزشــی، نوشــته ها،  ــو، تلویزی ــی(، رادی ــی )چاپ مطبوعات
ــی  ــش کارآی ــث افزای ــره باع ــی و غی ــران محل ــتفاده از رهب ــارت و اس ــتر، چ پوس

ــازار  شــود. ــی کشــاورز در ب تخصصــی و کارآی
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کودهاي شیمیایي

افزایــش جمعیــت و بــه دنبــال آن افزایــش تقاضــا برای مــواد غذایي،کشــاورزان 
ــي  ــد و در پ ــش دهن ــود را افزای ــوالت خ ــد محص ــزان تولی ــه می ــته ک را واداش
ــش  ــبب افزای ــه س ــیمیایی ک ــای ش ــا و کوده ــرف آفت کش ه ــد و مص آن تولی
ــن  ــت. ضم ــرده اس ــاده ای پیدا ک ــش فوق الع ــوند، افزای ــاورزي می ش ــرد کش عملک
ــه هــدف نرســیده و از  آنکــه 99 درصــد ســموم مصرفــي در بخــش کشــاورزي ب
راه هــای گوناگــون وارد محیط زیســت شــده و آلودگــي شــدید زیســت محیطی را 

ــد. ــاد کرده ان ایج

ــل  ــیمیایي از قبی ــواد ش ــتفاده از م ــورد اس ــي در م ــدارهاي جهان ــروزه هش ام
و  ســازمان ها  تمامــي  داغ  بحــث  بــه  شــیمیایی  کودهــای  و  آفت  کش  هــا 
ــده  ــل ش ــران تبدی ــه ای ــا از جمل ــر دنی ــي در سراس ــي و خصوص ــای دولت ارگان ه
ــراي آن  ــر ب ــه اگ ــر انســان شــده اســت ک ــان گریبان گی ــن معضــل چن اســت. ای
ــه خطــر  چــاره ای اندیشــیده نشــود، در آینــده ای نه چنــدان دور حیــات بشــر را ب
ــع  ــرف مناب ــف و ص ــای مختل ــات و آزمایش ه ــام تحقیق ــدازد. انج ــدي می ان ج
ــد  ــگاه ها تأیی ــگاه ها و آزمایش ــي، دانش ــز تحقیقات ــاد در مراک ــي زی ــاني و مال انس

ــن معضــل اســت. ــده ای کنن

کودهــاي شــیمیایي فســفاته یکــي از عوامل مهــم آلودگي بــه بســیاري از فلزات 
ســنگین بویــژه کادمیــوم و آرســنیک اســت. کودهــاي شــیمیایي و تأثیــرات بســیار 
ــز بایســتي  ــدن انســان نی ــر روي محصــوالت، محیط زیســت و ب ــا ب مخــرب آن ه
ــاي  ــرف کوده ــاي مص ــیاري از خطره ــد بس ــر چن ــرد. ه ــرار گی ــه ق ــورد توج م
ــان اســت  ــه گــذر زم ــاز ب ــده اســت و نی ــوز ناشــناخته مان ــا هن شــیمیایي در دنی
تــا ایــن تأثیــرات مخــرب شناســایي شــوند، امــا در ادامــه بــه تأثیــرات مخــرب و 

ــم. ــوع کودهــا اشــاره می کنی ــن ن ضررهــاي شــناخته شــده اســتفاده از ای



130

1- باعث سفت شدن خاك مي شود؛ 

2- سبب تغییر کیفیت خاك )شور شدن و آلودگي خاك( مي شود ؛

3- باعث افت کیفیت محصوالت )جذب عناصر غیرضروری در گیاه( می شود؛ 

4- موجب کاهش مقدار محصوالت می شود؛

ــه بســیاري از عناصــر و  ــای ســطحي و کشــاورزي ب ــي آب ه ــث آلودگ 5- باع
ــود؛ ــنگین مي ش ــزات س ــژه فل ــات بوی ترکیب

6- موجــب ایجــاد بیماری هــای صعب العــالج در انســان مي شــود )انــواع 
ســرطان ها و بیماری هــای حاصــل از جهــش ســلولي( ؛

7- ماندگاري آن ها در محصوالت خطر جدي براي انسان دارد؛ 

ــا و  ــور ، ماهی ه ــراي انســان، دام، طی ــا در محیط زیســت ب ــدگاري آن ه 8- مان
حشــرات مفیــدي چــون زنبورعســل خطرنــاك اســت؛ 

9- چرخه محیط زیست را برهم می زند و باعث اختالل در چرخه می شود؛ 

10- داراي قیمت باالیي است. 

آفت کش ها

ــا دالر  ــاً میلیارده ــاالنه جمع ــي س ــورهاي صنعت ــاورزان در کش ــر کش بیش ت
ــر  ــد. در نظ ــه می کنن ــات هزین ــردن آف ــن ب ــراي از بی ــیمیایي را ب ــش ش آفت ک
آنــان، گیاهــان هــرز و آفــات دیگــر کــه از تولیــدات و ســود ناشــي از فعالیت هــای 
ــد. تخمیــن  ــه شــمار می رون ــازده ب کشــاورزي می کاهنــد، ســد راه کشــاورزي پرب
زده می شــود کــه هــر ســال گیاهــان هــرز، حشــرات، باکتری هــا، قارچ هــا، 
ــاً  ــه غالب ــودات )ک ــایر موج ــتانداران و س ــدگان، پس ــدگان، جون ــا، پرن ویروس ه
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ــان را مصــرف  ــي جه ــدات غذای ــه 48% تولی ــک ب ــوند( نزدی ــده می ش ــت خوان آف
ــت  ــس از برداش ــش و پ ــای پی ــامل زیان ه ــن ش ــن تخمی ــد. ای ــود می کنن ــا ناب ی
اســت. بیش تریــن میــزان تخریــب در مناطــق گرمســیري و نیمــه گرمســیري روي 
می دهــد کــه هــر ســال ســه محصــول در یــک قطعــه زمیــن تولیــد می شــود و 

ــراي بقــاي حشــرات مناســب اســت.  شــرایط ب

در ســال های اخیــر آفت کش هــای شــیمیایي )زیواکــش( ســنگ بنــاي 
ــرد  ــتر، گوگ ــه، از خاکس ــای اولی ــد. آفت کش ه ــکیل داده ان ــات را تش ــت آف مدیری
و ترکیبــات ســرب، روي آرســنیک و جیــوه تشــکیل می شــدند. امــروزه بــه 
ــداري  ــوع آفت کش هــا، تأثیــر نســبتاً ناچیزشــان و پای ــودن ایــن ن دلیــل ســمي ب
ــا  ــي از آن ه ــداد کم ــت محیطی تع ــائل زیس ــاظ مس ــت از لح ــاد در محیط زیس زی

مورداســتفاده اند. 

نســل دوم آفت کش هــا ترکیبــات آلــي مصنوعــي ماننــد ددت هســتند. 
آفت کش هــای نســل ســوم را بــه ســه گــروه می تــوان تقســیم کــرد. 

فوق العــاده  مــواد  از  گروهــي  کــه  شــده  کلــردار  هیدروکربن هــای   -1
خطرناك انــد کــه مصــرف بخــش اعظــم آن هــا امــروزه منــع شــده اســت؛ 

2- فسفات های آلي که خطر کم تري دارند اما باز هم سمی اند؛

ــرا به ســرعت  ــد، زی ــه کار می رون ــا به طــور گســترده ای ب ــروزه کاربامات ه 3- ام
تجزیــه می شــوند و در بــدن موجــودات زنــده انباشــته نمی شــوند. 

ــا  ــد، ام ــک کن ــات کم ــارزه آف ــه مب ــت ب ــن اس ــا ممک ــرف آفت کش ه مص
مشــکالت عدیــده زیســت محیطی در پــي خواهــد داشــت. 
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راه حل های مقابله با آلودگي ناشي از سموم دفع آفات

بــه کار بــردن هریــک از روش هــای زیــر به تنهایــی و یــا ترکیبــي  می توانــد در 
کاهــش آلودگــي ناشــي از ســموم دفــع آفــات مؤثــر باشــد :

1-استفاده از گونه های گیاهي مقاوم در برابر آفات؛

2-مبارزه بیولوژیک با آفات؛

3-به زراعي و تناوب  کشت در کشاورزي؛

4-استفاده منطقي از سموم تأیید شده.

راهکارهای غلبه برمسائل زیست محیطی کشاورزی

ــور  ــا به ط ــتقیماً ی ــهری مس ــی و ش ــاورزی، خدمات ــای کش ــه فعالیت ه • کلی
ــا میــزان ورودی  ــوده ت مجتمــع بایــد دارای سیســتم تصفیــه فاضــالب مناســب ب

آالینــده بــه منابــع آبــی بــه حداقــل برســد؛ 

ــه  ــواردی ک ــل برســد. در م ــه حداق ــود و ســموم شــیمیایی ب ــتفاده از ک • اس
ــد وارد  ــی کــه مصــرف شــرب دارن ــع آب ــه مناب زه آب هــای کشــاورزی مســتقیماً ب
ــای  ــق روش ه ــا از طری ــود و ی ــتفاده نش ــیمیایی اس ــموم ش ــود و س ــود از ک ش
ــد  ــی در ح ــع آب ــه مناب ــه این گون ــا ب ــزان ورودی آالینده ه ــب، می ــه مناس تصفی

ــد؛  ــت باش ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــتانداردهاي س اس

ــواد طبیعــي  • در تولیــد محصــوالت زراعــي و باغــي زیســتي الزم اســت از م
نظیــر کودهــاي آلــي، کمپوســت بــراي تقویــت خــاك و گیــاه اســتفاده شــود و در 
ــا محصــوالت  ــات ب ــه حیوان ــي می بایســتی تغذی ــورد گوشــت و محصــوالت لبن م

کامــاًل طبیعــي صــورت گیــرد؛
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ــا و  ــي آن ه ــمنان طبیع ــا از دش ــات و بیماری ه ــارت آف ــش خس ــراي کاه • ب
ــر شــیمیایی اســتفاده شــود؛  ــای غی روش ه

• بــراي مبــارزه بــا علف هــای هــرز از مبــارزه مکانیکــي و ســایر روش هــای غیــر 
شــیمیایی اســتفاده شود؛ 

ــر از  ــق کشــاورزي زیســتي گران ت • محصــوالت کشــاورزي تولیدشــده از طری
تولیــدات ســایر روش هاســت؛ 

• مزرعــه بایــد بــه نحــوي مدیریــت شــود کــه حداکثــر اســتفاده از مــواد غذایی 
بــه عمــل آمــده و کم تریــن ضایعــات به جــا بمانــد؛ 

ــا آب بایــد عــاري از  • تمامــي تأسیســات آب رســانی  و در تمــاس مســتقیم ب
ســرب، مــواد عقیــم کننــده و مضــر بــراي حیوانــات، انســان و محیط زیســت باشــد؛

• استفاده از فن آوری زیستی   در کشاورزی: 

- ایجاد گیاهان  مقاوم  به  حشرات  و آفت ها؛

- ایجاد گیاهان  تحمل کننده  علف کش ها؛

- ایجاد گیاهان  مقاوم  به  بیماری های  ویروسي  و قارچي؛

- ایجاد گیاهان  مقاوم  به  شرایط  سخت  مانند سرما، گرما و شوري؛

- ایجاد گیاهان  داراي  ارزش هاي  غذایي  ویژه ؛

- ایجاد گیاهان  داراي  خاصیت  درماني  ـ پیشگیري؛

ــد  ــد رش ــه  مانن ــر یافت ــي  تغیی ــت  متابولیک ــان  داراي  خصوصی ــاد گیاه - ایج
ــر؛ ــت  باالت ــان کش ــریع  و راندم س

- ایجاد گیاهان  و میوه هاي  داراي  زمان  ماندگاري  بیش تر.





فصل پنجم
 استفاده بهینه از منابع آب 

در کشت محصوالت کشاورزی استان
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آب یکــی از نهاده هــای اصلــی تولیــد محصــوالت کشــاورزی اســت کــه جایــگاه 
خاصــی در توســعه پایــدار کشــاورزی دارد. در حــال حاضــر، مصــارف آب به طــور 
حقیقــی بیش  تــر از منابــع عرضــه آن اســت و بیش  تریــن میــزان آب مصرفــی نیــز 
در بخــش کشــاورزی اســت. بنابرایــن هــر گونــه تغییــر و بهبــود در مدیریــت آب، 

بــر توســعه کشــاورزی تأثیــر خواهــد گذاشــت. 

استحصال آب باران

اســتحصال آب بــاران یکــي از شــاخص ترین تکنیک هــای مدیریت بهره بــرداری 
از آب بــاران بــراي مقابلــه باکــم آبــي اســت کــه در مناطــق مواجــه بــا کمبــود آب 

ــت. ــعه اس ــرعت درحال توس به س

بــه فراینــد جمــع آوری و تمرکــز روانـــاب ناشــی از بــاران از ســطحی بزرگ تــر 
)ســطح روانــاب( و ذخیــره آن بــراي اســتفاده مفیــد و مطلــوب در ســـطح هـــدف 
ــاران اطـــالق می شــود.  ــر )ســطح نفــوذ(، اســتحصال و جمــع آوری آب ب کوچک ت
حوضه هــای کوچـــک اســتحصال و جمــع آوری آب بــاران شــامل دو بخــش یعنــی 

سطح روانـــاب و ســـطح نفـوذ )پـاي نهـــال( هستند.

 مبنــاي ایــن روش اختصــاص ســطحي از زمین بــراي جمع آوري نزوالت و ســپس 
ــوع  ــه تن ــا توجــه ب ــاز اســت. ب ــورد نی ــان م ــراي اســتفاده در زم ذخیره ســازي آن ب
ــه ویژگی هایــی  ــد در انتخــاب روش مناســب ب ــاران، بای روش هــای اســتحصال آب ب
از قبیــل مقــدار بارندگــي و نحــوه توزیــع آن، توپوگرافــي زمیــن، نــوع خــاك، عمــق 

خــاك و عوامــل اقتصــادي و اجتماعــي هــر منطقــه توجــه جــدی کــرد.

ــاران ســاالنه  ــا ارتفــاع ب نتایــج تحقیقــی نشــان داده اســت کــه در مناطقــي ب
ــاران از  ــه اســتحصال آب ب ــوان مشــروط ب ــز می ت ــر نی ــا 150 میلي مت متوســط ت
زمین هــای اطــراف و انجــام دو نوبــت آبیــاري تکمیلــي، نســبت بــه کشــت گنــدم 
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در اراضــي مســتعد اقــدام کــرد و انتظــار داشــت کــه عملکــرد گنــدم تــا دو برابــر 
نســبت بــه شــرایط دیــم افــزوده شــود.

یــک راهبــرد کلیــدي در کشــت گیاهــان دیــم به منظــور بـــه حـــداقل رســاندن 
ــر ســرمایه گذاری روي ســامانه های  ــد ب ــل محصــوالت، تأکی ــودي کام ریســک ناب
اســتحصال آب بــاران بــراي آبیــاري تکمیلــي کشــت های دیـــم اســت. اســتحصال 
آب بــاران بــراي آبیــاري تکمیلـــي در بـــسیاري از منـــاطق خشــک بــا موفقیــت 
مــورد اســتفاده قـــرار گرفتـــه اســـت. بـــدین منظـــور آب بــاران از اراضــي مجــاور 
جمــع آوری و ذخیــره می شــود و در زمـــان کمبـــود آب بــه مصــرف گیاه می رســد. 
نحــوه استحـــصال آب بـــاران بــراي کشــاورزي مناطق خشــک بــه دو دســته اصلي 
تقسیم می شود. روش استحـــصال آب ســــنتي بیـــش تر مبتنــــي بـــر اســــتفاده 
مــــستقیم از رواناب هــای جمــع شــده بــراي آبیــاري گیاهــان اســت. در روش هــای 
ــوان  ــا بتـ ــره بهــره گرفتــه می شــود تـ ــراي جمــع آوری و ذخی ــن از مخــزن ب نوی
ــا  ــه بازاره ــن ب ــي بی ــه زمان ــا در فاصل ــود آب ی ــان را در دوره کمب ــاري گیاه آبیـ

اعمـــال کرد.

در مناطقــی کــه ســاالنه داراي 200 تــا 400 میلی متــر بــارش باشــند، کشــت 
ــه  ــت. ب ــر اس ــی امکان پذی ــم براحت ــورت دی ــون به ص ــور و زیت ــادام، انگ ــاه ب گی
دلیــل کفایــت نداشــتن کل نــزوالت جــوي و پراکنــش مکـــانی ـ زمانی نامتناســب 
ــد  ــی برخــوردار اســت و بناچــار بای ــم از ریســک پذیری باالی ــادام دی آن، کشــت ب
حـــداقل در طــول فصــل زراعــی، 4-3 مرتبــه آبیــاري صــورت پذیــرد. بــا توجــه 
بــه مشــکالت تأمیــن آب بویـــژه از جهــات اقتصــادي، درصورتی کــه بتــوان روانــاب 
ناشــی از نــزوالت جــــوي را در حوضه هــای مشـــخص، جمــع آوری، ذخیــره و در 
اختیــار بــادام قــرارداد، می تــوان نیــاز آبــی بـــادام را تأمیــن و عملکرد آن را بهبـــود 

و تثبیــت بخشــید.
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ــق  ــچ از طری ــوان مال ــتیک به عن ــد پالس ــان می ده ــان نش ــای محقق گزارش ه
جلوگیــري از رشــد و نمو علف هــای هـــرز و همچنیــن جلوگیــري از تبخیــر ســطحی 
در اخــذ نتایــج موفقیت آمیــز از نظــر ســازگاري و رشـــد گونه هــای مــورد مطالعــه 

نقــش مؤثــری ایفــا می کنــد.

سامانه  جمع آوری آب باران در منطقه امامزاده جعفر گچساران

هــدف از ایــن ســامانه  ها کاهــش تولیــد روانــاب و همچنیــن اســتفاده بهینــه از 
ــی  ــاز آب ــن بخشــی از نی ــا در فصــول خشک ســال به منظــور تأمی ــل بارش ه حداق

گیاهــان اســت. 

ــی  ــق در اراض ــطح عای ــا س ــاران ب ــع آوری آب ب ــامانه جم ــتفاده از س 1. اس
شــیب دار؛

2. هدایــت آب جمع آوری شــده بــه عمــق ریشــه از طریــق فیلتــر ســنگریزه ای 
و خــار و خاشــاکی؛

3. استفاده از روش های نگهداری و افزایش ماندگاری رطوبت در پروفیل خاك.

جمع آوری آب باران در اراضی شیب دار استان

آمــار بارندگــی در مناطــق نیمــه خشــک اســتان نشــان می دهــد کــه معمــوالً 
ــاد  ــدت زی ــم و بش ــان ک ــدت زم ــا م ــی ب ــال، بارندگی های ــک س ــول خش در فص
ــان  ــدت زم ــیب دار، در م ــوری و ش ــی تپه ماه ــن در اراض ــد. بنابرای ــاق می افت اتف
ــده در ســطح  ــاب شــده و رطوبــت باقــی مان ــه روان ــزوالت تبدیــل ب کمــی ایــن ن
ــر از  ــا، تبخی ــدت گرم ــه بش ــه ب ــا توج ــال ب ــرم س ــای گ ــز در ماه ه ــاك نی خ
ــی در مناطــق نیمــه خشــک  دســترس خــارج می شــوند. خشکســالی های پی درپ
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد ایجــاب می کنــد تــا از حداقــل بارش هــا بــه نحــو 
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مطلــوب اســتفاده کــرده و ضمــن کاهــش هــدر رفــت نــزوالت، از طریــق اســتقرار 
پوشــش گیاهــی مناســب در تپه هــای لخــت و عــاری از پوشــش گیاهــی، خطــر 
ســیل و فرســایش خــاك را بــه میــزان زیــادی کاهــش داد. جمــع آوری آب بــاران 
بــا هــدف تأمیــن آب و توســعه باغــات مثمــر در اراضــي شــیب دار بــه روش هــای 
ــل  ــی از قبی ــه ویژگی های ــه ب ــا توج ــب ب ــرد. روش مناس ــام می گی ــف انج مختل
مقــدار بارندگــی و نحــوه توزیــع آن، توپوگرافــی زمیــن، نــوع خــاك، عمــق خــاك و 
فاکتورهــای اقتصــادی و اجتماعــی هــر منطقــه حائــز اهمیــت اســت. تحقیقــات در 
کشــور نشــان داده اســت کــه ســامانه لــوزی شــکل بــا ســطح عایــق نایلونــی یکــی 
از روش هــای مناســب بــرای جمــع آوری روانــاب بــا هــدف تأمیــن آب مــورد نیــاز 

درختــان مثمــر در مناطــق نیمــه خشــک بــه شــمار مــی رود. 

ــا را جمــع آوری و  ــق، آن ه ــا ســطح عای ــق ســامانه های ب ــد از طری نخســت بای
ــور  ــرد و ســپس به منظ ــل ک ــاه( منتق ــر )محــل کاشــت گی ــورد نظ ــه محــل م ب
ــر  ــورد نظ ــق م ــه عم ــا را ب ــده، آن ه ــاب جمع آوری ش ــر روان ــری از تبخی جلوگی
ــدگاری  ــش مان ــرای افزای ــت ب ــن می بایس ــم. همچنی ــل کنی ــاه( منتق ــه گی )ریش
رطوبــت خــاك از تیمارهــای نگهدارنــده رطوبــت در پروفیــل خــاك اســتفاده کــرد. 

در ایـن روش بـا اسـتفاده از یـک سـامانه لـوزی شـکل بـا ابعـاد 2×2 متـر و بـا 
سـطح عایـق نایلونـی می تـوان از یـک بارندگـی 5 میلی متـری حـدود 20 لیتـر آب 
اسـتحصال کـرد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه در مناطـق خشـک و نیمـه خشـک در 
فصـول خشـک  سـال بارندگی هـای 5 یـا کم تـر از 5 میلی متـر معمـوالً در اراضـی 
شـیب دار بخشـی از آن هـا جـذب خاك هـای تشـنه و گـرم و خشـک و بخشـی نیز 
بشـدت تبخیـر می شـوند و عمـاًل هیـچ اسـتفاده ای از آن هـا نخواهد شـد. به منظور 
اجـرای ایـن روش، ابتـدا نقشـه احـداث سـامانه ها بـر روی زمین گچ ریزی و سـپس 
سـامانه ها بـا ابعـاد 2×2 متـر و به صـورت لوزي شـکل احداث می  شـود )شـکل 27(. 
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شکل 27: نقشه سامانه لوزی شکل با ابعاد 2×2 متر در محل اجرای پروژه

شکل 28: سامانه لوزی شکل با سطح عایق نایلونی، در اراضی شیب دار دشت آبداالن گچساران 
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ــی  ــق نایلون ــا اســتفاده از ســطح عای ــامانه، ســطح آن ب ــا احــداث س ــان ب همزم
پوشــانده می شــود )شــکل 28(. بــا اســتفاده از ســطح عایــق، می تــوان براحتــی آب 
بــاران را جمــع آوری و از طریــق روش هــای مناســب، آب جمع آوری شــده را در عمــق 
ریشــه گیــاه بــه مــدت طوالنــی نگهــداری کــرد. بــا اســتفاده از ایــن روش هــا، می توان 
بــا  کاهــش دور آبیــاری و حتــی فراهــم کــردن امــکان کاشــت برخــی درختــان مثمر 
ــه ســطح  ــرد، بلک ــی ک ــاری صرفه جوی ــای آبی ــا در هزینه ه ــه تنه ــم ن به صــورت دی

زیــر کشــت گونه هــای مثمــر در ایــن مناطــق را نیــز افزایــش داد. 

در ایــن روش در محــل تقاطــع دو ضلــع پاییــن لــوزي، چالــه مربــوط بــه هــر 
ســامانه بــه عمــق 50 ســانتی متر بــرای غــرس نهــال حفــر می شــود )شــکل 29(. 

شکل 29: محل احداث چاله برای غرس نهال
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ــاك و  ــل خ ــت در پروفی ــره رطوب ــزوالت، ذخی ــع آوری ن ــه جم ــد از مرحل بع
ــوارد و  ــن م ــه ای ــوارد مهــم اســت. توجــه ب ــه م ــر ســطحي از جمل کاهــش تبخی
حداکثــر کــردن تأثیــر هــر یــک، موجــب می شــود تــا اثــر متقابــل آن هــا، شــرایط 
ــه جمــع آوری  ــذا بعــد از مرحل ــراي اســتقرار نهــال فراهــم کنــد. ل مناســب تری ب
نــزوالت، به منظــور جلوگیــری از هــدر رفــت روانــاب ایجــاد شــده و کاهــش تبخیــر، 
ــات  ــج تحقیق ــود. نتای ــوذ داده ش ــرعت نف ــده، به س ــت آب جمع آوری ش می بایس
بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارنــد کــه میــزان آب موجــود در پروفیــل خــاك بویــژه در 
ــن اســت  ــت موجــود در الیه هــای زیری الیه هــای ســطحي خــاك تابعــي از رطوب
ــت مــورد نیــاز  و هدایــت آب اســتحصال شــده، عامــل اساســي در افزایــش رطوب

ــي می شــود. ــا تلق ــان در محــل اســتقرار آن ه گیاه

 یکــی از ایــن روش هــای هدایــت آب اســتحصال شــده بــه عمــق مــورد نظــر، 
ــاال، موجــب  ــه علــت تخلخــل ب اســتفاده از فیلترهــای ســنگریزه ای اســت کــه  ب
ــد  ــاك خواه ــي خ ــای عمق ــه بخش ه ــده ب ــاب جمع آوری ش ــریع روان ــه س تخلی
شــد. در ایــن خصــوص به کارگیــری فیلترهــای شــنی، نقــش زیــادی در گســترش 
ــن  ــا 50 ســانتی متری عمــق خــاك داشــته اســت. ای ــت در محــدوده 25 ت رطوب

ــوردار اســت.  ــری برخ ــت بیش  ت ــع خشــکی از اهمی موضــوع در مواق

  بـرای انتقـال سـریع آب بـا فیلتـر شـنی می بایسـت بخشـی از پروفیـل خـاك 
بـه قطـر 10 سـانتی متر از عمـق تـا سـطح خـاك از سـنگریزه های بـه قطـر 1 تا 3 
سـانتی متر پـر شـود )شـکل 30(. برای ایـن کار در قسـمت بین نهال غرس شـده و 
تقاطـع دو ضلـع پایینی سـامانه لوزی شـکل، لوله ای  به قطر 10 سـانتی متر از عمق 
50 سـانتی متری تا سـطح خاك پر از سـنگریزه شده و در قسـمت پایین دست لوله، 
نهـال مـورد نظـر غـرس و بخش هـای خالـی چالـه با خـاك )مخلـوط بـا تیمارهای 
نگهـداری رطوبـت ماننـد کـود حیوانـی یـا کاه و کلـش( پـر می شـود. بعـد از پـر 
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شـدن چالـه، خـاك چالـه را با پا فشـرده شـده کـرده و سـپس لوله بـدون محتوای 
سـنگریزه ای بیـرون کشـیده می شـود. نحـوه کشـیدن لولـه از خـاك و قـرار گرفتن 

فیلتـر سـنگریزه در پروفیـل خـاك چاله در شـکل 31 ارائه شـده اسـت. 

شکل 30: نهال غرس شده در کنار لوله پر شده از سنگریزه
 

شکل 31: نحوه کشیدن لوله از خاک و قرار گرفتن فیلتر سنگریزه در پروفیل خاک چاله
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روش های نگهداری و افزایش ماندگاری رطوبت در پروفیل خاک

امــروزه یکــی از راه هــای افزایــش ظرفیــت نگهــداری رطوبــت خــاك اســتفاده از 
انــواع مــواد آلــی اســت. در ایــن  زمینــه، محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه 
اســتفاده از بقایــای گیاهــی بــه میــزان 30 تــا 50 درصــد در مقایســه بــا ســوزاندن 
ــر آب در  ــداری بیش  ت ــب نگه ــد موج ــاك، می توان ــطح خ ــی در س ــای گیاه بقای
ــف در  ــای مختل ــه تیماره ــت آمده از مقایس ــج به دس ــن نتای ــود. همچنی ــاك ش خ
منطقــه امــام زاده جعفــر شهرســتان گچســاران، حاکــی از افزایــش درصــد رطوبــت 
ــت،  ــاهد اس ــار ش ــه تیم ــبت ب ــش نس ــتفاده از کاه و کل ــار اس ــاك  تیم ــی خ وزن
به طوری کــه درصــد وزنــی خــاك تیمــار اســتفاده از کاه کلــش نســبت بــه خــاك 

تیمــار شــاهد در ســطح 1 معنــی دار شــد. 

ــق  ــطح عای ــا س ــکل ب ــوزی ش ــامانه ل ــری س ــی به کارگی ــای تحقیقات یافته ه
نایلونــی و اســتفاده از تیمــار فیلتــر ســنگریزه ای همــراه بــا کاه و کلــش در پروفیــل 
خــاك، باالتریــن درصــد زنده مانــی نهــال هــای زیتــون را تنهــا بــا دو بــار آبیــاری 

تکمیلــی )هــر بــار 10 لیتــر( در پــی داشــته اســت.

انواع  سیستم هاي جمع آوری رواناب

بــر اســاس انــدازه وســعت حوضــه جمــع آوری کننــده دو نــوع سیســتم )میکــرو 
و ماکــرو زیــر حوضــه( تعریــف می شــود:

الف- زیرحوضه های کوچک )ریزحوضه ها(:

ــطوح  ــر س ــته ب ــوع پیوس ــه وق ــاران ب ــده از ب ــاد ش ــاب ایج ــع آوری روان جم
حوضه هــای آبخیــز کوچــک اســت. روانابــی کــه در امتــداد شــیارها و کانال هــای 
کوچــک جریــان پیــدا می کنــد شــامل ایــن تعریــف اســت. معمــوالً از ایــن روانــاب 
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ــوالً  ــا معم ــن حوضه ه ــود. ای ــتفاده می ش ــات اس ــرب حیوان ــاری و ش ــرای آبی ب
ــرای  ــه ب ــتند ک ــکل هس ــوزی ش ــا ل ــی ی ــره ای، مربع ــک، دای ــتم های کوچ سیس
ــد  ــرای رش ــژه ب ــان، بوی ــرای گیاه ــاب ب ــا روان ــاران و ی ــداری آب ب ــذب و نگه ج
ــاد  ــا ایج ــا ب ــده اند. حوضچه ه ــاد ش ــان ایج ــتقرار گیاه ــی و اس ــوالت باغ محص
پشــته های خاکــی کــم ارتفــاع از هــر طــرف ســاخته می شــوند تــا بــاران و روانــاب 
ــت  ــن نقطــه هدای ــه پایین تری ــاب ب ــد. آب روان ــظ کنن را در حوضــه کوچــک حف
ــدازه حوضــه جمــع آوري  می شــود و در یــک حفــره نفــوذی ذخیــره می شــود. ان
آب )1000-1 مترمربــع( اســت و ناحیــه کشــتی کوچــک  دارد. حوضــه جمــع آوري 
ــه  ــاك منطق ــد و آب در خ ــرار دارن ــر ق ــاورت یکدیگ ــت در مج ــه کش آب و ناحی
ریشــه گیــاه ذخیــره مي شــود و ایــن ریزحوضــه بــراي یــک درخــت یــا بوتــه یــا 
ــراي جمــع آوري جریان  هــاي آب  ــن روش ب ــه کار مــي رود. ای گیاهــان یکســاله ب
شــدید )ســیل( کاربــرد نــدارد. نســبت ســطح حوضــه آبگیــر )حوضــه جمــع آوري 
آب( بــه ســطح ناحیــه کشــت حــدود 1 بــه 1 تــا 10 بــه 1 اســت . ریزحوضه هــا 
اغلــب بــه صــورت ردیفــي در کنــار یکدیگــر قــرار مي گیرنــد. جمــع آوري آب بــه 
ــي  ــزان بارندگ ــه می ــرد دارد ک ــي کارب ــان در مناطق ــراي درخت روش ریزحوضــه ب
ــد میــزان  ــراي گیاهــان یکســاله بای ــر از 200 میلي متــر اســت و ب ســالیانه بیش ت
ــطح  ــتم س ــن سیس ــد. در ای ــر باش ــر از 300 میلي مت ــالیانه بیش ت ــي س بارندگ
ــر از  ــع اســت و ســطح ناحیــه کشــت کم ت ــر از 1000 مترمرب حوضــه آبگیــر کم ت

ــع است)شــکل 32(.  100 مترمرب
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شکل 32: سیستم جمع آوري آب در ریزحوضه ها

باندهاي نیم دایره اي و مثلثي

ــا 600  ــدود 300 ت ــالیانه ح ــي س ــه بارندگ ــي ک ــتم ها در مناطق ــن سیس  ای
ــد  ــا 5 درص ــد از 0/5 ت ــي مي توان ــیب اراض ــد. ش ــرد دارن ــت کارب ــر اس میلي مت
ــک تشــتک  ــن سیســتم ها بوســیله خــاك ایجــاد مي شــوند و شــامل ی باشــد. ای
نفــوذي آب هســتند کــه روان آب هــا در پایین تریــن نقطــه ناحیــه کشــت تجمــع 
ــاي  ــه در ردیف ه ــه نحــوي اســت ک ــد )شــکل 33(. اســتقرار تشــتک ها ب مي یابن
متوالــي، بــه صــورت متنــاوب نســبت بــه یکدیگــر قــرار مي گیرنــد تــا از فرســایش 
ــا  ــي ت ــد از مثلث ــا مي توان ــري شــود. شــکل آنه ــا جلوگی خــاك توســط روان آب ه
ــا 50  ــر 25 ت ــره اي باشــد. ســطح حوضــه آبگیــر در ایــن سیســتم ها براب نیــم دای
مترمربــع اســت و ســطح ناحیــه کشــت برابــر 5 تــا 50 مترمربــع اســت و نســبت 
ســطح حوضــه آبگیــر بــه ســطح ناحیــه کشــت برابــر 4 بــه 1 تــا 8 بــه 1 مي باشــد.



148

شکل 33: استحصال آب باران از طریق جمع آوری رواناب در سامانه های دایره ای شکل

بنچ تراس ها

ــرای ایجــاد  ــر شــکل شــیب اراضــی شــیب دار ب ــا به وســیله تغیی ــچ تراس ه بن
ــای  ــه به وســیله دیواره ــاً مســطح ســاخته می شــوند ک ــا تقریب اراضــی مســطح ی
عمــودی یــا نزدیــک بــه عمــود از هــم جــدا می شــوند. بــه علــت نیــاز بــه نیــروی 
کارگــری بــرای ایجــاد بنــچ تراس هــا، معمــوالً بــرای کشــت زراعت هــای بــا ارزش 
ــوالً در  ــا معم ــچ تراس ه ــود. بن ــتفاده می ش ــبزیجات اس ــن و س ــل کافئی ــاال مث ب
فواصــل عمــودی 1/2 تــا 1/8 متــر ســاخته می شــوند. در بعضــی جاهــا دیوارهــای 

ــا ســنگ، نوارهــای زراعــی و .. پوشــش می دهنــد.  عمــودی را ب
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بریکس                                  1

بریکــس یــک تکنولــوژی بومــی جمــع آوری آب در اتیوپــی اســت کــه شــامل 
مخــازن زیرزمینــی مســتطیلی اســت کــه بــا ســفال های بتنــی یــا رســی 
نفوذناپذیــر پوشــانده شــده و عمدتــاً بــرای تأمیــن آب خانگــی اســتفاده می شــود. 
ــع( و آب  ــاری باغ هــای کوچــک )100-200 مترمرب ــا ایجــاد Birkas امــکان آبی ب
مــورد نیــاز حیوانــات وجــود دارد. مشــکل اصلــی ایــن روش نیــاز بــه نیــروی کار 
بــرای چالــه و ســاخت فونداســیون مخــزن و نیــاز بــه پمــپ آب هســت. البتــه در 
ــود دارد.  ــل وج ــروی ثق ــیله نی ــت آب به وس ــکان هدای ــیب دار ام ــای ش مکان ه

آبیاری بطری

آبیــاری بطــری نوعــی آبیــاری قطــره ای اصــالح شــده اســت کــه در آن یــک 
بطــری بــا آب تمیــز پــر و یــک ســوراخ کوچــک بــر روی قســمت بــاالی بطــری 
ــود. آب  ــت وارد می ش ــه درخ ــل ریش ــاك در مح ــری در خ ــود و بط ــاد می ش ایج
به صــورت قطــرات کوچــک وارد خــاك می شــود کــه چندیــن روز طــول می کشــد 
ــدود دو  ــد ح ــر آب می توان ــک لیت ــود. ی ــر می ش ــاره پ ــری دوب ــس از آن بط و پ
ــل  ــه حداق ــر ب ــط تبخی ــت آب توس ــب، هدررف ــد. به این ترتی ــداوم یاب ــه ت هفت
ــری را  ــای آب بط ــم دم ــرای تنظی ــاورزان ب ــات کش ــی اوق ــد. گاه ــش می یاب کاه
ــی درخــت  ــر خــاك مدفــون می کننــد کــه ایــن روش ســبب افزایــش زنده مان زی
از 20 درصــد تــا تقریبــاً 100 شــده اســت. آبیــاری بطــری بــرای آبیــاری درختــان 
در مناطــق نیمــه خشــک کــه کمبــود آب دارنــد، اســتفاده می شــود. ایــن روش در 
ایجــاد درختــان جنگلــی و میــوه در مناطــق خشــکی کیتوئــی، ماچاکــوس، الپایپیا 

تــاراکا و  بوداالنگــی در کنیــا  مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

1 - birkas



150

مخزن های کیت

ارزان تریـن کیت هـا، کیـت سیسـتم های قطـره ای اسـت کـه  محبوب تریـن و 
شـامل دو خـط قطـره ای اسـت کـه هرکـدام 15 تـا 30 متـر طـول و 0/1 تـا 0/3 
متـر فاصله دارنـد کـه بـا یک سـطل 20 لیتـری بـرای نگه داشـتن آب تجهیز شـده 
اسـت )شـکل 34(. هـر خـط قطـره ای به یک فیلتـر متصل اسـت تـا ناخالصی هایی 
کـه ممکـن اسـت نازل هـای قطـره ای را مسـدود کنند حذف شـوند. سـطل توسـط 
پایه هایـی پشـتیبانی می شـود کـه پاییـن سـطل حداقـل یـک متـر باالتر از سـطح 
کشـت واقـع اسـت. چنیـن کیـت قطره ای نیـاز بـه حـدود 80-40 لیتـر آب در روز 
بـرای آبیـاری حـدود 100 تـا 200 گیـاه دارد. از ایـن روش پرطرفـدار برای کشـت 
سـبزیجات پـر ارزش ماننـد گوجه فرنگـی، کلـم و اسـفناج اسـتفاده می شـود. ایـن 
روش سـبب بهینه سـازی تولیـد در واحـد حجـم آب و زمین می شـود. ایـن کیت ها 
در لسـوتو، کنیا، تانزانیا، زامبیا و زیمبابوه نیز به صورت گسـترده اسـتفاده می شـود.

شکل 34: آبیاری از طریق مخزن های کیت
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کلولو1

چاله هــای Chololo از روســتایی در منطقــه Dodoma تانزانیــا نام گذاری شــد. 
طراحــی چاه هــای کلولــو شــامل یــک ســری چــاه اســت کــه قطــر آن هــا حــدود 
ــانتی متر  ــه 60 س ــا در فاصل ــانتی متر اســت. چاله ه ــانتی متر و عمــق 30 س 22 س
ــا  ــه و ردیف ه ــرار گرفت ــا ق ــن ردیف ه ــانتی متری بی ــا و 90 س ــل ردیف ه در داخ
ــد. خــاك برداشت شــده در طــول حفــاری  در امتــداد خطــوط تــراز قــرار می گیرن
ــود. درون  ــتفاده می ش ــره اس ــراف حف ــک در اط ــته ای کوچ ــاختن پش ــرای س ب
گــودال، خاکســتر )بــرای دفــع موریانه هــا(، کــود مــزارع و بقایــای زراعــی اضافــه 
ــا مقــداری خــاك پوشــش داده می شــود، درحالی کــه فضــای  می شــود، ســپس ب
کافــی در ســوراخ بــرای روانــاب بــه حوضچــه بایــد در نظــر گرفتــه شــودکه ســبب 
ــه از  ــا دو دان ــک ی ــپس ی ــود. س ــری می ش ــدت بیش  ت ــه م ــت ب ــدگاری رطوب مان
ــا  ــن روش در تانزانی ــر ســوراخ کاشــته می شــود. ای ــی در ه ــای زراع ــذور گونه ه ب

به طــور گســترده ای مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه است)شــکل 35(.

شکل 35:  آبیاری چاله ای

1 - chololo
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نگاریم

ــوزي شــکل  حوضچه هــای کوچــک)Negarims( ، پشــته های خاکــی منظــم ل
ــدوده  ــن مح ــل ای ــده و در داخ ــدي ش ــته بن ــا دور آن را پش ــه دور ت ــتند ک هس
ــوزي  ــع در محــدوده ل ــن نقطــه شــیب واق ــن تری ــه ســمت پایی ــدي ب شــیب بن
ــال  ــودال کاشــت مســتقر شــده و نه ــن نقطــه گ ــرد. در ای شــکل صــورت مي گی
در آن کاشــته مي شــود. ســطوح مــورد نظــر بــه لحــاظ موقعیــت به گونــه ای قــرار 
ــوزی باشــد  ــزرگ ل ــوازات قطــر ب ــه م ــن ب ــن شــیب زمی ــه بیش  تری ــد ک می گیرن
ــوزی یعنــی محــل  ــن گوشــه ل ــه پایین تری ــی ب ــد براحت ــاب بتوان ــان روان ــا جری ت

ــد. ــاه برس ــتقرار گی اس

ــه  ــه ب ــا توج ــف ب ــاد مختل ــا ابع ــع، ب ــا مرب ــره و ی ــوذ، دای ــودال نف ــکل گ ش
ــرای  ــودال ب ــه گ ــد ب ــت بای ــا کمپوس ــود و ی ــد. ک ــد باش ــه می توان ــدازه حوض ان
بهبــود حاصلخیــزی خــاك و ظرفیــت نگهــداری آب خــاك اضافــه شــود. ارتفــاع 
ــن  ــت. ای ــر اس ــه متغی ــیب منطق ــه و ش ــدازه حوض ــه ان ــه ب ــا توج ــیل گیرها ب س
سیســتم بــرای اســتقرار درختــان میــوه در مناطــق خشــک و نیمــه خشــک کــه 
ــا 600 میلی متــر اســت، اســتفاده می شــود  ــر از 150 ت بارندگی هــای فصلــی کم ت

ــکل 37(.  ــکل 36 و ش )ش
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شکل 36: حوضچه های کوچک)نگاریم(

شکل 37: استحصال آب باران از طریق جمع آوری رواناب در کرت های مربعی شکل
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ب- زیرحوضه های بزرگ:

در ایــن سیســتم، بــا ایجــاد پشــته های خاکــی در تمــام قســمت دامنــه، بــاران و 
روانــاب را می گیرنــد ســپس در پایین تریــن قســمت کانــال بــه ســمت حفره هــای 
ــاي  ــرل جریان ه ــراي کنت ــاً ب ــتم عمدت ــن سیس ــد. ای ــت می کنن ــر هدای نفوذپذی
شــدید آب طراحــي شــده اســت. شــکل 38 نمایــی از جمــع آوری روانــاب از طریــق 
ــوان  ــي می ت ــا را درمناطق ــزرگ حوضه ه ــتم ب ــت. سیس ــان داده اس ــه را نش دامن
اجــرا کــرد کــه بارندگــي ســالیانه بیش تــر از 300 میلي متــر باشــد. ســطح حوضــه 
ــا 200 هکتــار متغیــر اســت  ــع ت آبگیــر )محــل جمــع آوري آب( از 1000 مترمرب
و نســبت ســطح حوضــه آبگیــر بــه ســطح ناحیــه کشــت، 10 بــه 1 تــا 100 بــه 
1 اســت. در ایــن روش، حوضــه آبگیــر )حوضــه جمــع آوري آب( خــارج از ناحیــه 
کشــت قــرار دارد و شــیب حوضــه آبگیــر )جمــع آوري آب( 50-5 درصــد اســت. 

شکل 38: سیستم جمع آوری آب در حوضه های نسبتًا بزرگ 
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تاء

ــرای انحــراف ســیالب  ــر ب ــه آبگی ــی اســت کــه دارای یــک دهان ــاء کانال های ت
ــه  ــراف ک ــای اط ــه زمین ه ــا ب ــن کانال ه ــق ای ــت و آب را از طری ــه اس از رودخان
ــو از  ــدم و ج ــزارع گن ــرد . م ــد می ب ــاور درآمده ان ــی پهن ــورت حوضچه های به ص
ــد  ــی را می دهن ــکیل قرعه های ــه تش ــردم منطق ــود. م ــیراب می ش ــق س ــن طری ای
و از ایــن طریــق مدیریــت آبخیزهــا را تثبیــت می کننــد. طــول کانال هــای ایجــاد 
ــک  ــاء ممکــن اســت ی ــک ت ــر هــم برســد . ی ــا 3000 مت شــده ممکــن اســت ت
قرعــه 300 هکتــاری را کــه به صــورت مشــارکتی مدیریــت مــی شــود، ســیراب و 

آبیــاری کنــد.

استخرهای سنتی )گلوم(

جمـع آوری و ذخیـره آب در مناطق کوهسـتانی و تپه ماهوری اسـتان کرمانشـاه 
از قدمتـی زیـاد برخوردار اسـت و هم اکنون نیـز با تغییراتی در دریچه، نقشـی مهم 
در آبیـاری تکمیلـی بـاغ  هـا و مـزارع کوچـک ایفـا می کنـد. هـدف از احـداث گلوم 
ذخیـره آب، به منظـور آبیـاری زراعـت و باغـات پائیـن دسـت متناسـب بـا دبی آبی 
چشـمه یـا قنـات افراد محق اسـت. سیسـتم آبیـاری معموالً بـرای باغ  هـا و زراعت 

بـه ترتیـب غالم در گردشـی1 و کرتی اسـت.

ــه  ــرم یافت ــر ف ــه اي تغیی ــاري جویچ ــوع آبی ــي( یک ن ــي )غالم گردش ــه اي گردش ــاري جویچ 1 - آبی
اســت کــه در مــزارع کوچــک ایــران کاربــرد دارد ولــي تــا بــه حــال مطالعــه اي در رابطــه هیدرولیکــي آن 
صــورت نگرفتــه اســت. اســتفاده از ایــن روش آبیــاري بویــژه در خــاك هــاي بــا بافــت ســنگین و شــیب 
زیــاد در مقایســه بــا روش ســنتي آبیــاري جویچــه اي مــي توانــد روانــاب انتهایــي را کاهــش و راندمــان 

آبیــاري را افزایــش دهــد.
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سکوبندی اراضی شیب دارآبخیز

ســکوبندی منقطــع و یــا پیوســته بــر روی دامنه هــا و خــط القعــر دامنه هــا و 
اقــدام بــه کاشــت درختــان مثمــر یکــی از روش هــای مهــار آب اســت. ســکوبندی 
یــا ایجــاد تــراس یکــی از روش هــای اســتحصال آب بــاران بــرای ایجــاد محیطــی 
مناســب بــرای رشــد درختــان اســت . ســکوبندی در اراضــی شــیب دار در شــیب 
ــری از  ــکوها، جلوگی ــاد س ــدف از ایج ــود. ه ــام می ش ــد انج ــا 15 درص ــن 8 ت بی

شــدت یافتــن جریــان در ســطح زمیــن و نفــوذ آن در خــاك اســت .

بانکت و تراس

در ایــن روش، بــا اســتفاده از جــوی آبگیــری )بانکــت( بخشــی از آب بــاران را 
ــع آب خــاك اســتفاده  ــا از مناب ــوان در خــاك ذخیــره کــرد ت مهــار کــرده و می ت
بیش  تــری بــه عمــل آورد )شــکل 39(. امــا معمــوالً نفوذپذیــری کــم ســطح خــاك 
نســبت بــه بــارش ســبب ایجــاد روانــاب می شــود و معمــوالً بــرای هــر نــوع درخــت 
ــه در  ــر ک ــان انجی ــرای درخت ــری خــاص اندیشــیده می شــود. ب ــت تدابی و موقعی
اراضــی کــم شــیب واقــع شــده اند و فاصلــه درختــان 8 تــا 15 متراســت احــداث 
ســطوح مناســب جمــع آوری آب بــاران و محیــط مناســب بــرای رشــد ریشــه های 
درخــت متغیــر اســت .به طورمعمــول فاصلــه درختــان از یکدیگــر 10 متــر در نظــر 
ــری به صــورت  ــن دســت درخــت جــوی آبگی ــه می شــود و در قســمت پائی گرفت
ــای  ــده را به پ ــتحصال ش ــت آب اس ــرف درخ ــود و دو ط ــداث می ش ــی اح ابروئ
ــا توجــه بــه شــیب منطقــه، قســمت پائیــن دســت  درخــت هدایــت می کننــد . ب
جــوی را بــا ســنگ مهــار می کننــد. بدیــن معنــی کــه هرچــه شــیب تندتــر شــود 
نیــاز بــه ســنگ چینــی بیش  تــر اســت و کم کــم ایــن ســنگ چینی هــا بــه تــراس 
تبدیــل می شــوند. بــرای احــداث تــراس نیــز بایــد شــیب طبیعــی دامنــه کــوه بــه 
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چنــد پلــه تقســیم شــود و می تــوان بــا ایجــاد آبخــوان مناســب نســبت بــه هدایــت 
آب بــه محــل مصــرف و ذخیــره آن در طــول ســال اقــدام کــرد. بهتریــن روش هــای 
موجــود، ایجــاد یــک حوضچــه کوچــک بــرای هــر تک درخــت اســت )شــکل40(.

شکل 39: تراس بندی دامنه برای زراعت محصوالت کشاورزی

دگار

ــاری شهرســتان  ــرداری از ســیل در منطقــه دشــت ی روش هــای مهــار و بهره ب
چابهــار قدمتــی بســیار دارد. در ســامان دهی دگار، ســیالب بــر زمین هــای دشــت 
ــان  ــد و همزم ــوذ می کن ــاك نف ــل خ ــه داخ ــز ب ــداری از آن نی ــده و مق پخش ش
ــه  ــیالبی و تغذی ــت س ــرای زارع ــی ب ــاد زمین ــیل، ایج ــدت س ــش ش ــبب کاه س
ــورت  ــر را به ص ــورد نظ ــی م ــن روش اراض ــود. در ای ــی می ش ــای زیرزمین آب ه
اســتخرهای بــزرگ بــا دیواره هایــی بــه بلنــدی بیــن یــک تــا دو متــر می ســازند. 
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ــد و  ــرف می کنن ــا را منح ــیالب های رودخانه ه ــنتی، س ــای س ــک روش ه ــه کم ب
ــه ایــن دگارهــا می فرســتند. اراضــی کــف دگار را پــس از نفــوذ آب و در زمــان  ب
مناســب شــخم زده، می کارنــد و بــا ســیالب های بعــدی آن هــا را آبیــاری می کننــد. 
به طــور متوســط ایــن دگارهــا ســالی دو تــا ســه بــار آبیــاری می شــوند. پــاره ای از 

ــوند. ــاری می ش ــه آبی ــتان این گون ــتان و بلوچس ــتان های سیس نخلس

مجالوبا

مجالوبا )majaluba( به طور گسـترده ای در مناطق نیمه خشـک اسـتفاده می شـود 
و بـه مهم تریـن منبـع مزارع برنج در کشـور تانزانیا تبدیل شـده اسـت. مجالوبا با ایجاد 
گودال هـای بـا عمـق 0/2 تـا 5/ 0 متر سـاخته می شـود و با اسـتفاده از کنـدن زمین، 
یـک پشـته در اطـراف مزرعـه ایجـاد می کننـد. به طـور معمول پشـته های سـیل گیر 
دارای ارتفاع بین 0/3تا 0/7 متر باالتر از زمین هسـتند. کشـاورزان معموالً از مجالوبای 
کوچـک، به عنوان مثـال، 10 متـر بـه 10 متـر شـروع می کننـد، و سـپس بـه مناطـق 
بـزرگ حـدود 1 هکتـار توسـعه می دهنـد. ایـن سیسـتم یکـی از روش های اسـتفاده، 

مدیریـت و ذخیره سـازی روانـاب بـرای تولید برنج در تانزانیا اسـت )شـکل 40(.

شکل 40: مجالوبا
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شخم نواری زمین

ــز شــامل شــخم ردیفــی زمیــن در امتــداد ردیــف  ــواری حوضــه آبری شــخم ن
کشــت و رهــا کــردن بخــش مناســب از فضــای بیــن ردیفــی غیــر مــزروع به منظــور 

آزادســازی روانــاب اســت )شــکل 41(.

ایــن روش به طــور معمــول درجایــی کــه شــیب مالیــم اســت اســتفاده 
می شــود و روانــاب از قســمت های کشــت نشــده اضافــه می  شــود و آب بــه 
نوارهــا رخنمــون پیــدا می کنــد. ایــن سیســتم می توانــد بــرای تمــام محصــوالت 
کشــاورزی اســتفاده شــود و دارای مکانیزمــی آســان اســت کــه بیش  تــر در زیمبــاوه 

ــه کار مــی رود. ــرای تولیــد کشــت ذرت ب ب

شکل 41: شخم نواری
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پشته تراز )فارو(

ــداد  ــی در امت ــته های خاک ــا پش ــا ی ــه خاکریزه ــت ک ــی اس ــراز روش ــته ت پش
خطــوط تــراز ســاخته شــده اند کــه خطــوط تــراز را در فواصــل معمــول 1/5 تــا 2 
ــوار کشــت نشــده بیــن پشــته ها  ــاب از ن متــر دنبــال می کننــد )شــکل 42(. روان
ــر  ــوالت ب ــود. محص ــره می ش ــته ها ذخی ــاالی پش ــیار ب ــده و در ش جمع آوری ش
روی هــر دو طــرف پشــته کاشــته می شــوند. ایــن روش سیســتم ســاده ای دارد و 
بــا دســت یــا ماشــین ســاخته می شــود. در شــرایطی کــه بارندگــی ســاالنه بیــن 
350 و 750 میلی متــر و شــیب بیــن صفــر تــا 5 % باشــد، از ایــن پشــته هــا بهتــر 

ــرد. ــتفاده ک ــوان اس می ت

شکل 42: استحصال آب باران از طریق جمع آوری رواناب در پشته های تراس

سیستم بندسار

سیســتم بندســار )Meskat( یــک نــوع از سیســتم آبگیــر کوچــک اســت کــه 
ــر کشــت در  ــر روی ســطح زی ــاب را به طــور مســتقیم ب ــز روان در آن حوضــه آبری
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پاییــن شــیب انتقــال می دهــد. در ایــن سیســتم به جــای داشــتن حوضــه آبریــز 
و ســطح زیــر کشــت متنــاوب ماننــد روش قبلــی، زمیــن بــه دو بخــش مختلــف 
تقســیم می شــود، یکــی حوضــه آبگیــر و دیگــری منطقــه کشــت شــده اســت کــه 
بالفاصلــه در زیــر حوضــه قــرار می گیــرد )شــکل42(. حوضــه آبریــز بایــد متراکــم 

و عــاری از علــف هــرز باشــد. 

شکل 43: طرح شماتیک بندسار )1-آبراهه اصلی، 2-ورودی، 3-کانال انتقال، 4-خاکریز، 5-بند فرعی )کمکی( 

6-بند خاکریز و 7-دیوار فرعی(

توسعه سامانه های نوین آبیاری

ــت  ــع آب و توســعه کشــاورزی از اهمی ــت مناب ــن مدیری ــاط بی چگونگــی ارتب
خاصــی برخــوردار اســت. طــی نظرســنجی کــه ازکارشناســان کشــاورزی انجــام 
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شــد، تناســب نداشــتن بیــن تعــداد چاه هــای افــراد و میــزان زمیــن زیــر کشــت، 
شــور شــدن منابــع آب زیرزمینــی در اثــر برداشــت بی رویــه از ایــن منابــع، افــت 
ســطح آب زیرزمینــی، اســتفاده از روش هــای آبیــاری ســنتی و قطعــه قطعــه بــودن 
ــت آب کشــاورزی  ــا پنجــم مشــکالت مدیری ــای اول ت ــوان اولویت ه اراضــی به عن

ذکــر شــده اســت. 

ــطح  ــش س ــالی و کاه ــل خشک س ــه دلی ــد ب ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی اس
ــع  ــر از مناب ــره وری بهت ــرای به ــر ب ــالش بیش  ت ــد ت ــی نیازمن ــفره های زیرزمین س

ــت. ــاورزی اس ــش کش ــی در بخ آب

کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه بــه  منظــور مقابلــه بــا خشکســالی و پیامدهای 
ــه و بویراحمــد، توســعه آبیــاری نویــن مناســب ترین روش  آن در اســتان کهگیلوی
ــاورزی  ــوالت کش ــی محص ــی و کیف ــش کّم ــرف آب و افزای ــت مص ــرای مدیری ب
اســت. بــر اســاس آمــار وزارت جهــاد و کشــاورزی، از هشــت میلیــون و 700 هــزار 
هکتــار زمیــن کشــاورزی کشــور یــک میلیــون و 680 هــزار هکتــار آن بــه شــیوه 
ــاورزی  ــن کش ــار زمی ــزار هکت ــود. از 270 ه ــاری می ش ــن آبی ــامانه های نوی س
کهگیلویــه و بویراحمــد 82 هــزار هکتــار آن زیــر کشــت آبــی و 30 هــزار هکتــار 
ــه  ــد ک ــان می ده ــار نش ــن آم ــود. ای ــت می ش ــن کش ــاری نوی ــه روش آبی آن ب
صرفه جویــی چهــار هــزار و 400 مترمکعبــی آب در هــر هکتــار ، افزایــش کّمــی 
و کیفــی 30 درصــدی محصــوالت کشــاورزی ، صرفه جویــی 25 درصــدی در 
مصــرف کــود و ســموم شــیمیایی نســبت بــه آبیــاری غرقابــی و در نهایــت ســالمت 
ــکل  ــت. در ش ــن اس ــاری نوی ــتفاده از آبی ــای اس ــن مزای ــت از مهم تری محیط زیس
44 و شــکل 45 میــزان ســطح زیــر کشــت آبیــاری تحت فشــار در شهرســتان های 

اســتان نشــان داده شــده اســت. 
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شکل 44: سطح زیر کشت آبیاری تحت فشار در استان

شکل 45: سطح زیر کشت آبیاری تحت فشار در شهرستان  های استان
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نتایــج بررســی های نشــان داد کــه میانگیــن راندمــان کاربــرد آبیــاری در کشــور 
ــه ترتیــب  ــاری ب حــدود 56 درصــد اســت کــه در مقایســه بیــن ســامانه های آبی
ــوده اســت.  ــاری تحت فشــار 66/6 و ســطحی 53/6 درصــد ب ــرد آبی ــان کارب راندم
بیش  تریــن میــزان راندمــان کاربــرد آبیــاری میــان همــه ســامانه های آبیــاری بــه 
روش آبیــاری قطــره ای بــه میــزان 71/1 درصــد محاسبه شــده اســت کــه حاکــی 

از بــاال بــودن میــزان راندمــان ایــن روش آبیــاری دارد.

راهکارهای کاهش تبخیر در استان

استفاده از سایبان  

ــر  ــری از تبخی ــور جلوگی ــه منظ ــوان ب ــم می ت ــه ه ــت ک ــی اس ــایبان روش س
ــه  ــاد در فصــول تابســتان و هــم در زمســتان ب ــور زی ــا و ن ــرات ناشــی از گرم و اث
منظــور کنتــرل دمــای محیــط و جلوگیــری از ســرما و ریختــن شــکوفه هــا در اثــر 
تگــرگ اســتفاده کــرد. در اســتان بــرای محصــوالت باغــی از جملــه انگــور، ســیب 
ــا، ســرما و  ــم از خســارات گرم ــن ســایبان ها ه ــا ایجــاد ای ــوان ب ــات می ت و مرکب

تگــرگ جلوگیــری و هــم تبخیــر را کنتــرل کــرد.

ــرد  ــتفاده ک ــی اس ــای چوب ــوان از حصاره ــی ت ــا م ــایبان ه ــداث س ــرای اح ب
ــاند.   ــه پوش ــر و پارچ ــا حصی ــتیک ی ــا پالس ــراف آن را ب ــپس اط س

استفاده از تکه های پالستیکی در سطح خاک 

ــات  ــاد قطع ــا ایج ــوان ب ــن می ت ــطح زمی ــان در س ــه درخت ــراف ریش در اط
پالســتیکی یــک در یــک متــر و یــا بزرگ تــر، از تبخیــر جلوگیــری کــرد و مــدت 
زمــان نگهــداری رطوبــت در زیــر خــاك را افزایــش داد. در ایــن حالــت بــا ایجــاد 
ــز  ــت نی ــه درخ ــه ریش ــوذ آب ب ــکان نف ــتیکی ام ــش های پالس ــذی در پوش مناف
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ــنگ در  ــای س ــوان از تکه ه ــا می ت ــن الیه ه ــت ای ــرای تثبی ــود. ب ــم می ش فراه
ــرد.  ــتفاده ک ــتیکی اس ــای پالس ــه تکه ه ــار گوش چه

هرس سبز درختان 

در هــرس ســبز؛ حــذف شــاخه های علفــی بــدون خوشــه، پاجوش هــا و 
برگ هــای اضافــی داخــل تــاج کــه باعــث افزایــش تبخیــر و مصــرف آب می شــوند، 
توصیــه می شــود. ایــن کار بایســتی در همــان مراحــل اولیــه فصــل رشــد انجــام 
ــا علف هــای هــرز یک ســاله و چندســاله به صــورت  ــن صــورت کــه ب ــه ای شــود. ب
ــا و وســط  ــای بوته ه ــا در پ ــای خشــک شــده آن ه ــارزه شــود. بقای ــی مب مکانیک
ردیف هــا بــه عنــوان مالــچ طبیعــی بــه منظــور کاهــش میــزان تبخیــر از ســطح 
خــاك و مبــارزه بــا آفــات، ریختــه شــود. بویــژه آفــات مکنــده کــه بــا مکــش شــیره 

گیاهــی باعــث ضعــف عمومــی گیــاه خواهنــد شــد.

 بــا توجــه بــه کمبــود رطوبــت در خــاك، در هــرس اول فصــل رشــد از نگهداری 
زیــاد شــاخه های بــارده و مصــرف کننــده در روی درختچــه هــا خــودداری شــده 
ــاز  ــی تأمیــن آب مــورد نی ــدازه ای اعمــال شــود کــه توانای ــه نحــو و ان و هــرس ب
شــاخ و بــرگ و خوشــه هــای میــوه را داشــته باشــد. در غیــر ایــن صــورت گیــاه 
ســوزی پیــش خواهــد آمــد. در زمــان هــرس ســبز تابســتانه نیــز دقــت شــود کــه 
فقــط شــاخ و بــرگ اضافــی را حــذف و از بــاز کــردن بیــش از حــد روی خوشــه ها 
خــودداری شــود؛ زیــرا کــه حــرارت زیــاد تابــش آفتــاب بــه علــت کمبــود رطوبــت 
ــز بازارپســندی  خــاك و هــوا باعــث ســوختن میوه هــا خواهــد شــد و میوه هــا نی

خــود را از دســت خواهنــد داد.
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راهکارهای استفاده بهینه از منابع آبی موجود برای آبیاری 

محصوالت کشاورزی استان

• اســتفاده از نایلــون یــووی دار )مقــاوم بــه حــرارت و نــور خورشــید(، بــا توجــه 
ــاالی آبیــاری در اراضــی شــیب دار و مشــکالت خــاص ایــن مناطــق  ــه هزینــه ب ب
ــه  ــر توصی ــان مثم ــرای گیاه ــت و ب ــادی اس ــه اقتص ــاری، دارای توجی ــرای آبی ب

می شــود؛

• به منظــور کاهــش تبخیــر و اســتفاده حداکثــر از رطوبــت، اجــرای طرح هــای 
اســتحصال آب بــاران و روانــاب بایــد در شــیب های شــمالی تپه هــا انجــام شــود؛

• به منظــور اقتصــادي بــودن اجــراي طرح هــای اســتحصال آب بــاران از 
گونه هایــی بــا نیــاز آبــي کــم و مقــاوم بــه خشــکي ماننــد بــادام تلــخ و مــو دیــم 

ــر اســتفاده شــود؛ و انجی

• یکــی از بقایــای محصــوالت کشــاورزی کــه در مناطــق نیمــه خشــک اســتان 
ــدم و جواســت؛  ــش گن ــت می شــود، کاه و کل ــور یاف ــه و بویراحمــد به وف کهگیلوی
به طوری کــه برخــی از کشــاورزان بــه غلــط آن هــا را آتــش می زننــد. لــذا اســتفاده 
ایــن بقایــای گیاهــی در پروفیــل خــاك بــه علــت ارزان بــودن و در دســترس بــودن، 
ــر در مناطــق  ــان مثم ــرای گیاه ــت خــاك ب ــدگاری رطوب ــش مان ــدف افزای ــا ه ب

نیمــه خشــک اســتان توصیــه می شــود؛

ــا هنــگام غــروب آفتــاب  • حتــی االمــکان آبیــاری در ســاعات اولیــه صبــح ی
انجــام گیــرد؛

• از کودهــای شــیمیایی مناســب مثــل پتاســیم بــه منظــور افزایــش مقاومــت 
گیــاه بــه خشــکی و کــم آبــی اســتفاده شــود و از کــود هــای تســریع کننــده رشــد 

و بــاال برنــده توقــع مصــرف آب مثــل کودهــای ازتــه اســتفاده نشــود؛
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• چـون در شـرایط بحـران حفـظ درخـت مهم تـر از اسـتفاده از میوه آن  اسـت 
توصیـه می شـود تـا حـد امـکان درختـان میوه مثـل سـیب درختی تنک شـوند؛

• کــود دامــی  پوســیده شــده را  در قســمت آبگیــر درخــت ریختــه و تــا ســطح 
ریشــه بــا آب مخلــوط شــود )بــه طــور متوســط 20 تــن در هکتــار(؛

• در ســطح باغــات از مالچ هــای گیاهــی )کاه کلــش( بــه منظــور حفــظ رطوبــت 
بــاغ و جلوگیــری از رشــد علف هــای هــرز اســتفاده شــود؛ 

ــر از  ــردن الیه هــای موئینــه )ســله شــکنی( و کاهــش تبخی ــرای از بیــن ب • ب
ســطح زمیــن پــس از هــر آبیــاری شــخم ســطحی انجــام شــود؛

• در ســطح آبگیــر درختــان از مــواد جــاذب الرطوبــه مثــل پرلیــت، جیوهوموس 
و ســایر ســوپرجاذب ها اســتفاده شــود؛

پذیــرش  برنامه  هــای  غیردولتــی  و  دولتــی  ســازمان های  اســت  الزم   •
تکنولوژی هــای آبیــاری آب انــدوز را مــورد حمایــت قــرار دهنــد؛ و در برخــی مواقــع 
حمایــت مالــی بیش  تــری را بــرای زیرســاخت هایی کــه بــا اثــرات چشــمگیری بــر 

امنیــت غذایــی همــراه اســت فراهــم کننــد؛

• اســتفاده از آبیــاری میکــرو نیــز می توانــد بــه بهبــود بهــره وری کمــک کنــد. 
در ایــن راســتا الزم اســت برنامه هــای حمایتــی در ســطح کشــور بــرای حمایــت از 
آبیــاری میکــرو و تأمیــن یارانه هــای هدفمنــد بــرای سیســتم های آبیــاری میکــرو 
بویــژه در مناطقــی کــه مصــرف آن هــا منجــر بــه بهبــود منافــع اجتماعــی زیــادی 

ــد؛ می شــود ادامــه یاب

ــه مصــرف  ــه ب ــس از جمــع آوری و تصفی ــای شــهری و خانگــی پ • فاضالب ه
ــه  ــرای این گون ــه آب ب ــع اولی ــرف مناب ــیده و از مص ــبز رس ــای س ــعه فض توس

فعالیت هــا حتی المقــدور جلوگیــری شــود. 
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• ایجاد شبکه های تأمین آب بین  مناطق کم آب و حوضه های پر آب مجاور؛

• توسـعه کشـت های تحـت کنتـرل ماننـد کشـت های گلخانـه ای بـا کاهـش و 
کنتـرل تبخیـر و اسـتفاده از روش های مناسـب آبیاری در کاهش مصرف آب بسـیار 

مؤثر اسـت؛

ــم  ــات دی ــداث باغ ــا اح ــوان ب ــک می ت ــه خش ــک و نیم ــای خش • در اقلیم ه
روانابــی در اراضــی شــیب دار دامنــه ای و حتــی در اراضــی کــم شــیب و دشــت ها، 
زمینه هــای اشــتغال را فراهــم آورد و هــم از ریزش هــای جــوی بــا راندمــان 
ــای  ــرف پ ــان، به ط ــز درخت ــطح آبخی ــات س ــن باغ ــرد. در ای ــتفاده ک ــي اس باالی
درخــت شــیب بندی و بــه طــرق مختلــف کــم نفــوذ می شــود و آب بــاران پــس از 
تمرکــز در پــای درخــت می توانــد تــا عمــق یــک متــری و بیش  تــر نفــوذ کنــد. بــا 
چیــدن ســنگ در ســطح ایــن آبخیزهــا و یــا ایجــاد گل و زدن غلطــک در رطوبــت 
ــد  ــر تولی ــالوه ب ــوان ع ــد، می ت ــق مانن ــه عای ــردن یک الی ــاد ک مناســب آن و ایج
روانــاب، جلــو تبخیــر از ســطح خــاك را گرفــت و نیــاز آبــی را بشــدت کــم کــرد و 

امــکان احــداث بــاغ را در اراضــی دیــم فراهــم آورد؛

ــه  ــانی ب ــیرهای آب رس ــار و مس ــبکه انه ــدی ش ــای عایق بن ــال روش ه • اعم
ــام  ــرورت ت ــنتی آب از ض ــال س ــبکه های انتق ــات آب در ش ــش تلف ــور کاه منظ

ــت؛ ــوردار اس برخ

• بـا در نظـر گرفتـن امکانـات موجود در کاهـش طرح شـبکه های اصلی و فرعی 
توزیـع آب کوشـش شـود تـا آب حداقل مسـیر را از مبدأ تا مقصـد طی کند؛

ــاز  ــا نی ــب ب ــات آن متناس ــداد دفع ــاری و تع ــب ترین دور آبی ــاب مناس • انتخ
واقعــی هــر محصــول؛

• تأکید بیش  تر توسعه باغ ها  با سیستم آبیاری تحت فشار به جای زراعت.



فصل ششم
 اصالح و تغییر الگوی کشت
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کشــاورزي به عنــوان یکــی از محورهــاي اساســی رشــد و توســعه، نقشــی مهــم 
در توســعه اقتصــادي کشــورها دارد. در جهــان امــروز یکــی از مشــکالت اساســی 
ــوان  ــی به عن ــت غذای ــه امنی ــه ای ک ــت، به گون ــی اس ــاي غذای ــن نیازه ــر تأمی بش
یکــی از اهــداف مهــم ســرلوحه برنامه هــاي دولت هــا قــرار گرفتــه اســت. باگذشــت 
زمــان، مدیریــت منابــع به مــوازات رشــد جوامــع، پیچیده تــر می شــود و همزمــان 
بــا افزایــش جمعیــت و رشــد اقتصــادي کشــورها، تقاضــا بــراي مــواد غذایــی نیــز 

ــذارد. ــش می گ ــه افزای رو ب

ــی،  ــع آب ــود مناب ــران و کمب ــک ای ــک و نیمه خش ــم خش ــه اقلی ــه ب ــا توج ب
ــوع  ــن ن ــم در تعیی ــد، نقشــی مه ــده تولی ــی محدودکنن ــل اصل ــوان عام آب به عن
ــاه   ــق چ ــزارع از طری ــاری م ــی آبی ــد. از طرف ــا می کن ــی ایف ــای زراع فعالیت ه
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــی ش ــای زیر زمین ــراز آب ه ــد ت ــت بیش ازح ــبب اف س
خشکســالی های اخیــر، اســتفاده غیراصولــی از منابــع آب زیرزمینــی بــدون توجــه 
ــه بیــالن منفــی آن هــا، امــکان شــور شــدن و از دســت دادن اراضــی را فراهــم  ب
ــرداری مناســب از اراضــی )الگــوی کشــت(  ــزی و بهره ب ــا برنامه ری کــرده اســت. ب
ــا توجــه بــه نقــش حیاتــی بخــش  می تــوان تقاضــا را بــرای آب مدیریــت کــرد. ب
ــه، الزم اســت  ــذای جامع ــن غ ــی و اشــتغال زایی و تأمی کشــاورزی در اقتصــاد مل
کــه از منابــع و ابزارهــای تولیــد در ایــن بخــش بــه بهتریــن نحــو ممکــن اســتفاده 
شــود تــا ضمــن کاهــش در مصــرف آب، ســودآوری و رفــاه کشــاورزان نیــز افزایــش 
ــد و افزایــش درامــد حاصــل از فعالیت هــا در بخــش کشــاورزي  ــد. رشــد تولی یاب
به طورکلــی از دو منبــع ناشــي مي شــود: گســترش ســطح زیــر کشــت محصــوالت 
ــه دلیــل  کشــاورزي و افزایــش میــزان بهــره وری تولیــد در زمین هــاي موجــود. ب
ــد از  ــش درام ــد و افزای ــود تولی ــت، بهب ــر کش ــطح زی ــش س ــت در افزای محدودی

ــت. ــري اس ــت بیش  ت ــود داراي اهمی ــاي موج زمین ه
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به منظــور افزایــش بهــره وری تولیــد محصــوالت زراعــی، کشــاورزان به صــورت 
ســنتی اقــدام بــه تغییراتــی در سیســتم و نــوع کشــت محصــوالت در قالــب تغییــر 
در عملیــات کشــت، سیســتم نظــام کشــت، تیــپ کشــت و الگــوي کشــت کــرده 
اســت. الگــوي کشــت بــه نســبت تخصیــص زمین هــای مزروعــي بــه کشــت انــواع 
ــش  ــاورزي نق ــتم کش ــزاي سیس ــي از اج ــوان یک ــاره دارد و به عن ــوالت اش محص
مؤثــري در دســتیابي بــه اهــداف توســعه کشــاورزي و روســتایي دارد. الگوي کشــت 
بیان کننــده نــوع یــا ترکیــب کشــتي اســت کــه کشــاورز بــرای بهره بــرداری بهینــه 

ــد. از اراضــي، آن را انتخــاب می کن

تغییــر کشــت ســبب انتقــال از کشــاورزي بــا ارزش تولیــد پاییــن به کشــاورزي 
ــوي  ــی الگ ــود. به طورکل ــد مي ش ــش تولی ــه افزای ــاال و در نتیج ــد ب ــا ارزش تولی ب
ــي،  ــل آب و هوای ــر عوام ــادی تحــت تأثی ــزان زی ــه می ــه ب ــک منطق کشــت در ی
تکنیکــي و نهــادي اســت. به طــور مشــخص الگــوي کشــت از قانــون مزیــت نســبي 
در ارتبــاط بــا عوامــل آب و هوایــي تأثیــر  مي پذیــرد. عــالوه بــر ایــن تغییــر الگــوي 
ــه نســبي  ــاري، هزین ــت آبی ــي از گســتردگي و کیفی ــان تابع کشــت در طــول زم
ــای  ــری نوآوری ه ــن به کارگی ــر ای ــالوه ب ــن اســت. ع ــازده محصــوالت جایگزی و ب
تکنیکــي و اجــراي اصالحــات نهــادي بــه منظــور ایجــاد تســهیالت ترویجي ســبب 
بهبــود عملکــرد محصــوالت در یــک الگــوي کشــت مي شــود. بدیهــي اســت کــه 
ــرد  ــه عملک ــد ک ــي می رون ــته از محصوالت ــت آن دس ــال کاش ــه دنب ــاورزان ب کش

بهتــري داشــته و تقاضــاي باالتــري در بــازار دارنــد. 

ــه  ــور دارد به طوری ک ــي کش ــاد مل ــي در اقتص ــش حیات ــاورزي نق ــش کش بخ
در حــال حاضــر حــدود 27 درصــد تولیــد ناخالــص ملــي، 23 درصــد اشــتغال و 
ــه بخــش کشــاورزي اســت.  تأمیــن بیــش از 80 درصــد غــذاي جامعــه متعلــق ب
شــرایط خــاص اقلیمــي ایــران کــه خشــکي و پراکنــش نامناســب زمانــي و مکانــي 
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بارندگــي واقعیــت گریزناپذیــر آن اســت؛ هرگونــه تولیــد مــواد غذایــي و کشــاورزي 
ــور  ــدود آب کش ــع مح ــي از مناب ــح و منطق ــتفاده صحی ــه اس ــوط ب ــدار را من پای
ــوان گفــت کــه آب مهم تریــن نهــاده تولیــد  کــرده اســت. در همیــن راســتا می ت
ــي  ــار از اراض ــون هکت ــدود 37 میلی ــرف از ح ــک  ط ــرا از ی ــت؛ زی ــاورزي اس کش
ــار به صــورت  ــط 8 هکت ــع آب فق ــت مناب ــل محدودی ــه دلی مســتعد کشــاورزي ب
فاریــاب کشــت می شــود و از طــرف دیگــر از 89 میلیــارد مترمکعــب آب اســتحصال 
شــده از منابــع ســطحي و زیرزمینــي 83 میلیــارد مترمکعــب آن یعنــي حــدود 93 
درصــد بــه بخــش کشــاورزي اختصــاص دارد. ازآنجــا کــه ایــن بخــش بزرگ تریــن 
مصــرف کننــده آب در زیرســاخت هاي اقتصــادي کشــور اســت، تلفــات عمــده آب 

نیــز بــه ایــن بخــش تعلــق دارد .

بــا توجــه بــه گســتردگی پهنه  مــرزی کشــور و تنــوع اقلیمــی مناطــق گوناگون، 
ــرداری  ــر بهره ب ــوان حداکث ــه از آن بت ــبی ک ــت مناس ــوی کش ــه الگ ــیدن ب رس
ــت آورد  ــه دس ــده  آب ب ــل محدودکنن ــژه عام ــد بوی ــای تولی ــل و نهاده را از عوام
ضرورتــی انکارناپذیــر اســت. جامع تریــن تعریــف  الگــوی کشــت بــه شــرح ذیــل 
ــر  ــی ب ــدار مبتن ــت اقتصــادی پای ــا مزی ــک نظــام کشــاورزی ب  اســت: » تعییــن ی
سیاســت های کالن کشــور، دانــش بومــی کشــاورزان و بهره گیــری بهینــه از 
ــوالت  ــد محص ــک تولی ــول اکو فیزیولوژی ــت اص ــا رعای ــه ای ب ــیل های منطق پتانس
کشــاورزی در راســتای حفــظ محیط زیســت«. ایــن تعریــف ایــن نکتــه را نمایــان 
ــی  ــی، باغ ــه در بســیاری از مناطــق کشــور، کشــت محصــوالت زراع می ســازد ک
ــه ای  ــیل های منطق ــا پتانس ــب ب ــا متناس ــع و جنگل ه ــرداری از مرات ــا بهره ب و ی
ــه محدودیت هــای اقلیمــی موجــود، بیــالن  ــا توجــه ب ــد باشــد و ب و عوامــل تولی
منفــی آب دشــت ها و نیــاز بــه پایــداری تولیــد محصــوالت، مــا را ملــزم می کنــد 
ــش  ــی آب و افزای ــفره های  زیر زمین ــود س ــه بهب ــک ب ــای کم ــرای روش ه ــه ب ک
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راندمــان مصــرف آب حرکــت کنیــم. همچنیــن بایــد نســبت تخصیــص زمین هــای 
ــی و  ــروه محصــوالت زراع ــواع گ ــه ان ــه ب ــک منطق ــه  کشــت ی کشــاورزی و برنام
باغــی همــان منطقــه از ســوی وزارت جهــاد کشــاورزی تعیین شــود. ارائــه  ترکیــب 
از پیــش تعیین شــده کشــت و آیــش بــرای مجموعــه ای از گیاهــان ســازش 
ــا محیــط در یــک منطقــه معیــن و دوره  زمانــی مشــخص الزامــی اســت  یافتــه ب
ــد. از  ــو باش ــی همس ــادی – اجتماع ــت و اقتص ــت های دول ــه باسیاس به نحوی ک
ســوی دیگــر میــزان کشــت محصــوالت کشــاورزی در یــک منطقــه بایــد بــا توجــه 
ــرد محصــول،  ــد، عملک ــای تولی ــود، قیمــت محصــوالت، هزینه ه ــع موج ــه مناب ب
ــاب  ــری در انتخ ــود. تصمیم گی ــام ش ــت انج ــت های درس ــور و سیاس ــاز کش نی
ــود،  ــاخت های موج ــاس زیرس ــف، بر اس ــق مختل ــی مناط ــا باغ ــی ی ــان زراع گیاه
مســائل اجتماعــی – اقتصــادی و ســطح تکنولــوژی بــا حفــظ منابــع پایــه تولیــد 
بــه منظــور تأمیــن نیازهــای اساســی کشــور باشــد. بــا توجــه بــه بــاال بــودن میــزان 
هدررفــت آب در ایــران نســبت بــه میانگیــن جهانــي، قرارگیــری ایــران در کمربنــد 
خشــک جهانــی، رونــد مثبــت خشکســالی در دهه هــای اخیــر، مصــرف زیــاد آب 
ــا  ــا معرفــی گونه هــای ب در بخــش کشــاورزي،  اصــالح و تغییــر الگــوي کشــت ب
ــا مزیــت  ــا شــرایط اقلیمــی و خاك شناســی منطقــه و ب نیــاز آبــی کــم ســازگار ب
ــر اســاس ظرفیــت تولیــد هــر  ــرداري متناســب از اراضــي ب ــاال، بهره ب اقتصــادی ب
ــور از  ــتراتژیک کش ــي و اس ــوالت اساس ــد محص ــه تولی ــژه ب ــه وی ــه و توج منطق
ــراي  ــن روش ب ــي؛ مهم تری ــت غذای ــتاي امنی ــج در راس ــو و برن ــدم، ج ــه گن جمل

کاهــش مصــرف آب کشــاورزي و توســعه بخــش کشــاورزي اســت. 
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ابزارهای تشویقی الگوی کشت

بــرای تغییــر الگــوی کشــت بــه ابــزار تشــویقی نیــاز اســت و بایــد بــرای تغییــر 
کشــت کشــاورزان، امکانــات تشــویقی مثــل یارانــه کشــت اختصــاص یابــد. 

ــری از  ــر الگــوی کشــت جلوگی ــی در راســتای تغیی ــدام عمل ــا اق ــون تنه تاکن
ــج در  ــر در مناطــق کــم آب و اعــالم ممنوعیــت کشــت برن کشــت گیاهــان آب ب
ــرای  ــد ب ــالم ش ــج کاران اع ــه برن ــته ب ــی گذش ــال زراع ــت. س ــی استان هاس برخ
حفــظ منابــع آبــی از کشــت برنــج خــودداری کننــد چــون حمایتــی از ســوی ایــن 
ــچ گاه  ــا هی ــد. ام ــل نمی آی ــه عم ــتان ها ب ــن اس ــج در ای ــت برن ــه از کش وزارتخان
بــه شــالیکارانی کــه کاشــت محصولشــان را ممنــوع کــرده بــود، اعــالم نشــد کــه 
چــه گیــاه دیگــری را جایگزیــن کشــت برنــج کننــد. حتــی اگــر دولــت محصــول 
ــرای مســائل پــس از کشــت یعنــی  ــد ب ــه کشــاورز معرفــی  کنــد بای ــن ب جایگزی
بازاررســانی محصــوالت جدیــد هــم توجــه داشــته باشــد تــا بتوانــد ضمــن جلــب 
اعتمــاد کشــاورزان، زمینــه مشــارکت آن هــا در طرح هــای آتــی را فراهــم کنــد. در 
چنیــن شــرایطی طرح هــای دســتوری کــه نیازهــای معیشــتی مــردم در آن لحــاظ 
ــه همــراه نخواهــد  نشــده به هیچ وجــه مشــارکت جوامــع محلــی و کشــاورزان را ب

داشــت و در نهایــت محکــوم  بــه شکســت خواهــد بــود.

اصـوالً بـرای حمایت از کشـاورزان باید افزایش عملکرد در واحد سـطح و کاهش 
هزینه هـای تولیـد در دسـتور کار قـرار گیـرد. بـرای ایـن کار بایـد از فن آوری هـای 
نویـن ماننـد اسـتفاده از ارقـام جدیـد بـا نیـاز آبـی کم تر، روش هـای جدیـد آبیاری 
و افزایـش درجـه مکانیزاسـیون اسـتفاده کـرد. همچنیـن بـا اجرای یکپارچه سـازی 
و تجهیـز و نو سـازی اراضـی بایـد از تبدیـل اراضـی جلو گیـری کـرد و بـا اصـالح 
کارخانه هـا میـزان ضایعـات در کارخانجـات را بـه حداقـل رسـاند. ضمنـاً می توان با 
اجـرای طرح هـای خریـد حمایتـی بـا قیمت مناسـب که امسـال نیز در دسـتور کار 
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قـرار گرفـت از تولید کننـدگان حمایـت کرد.

ــر  ــی ه ــه شــرایط آب و هوای ــا توجــه ب ــذور و کشــت مناســب ب اســتفاده از ب
منطقــه از راهکارهــای توســعه کشــاورزی بویــژه در شــرایط کم آبــی اســت. 
ــا  ــا ب ــه ای تعییــن شــوند ت ــد به گون شــاخص های اقتصــادی در الگــوی کشــت بای
انتخــاب نــوع محصــول همــراه بــا افزایــش بهــره وری از منابــع موجــود )آب و خاك 
و غیــره( ، حداکثــر درآمــد را بــرای کشــاورزان و تولید کننــدگان بــه همــراه داشــته 
باشــد و کشــاورزان بتواننــد بــا افزایــش درآمــد و ســود حاصــل از فــروش تولیــدات، 
ــن  ــد و بدی ــدام کنن ــود اق ــای خ ــعه فعالیت ه ــرمایه گذاری و توس ــه س ــبت ب نس
ــال  ــیم. به عنوان مث ــاهد باش ــاورزی ش ــش کش ــادی را در بخ ــق اقتص ــب رون ترتی
ــه از  ــه ای ک ــدات گلخان ــران و تولی ــد پســته، زعف ــی مانن ــت نســبی محصوالت مزی
ــد  ــد می توان ــری برخوردارن ــادی بیش  ت ــت اقتص ــر و مطلوبی ــبی باالت ــت نس مزی

ــا اولویــت در الگــوی کشــت قــرار گیرنــد. پــس از محصــوالت اساســی ب

راهکارهای اصلی تغییر الگوی کشت

1-انتخاب ارقام مناسب از نظر اقلیم منطقه

ــی،  ــه ورس و کم آب ــاوم ب ــام مناســب داراي  ریشــه و ســاقه مســتحکم، مق ارق
دارا بــودن ارتفــاع مناســب، رســیدگي همزمــان دانه هــا و بوته هــا، برداشــت 
ــاال و طــول دوره رشــد مناســب منطقــه  ــه ب دانــه آســان تر، عملکــرد علوفــه و دان
ــده اســت  ــداول کشــت می ش ــور مت ــه به ط ــک منطق ــه در ی ــي ک ــتند. ارقام هس
بــا وجــود ســازگاري بــا آن منطقــه داراي معایبــي در شــرایط کنونــي کشــور بــا در 
نظــر گرفتــن تغییــر الگــوي کشــت اســت. ایــن معایــب شــامل: طــول دوره رشــد 
ــت  ــان برداش ــورد زم ــود آب، برخ ــه کمب ــه ب ــا توج ــاال ب ــرف آب ب ــي، مص طوالن
ــای اواخــر  ــا بارندگی ه ــان برداشــت ب ــا ســرماي زودرس زمســتانه، برخــورد زم ب
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فصــل، برخــورد زمــان برداشــت بــا کاشــت گیــاه بعــدي، افزایــش هزینــه نگهــداري 
ــا توجــه بــه افزایــش طــول دوره رشــد، افزایــش ورس ، هجــوم آفــات و  کشــت ب

ــتند. ــرز هس ــاي ه ــا و علف ه بیماري ه

2- استفاده از ارقام زودرس و میان رس به جای ارقام دیررس

ــه  ــتند ک ــي هس ــررس داراي مزایای ــه دی ــبت ب ــان رس نس ــام زودرس و می ارق
در تغییــر الگــوي کشــت حائــز اهمیــت انــد از جملــه طــول دوره رشــد کوتاه تــر 
ــرف آب،  ــی در مص ــود آب و صرفه جوی ــه کمب ــه ب ــا توج ــر ب ــرف آب کم ت و مص
همزمــان نشــدن برداشــت بــا ســرماي آخــر فصــل، همزمــان نشــدن برداشــت بــا 
بارندگی هــای انتهــاي فصــل، همزمــان نشــدن برداشــت بــا موقــع کاشــت گنــدم، 

ــه محصــول. ــراض و علف هــاي هــرز ب ــات، ام کاهــش خســارت ورس، آف

3- استفاده از گیاهانی با راندمان مصرف آب باال و مقاوم به خشکی و شوری 

بــا توجــه بــه شــرایط کــم آبــی و خشکســالی بویــژه در دشــت های گرمســیری 
ــه  ــه ســمت اســتفاده از گونه هــای مقــاوم ب ــد ب ــر الگــوی کشــت بای اســتان تغیی
ــاال نظیــر ســورگوم علوفــه ای،  ــا بهــره وری فیزیکــی و اقتصــادی ب خشکســالی و ب

کنجــد و ماشــک علوفــه ای باشــد. 

4- اجرای صحیح سیستم کشت کم و بی خاک ورزی به جای سیستم 

کشت متداول

سیســتم خــاك ورزي حفاظتــي، یکــي از سیســتم هاي مهــم کاشــت محصــوالت 
زراعــي اســت کــه نقشــی عمــده در تغییــر الگــوي کشــت ایفــا می کنــد و راهــکاري 
مؤثــر بــرای برون رفــت از بحــران آب بــه حســاب می آیــد؛ هــر چنــد ایــن سیســتم 
کاشــت در برخــي از کشــورهاي دنیــا اجــرا مي شــود ولــي در شــرایط کشــور مــا 
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ــظ  ــه حف ــوان ب ــن روش مي ت ــاي ای ــه مزای ــت. از جمل ــي اس ــا و معایب داراي مزای
رطوبــت خــاك، کاهــش مصــرف آب توســط گیــاه، افزایــش دور آبیــاري، کاهــش 
ــي خــاك، کاهــش  هزینه هــای زارع، حفــظ اکوسیســتم خــاك، افزایــش مــاده آل
ــش  ــاك، کاه ــایش خ ــش فرس ــدت، کاه ــیمیایي در درازم ــاي ش ــرف کوده مص
ــر زارع  ــد بیش ت ــر، درآم ــت راحت ت ــه، برداش ــرز در مزرع ــای ه ــت علف ه جمعی
ــوازم  ــاالي ادوات، کمبــود ل اشــاره کــرد. برخــي معایــب نیــز شــامل اســتهالك ب
یدکــي ادوات، گــران بــودن دســتگاه ها، بــاال بــودن میــزان بقایــاي محصــول قبــل 

در زمیــن، خشــکي اراضــي اســت.

5-اجرای سیستم های آبیاری نوین 

سیسـتم آبیاری هـای نویـن به طـور عمـده شـامل آبیـاري قطـره ای، هیدروفلوم، 
بارانـي- تیـپ اسـت. آبیاری های نوین نقشـی مهـم در اسـتفاده بهینـه از آب دارند. 
همچنیـن در مصـرف آب صرفه جویـی می شـود. بـا اسـتفاده از روش آبیـاري نویـن 
نسـبت بـه روش غرقابـي مي توانیـم 5 تـا 6 برابـر مصـرف آب را کاهـش دهیـم. از 
جملـه مزایـاي آبیاری هـای نویـن می توان بـه کاهش مصـرف آب توسـط علف هاي 
هـرز، کاهـش تبخیر و تعرق، کاهش نفـوذ جانبي و عمقي، افزایـش راندمان آبیاري، 
صرفه جویـی در مصـرف آب، افزایـش درآمـد زارع اشـاره کـرد.  بنابرایـن حمایت از 
اجـراي سیسـتم آبیاري هـاي نویـن بـا توجـه بـه شـرایط خشک سـالی های اخیر در 

کشـور بیش ازپیـش الزم بـه نظر می رسـد.

6- تعیین زمان مناسب آبیاری با توجه به نیاز آبی گیاه

تعییــن زمــان مناســب آبیــاري گیــاه توســط کشــاورزان بســیار حائــز اهمیــت 
اســت و راهــکاری تخصصــي و مهــم بــه منظــور تغییــر الگــوي کشــت بــه حســاب 
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می آیــد. بــا تعییــن زمــان مناســب آبیــاري گیــاه ضمــن صرفه جویــی در مصــرف 
ــه  ــد. از جمل ــت آب کاهــش می یاب ــان مصــرف آب هدررف ــن راندم ــاال رفت آب و ب
ادواتــي کــه در تعییــن زمــان مناســب آبیــاري نقــش دارد و نیــاز بــه حمایت هــاي 
ویــژه بــرای خریــد آن هــا توســط کشــاورزان دارد عبارت انــد از: تانســیومتر، بلــوك 

گچي،کنتــور هوشــمند.

7- مدیریت نوین مزرعه از نظر مصرف بهینه کود- سموم- بذر و 

حفاظت از خاک

مدیریــت نویــن مزرعــه راهــکاري مناســب بــرای تغییــر الگــوي کشــت اســت. 
ــن مزرعــه شــامل انجــام آزمــون آب و خــاك،  برخــي از روش هــای مدیریــت نوی
اســتفاده از کــود و ســم و بــذر مناســب، رعایــت اصــول و زمــان مناســب مبــارزه 
ــا آفــات و بیماري هــا و تغذیــه گیاهــي، اســتفاده از ماشــین آالت مناســب نظیــر  ب
مدیریــت  اســت.  کننده هــا  برداشــت  و  ســمپاش ها،کودپاش ها  کارنده هــا، 
ــه  ــوان ب ــا می ت ــن مزای ــه ای ــاي متعــددي اســت. از جمل ــن مزرعــه داراي مزای نوی
کاهــش هدررفــت ســموم و کودها،کاهــش اســترس وارده بــه گیاه،کاهــش هزینــه 
کشــاورز،کاهش مصــرف آب،کاهــش مصــرف ســوخت،کاهش مصــرف بذر،کاهــش 
مصــرف کــود، صرفه جویــی در زمان،کاهــش هزینه هــای کاشــت – داشــت و 
برداشــت، مدیریــت مناســب برداشــت و صرفه جویــی در زمــان، افزایــش عملکــرد 

کّمــي و کیفــي، افزایــش درآمــد کشــاورز اشــاره کــرد. 

تغییــر الگــوی کشــت همیشــه بــا تغییــر نــوع گیــاه همــراه نیســت، می تــوان بــا 
تغییــر تاریــخ کشــت و گونه هــای اصــالح شــده در یــک منطقــه اقــدام بــه اصــالح 
الگــوی کشــت کــرد. بــا توجــه بــه اینکــه گنــدم مهم تریــن محصــول اســتراتژیک 
در اســتان و کشــور اســت؛ نمی تــوان در برنامه هــای تغییــر الگــوی کشــت آن هــا را 
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حــذف کــرد. بــر اســاس تحقیقــات صــورت گرفتــه مهم تریــن راهکارهــای بهبــود 
عملکــرد گنــدم در اســتان در بخــش زیــر ارائــه شــده اســت:

بــا توجــه بــه اینکــه مناطــق گرمســیری بــا اقلیــم خشــک اســتان بیش  تریــن 
ــه خــود  ــن مســاحت کشــاورزی اســتان را ب ــن بیش  تری ســطح اســتان و همچنی
اختصــاص داده انــد بــه لحــاظ شــرایط تنــش آبــی و خشکســالی در ایــن مناطــق از 
طرفــی و جمعیــت و ســطح زیــر کشــت بــاال از طــرف دیگــر تغییــر الگــوی کشــت 
اجتناب ناپذیــر اســت بــر ایــن اســاس راهکارهــای تغییــر الگــوی کشــت در اســتان 

ارائــه شــده اســت. 

راهکارهای اصالح و تغییر الگوی کشت در مناطق گرمسیری استان

به منظــور تعییــن الگــوی کشــت، الگــوی کشــت فعلــی در منطقــه بــا اســتفاده 
ــا بررســی  ــی مشــخص شــد. ســپس ب ــواره ای و بررســی های زمین ــر ماه از تصاوی
فاکتورهــای هواشناســی، اقلیــم، میــزان و کیفیــت آب، خاکشناســی، کیفیت خاك، 
توپوگرافــی و الگــوی کشــت پیشــنهادی بــا معرفــی گونه هــای دارویــی به منظــور 
ــه مالحظاتــی در کشــت گونه هــای فعلــی  تغییــر بخشــی از کشــت منطقــه و ارائ

به منظــور اصــالح الگــوی کشــت فعلــی ارائــه شــد: 

1-تغییــر در الگــوی کشــت بــا معرفــی برخــی از گونه هــای داروئــی )در ســطح 
کّمــی از اراضــی زیــر کشــت فعلــی زراعــی 

ــت  ــی در کش ــال تناوب های ــا اعم ــه ب ــی منطق ــت فعل ــوی کش ــالح الگ 2-اص
ــا  ــی ب ــا محصــوالت زراعــی فعل ــی بعضــی از محصــوالت ب محصــوالت و جایگزین

ــی(؛ ــاز آب ــی نی ــئله همزمان ــال مس ــر )اعم ــی کم ت ــاز آب نی

3-ارائــه ارقــام زراعــی و باغــی جدیــد و بــا نیــاز آبــی کم تــر در بخش هــای از 
محدوده هــای مطالعــه شــده؛ 
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• الگوي کشت تحت تأثیر پارامترهـــایی نظیـــر سـازگاري اقلیمـی محصـوالت، 
ــرف و  ــنت ها، ع ــت س ــه، رعای ــاي منطق ــاك، نیازه ــع آب وخ ــیل های مناب پتانس
عالیــق مــردم منطقــه و ارزیـــابی اقتصـــادي و درآمــد حاصــل از تولیــد و تنــاوب 

زراعــی خواهــد بــود؛

• بــراي آبیــاري دشــت ها حتی االمــکان از سیســتم آبیــاري تحت فشــار 
اســتفاده شــود و خصوصــاً بــراي محصــوالت ردیفــي بهتــر اســت از آبیــاري قطره ای 
اســتفاده کــرد، کشــاورزان منطقــه در درجــه اول گیاهانــي کشــت کننــد کــه نیــاز 
آبــي کــم داشــته باشــند. بهتــر اســت از ارقــام دیــم همــراه بــا آبیــاري تکمیلــي 
ــدن و  ــبز ش ــل س ــاً مراح ــاه خصوص ــد گی ــول دوره رش ــع ضــروري در ط در مواق
ــه ای،  ــا غــالت به جــای ذرت  دان ــاوب ب گل دهــی اســتفاده شــود، همچنیــن در تن

گیاهــان دیگــري مثــل کلــزا، حبوبــات و علوفــه کاشــته شــود؛

• در مناطــق گرمســیری آب مــورد نیــاز یکــی از عوامــل بســیار مهــم در انتخاب 
الگــوي کشــت اســت. در شــرایط منطقــه بــه دلیــل دمــاي بــاال و افزایــش میــزان 
ــوالت  ــدادي از محص ــه تع ــت ک ــی اس ــا، منطق ــري از بارندگی  ه ــر و بهره گی تبخی
کــه بیش  تــر طــول دوره رشــد خــود را در پائیــز و زمســتان می گذراننــد در 

ترکیــب کشــت قــرار گیــرد؛

ــو  ــاب الگ ــر در انتخ ــم دیگ ــاي مه ــی از پارامتره ــی، یک ــاز آب ــی نی • همزمان
ــات  ــا باغ ــی ب ــار و گوجه فرنگ ــه، خی ــی ذرت، یونج ــاز آب ــود. نیـ ــوب می ش محس
ــت  ــا کش ــی از آن ه ــت یک ــت و کش ــان اس ــرف همزم ــان پرمص ــات در زم مرکب
ــی مواجــه می کنــد. درحالی کــه کشــت گنــدم، جــو  ــا محدودیــت آب دیگــري را ب
و کلــزا، همزمانــی بســیار انـــدکی بـــا زمــان آبیــاری مرکبــات دارنــد لــذا انتخــاب 
ترکیبــی از مرکبــات و گنــدم، جــو وکلــزا موجــب بهینــه کــردن الگــوي کشـــت 
خواهــد شــد. وســعت اراضــی زیرپوشــش شــبکه 1800 هکتـــار در نظـــر گرفتـــه 
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شـــده اســـت. ذرت دانـــه اي و لوبیـــا به صورت کشــت دوم )جاکار( پس از برداشــت 
ــود؛ ــت می ش ــو کش ــدم و ج گن

• بــا توجــه بــه اینکــه رویکــرد جهانــي، بــه ســمت داروهــاي گیاهــي و فاصلــه 
گرفتــن از داروهــاي شــیمیائي اســت، توجــه بیــش  از پیــش بــه گیاهــان داروئــي را 

در الگوهــای پیشــنهادی ایجــاب می کنــد؛

• هرچنــد ذرت و یونجــه مصــرف آب باالیــی دارنــد بــه همیــن گونــه واحدهــای 
ــاز  ــه موردنی ــد علوف ــی و ســنتی دارای مجــوز هســتندکه بای ــی، نیمه صنعت صنعت
ــا  ــای دامداری ه ــع نیازه ــاً در ســطح محــدود و رف ــذا صرف ــن شــود ل ــا تأمی آن ه

کشــت ذرت و یونجــه اشــکالی نــدارد؛

• کشــت ســبزیجات به طــور مســتقیم ایجــاد اشــتغال می کنــد لــذا نمی شــود 
یک طرفــه آن هــا را تعطیــل کــرد. بنابرایــن نظــر بــه توصیــه مســئوالن شهرســتان 
بایــد بــه گیاهانــی مثــل بابونــه، کــه مصــرف آب خیلــی کمــی دارد و درآمــد آن هــا 

هــم خــوب اســت جایگزیــن شــود؛ 

• در شــرایط منطقــه بــه دلیــل دماي بــاال و افزایش میــزان تبخیــر و بهره گیری 
از بارندگی هــا، منطقــی اســت کــه تعــدادي از محصــوالت کــه بیش  تــر طــول دوره 

رشــد خــود را در پائیــز و زمســتان می گذراننــد در ترکیــب کشــت قــرار گیــرد؛

• زعفــران در ماه هــای رکــود )فصــل پاییــز( نیازمنــد آبیــاری اســت در نتیجــه 
می تــوان زعفــران را بــه جــای ســبزیجات کشــت کــرد؛

• در مناطق نسبتاً شیبدار می توان از ارقام بادام دیم استفاده کرد؛

• ذرت دانــه ای به صــورت کشــت دوم )جــاکار( پــس از برداشــت گنــدم و جــو 
کشــت شــود؛

• هــر هکتــار مرکبــات 20 هــزار متــر مکعــب آب الزم دارد درنتیجــه می تــوان 
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بــه جــای مرکبــات از انگــور یاقوتــی دیــم و زیتــون در مناطــق بــا شــیب بیش  تــر 
اســتفاده کــرد؛

• گندم با کلزا به صورت آیش کشت شود؛

• چغندرقنــد را می تــوان  به صــورت پاییــزه کشــت کــرد کــه از بارندگی هــای 
فصــل پاییــز بــرای مصــرف آب موردنیــاز اســتفاده کنــد؛

ــه  ــه ب ــه ک ــبزیجات و یونج ــد س ــت هایی مانن ــت پاییزه کش ــوی کش • در الگ
آب فراوانــی نیــاز دارد حــذف می شــود و به جــای آن کشــت چغندرقنــد و کلــزا را 

ــوان در ایــن اراضــی جایگزیــن کــرد؛ می ت

• جایگزینــی ارقــام دیــم مقــاوم بــه خشــکی و تنش هــای محیطــی بــا عملکــرد 
بــاال مثــل گنــدم رقــم آفتــاب کــه عملکــردی حــدود 25 درصــد نســبت بــه ارقــام 

فعلــی دیــم برتــری عملکــرد دارد؛

• درختــان باغبانــی بــه علــت همزمانــی فصــل رشــد و آبیــاری، کاشــت همزمان 
آن هــا ســبب تشــدید کم آبــی می شــود. همچنیــن بعضــی از درختــان میــوه دارای 

آفات مشــترك هســتند؛ 

• کشــت و توســعه گیاهــان آنغــوزه، باریجــه کرفــس کوهــی و جاشــیرخوراکی 
در مناطــق سردســیر اســتان؛

• توسعه آنغوزه و جاشیر خوراکی در اراضی دیم، تخریبی زیراشکوب و شیبدار؛ 

• توسعه درختچه مورد در مناطق میان بند ؛

• توســعه درخــت محلــب، بــادام کوهــی )بخــورك(، درخــت کنــار، گل نرگــس 
و آلوئــه ورا؛

• ارقــام گنــدم مناســب مناطــق سردســیر بــر اســاس نتایــج مطالعــات مؤسســه 
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ــای دوره  ــای انته ــی )دم ــات هواشناس ــور، اطالع ــم کش ــاورزی دی ــات کش تحقیق
رشــد و بارندگــی(، حاصلخیــزی خــاك منطقــه، شــیوع آفــات و بیمارهــای رایــج 

ــود: ــه می ش ــره توصی ــالت و غی غ

- ارقــام مناســب بــراي کشــت گنــدم در اقلیــم ســرد شــامل رقــم ســرداري، آذر 
2، همــا، رصــد، اوحــدي، بــاران و تــک- آب اســت.

ــراي افزایــش تولیــد گنــدم پیشــنهاد می شــود کــه از  - در مناطــق مســتعد ب
ارقــام بــاران، آذر 2، اوحــدي و همــا اســتفاده کننــد.

ــش از  ــدت بی ــی درازم ــرد )بارندگ ــم س ــاران اقلی ــتعد و پرب ــق مس - در مناط
400 میلی متــر( کشــت رقــم تــک – آب در شــرایط دیــم بــراي افزایــش عملکــرد 

ــود. ــه می ش توصی

ــود دارد کشــت  ــال ها وج ــب س ــگ زرد در غال ــاري زن ــه بیم ــی ک - در مناطق
ــود. ــنهاد می ش ــک – آب پیش ــد و ت ــاران، رص ــام آذر 2، ب ارق

ــور  ــکی به ط ــش خش ــه تن ــور ک ــیر کش ــاي سردس ــی از دیمزاره - در مناطق
ممتــد وجــود دارد بــراي پایــداري تولیــد کشــت ارقــام ســرداري، اوحــدی و همــا 

ــود. ــنهاد می ش پیش

ــای  ــامل گندم ه ــرد ش ــم س ــی در اقلی ــاري تکمیل ــراي آبی ــام مناســب ب - ارق
ــاران اســت. ــک آب، آذر 2 و ب ت

 - اولیــن آبیــاري بعــد از کشــت در نیمــه اول مهرمــاه ) 45 تــا 50 میلی متــر( 
خواهــد بــود.

ــع آبیــاری می تواننــد در زمــان هــای ســاقه دهــی و  - در صــورت وجــود مناب
ظهــور ســنبله آبیــاري کننــد.
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برنامــه اجرایــی کشــت ارقــام اصــالح شــده گنــدم متناســب بــا مناطــق مختلف 
اســتان بــه شــرح ذیــل اعــالم می شــود:

1- مناطق سردسـیر اسـتان مانند دشـتروم و کاکان و مناطق مشـابه ارقام گندم 
آبـی الونـد، پارسـی، میهن، حیدری و ارقـام دیم آذر 2، باران، تـک آب، اوحدی؛

ــاوه  ــا معتــدل اســتان ماننــد حومــه یاســوج، چیتــاب، پات 2- مناطــق ســرد ت
ــد، میهــن، رخشــان، پارســی،  ــی الون ــدم آب ــام گن ــوداب و مناطــق مشــابه ارق و ل

ــا؛ ــم آذر 2، ســبالن، رصــد، هم ــام دی ســیروان و ارق

3- مناطـق معتـدل تـا گـرم اسـتان ماننـد مناطـق کوهسـتانی گچسـاران و 
کهگیلویـه و چـرام و بهمئـی و مناطـق مشـابه ارقـام گندم آبـی رخشـان، مروارید، 

سـیروان، مهـرگان و ارقـام دیـم ریـژاو، کریـم، دهدشـت، کوهدشـت، آفتـاب؛

4- مناطــق گــرم اســتان ماننــد دشــت های گچســاران و کهگیلویــه و چــرام و 
بهمئــی و مناطــق مشــابه ارقــام گنــدم آبــی چمــران 2، افــالك، شــوش، مهــرگان، 

بهرنــگ و شــبرنگ و ارقــام دیــم دهدشــت و کوهدشــت، آفتــاب؛

5- مناطـق گـرم و خشـک اسـتان ماننـد مناطقـی از گچسـاران و کهگیلویـه و 
بهمئـی و مناطـق مشـابه ارقام گندم آبی کویر، اسـتار داراب 2، اترك افالك شـوش 

مهـرگان بهرنـگ و شـبرنگ و ارقـام دیم دهدشـت و کوهدشـت، آفتـاب ریژاو.





فصل هفتم
 کشاورزی دانش بنیان
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ــش  ــتیابی اقتصــاد دان ــه دس ــران ب ــوری اســالمی ای ــداز جمه ــند چشــم ان س
بنیــان بــا ایجــاد بیــش از 20000 شــرکت دانــش بنیان در افــق 1404 تأکیــد دارد. 
ــای  ــراوان در حوضه ه ــیل های ف ــود پتانس ــا وج ــد ب ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی اس
ــل  ــع انســانی تحصی ــت و گاز و مناب ــی، نف ــف اقتصــادی، کشــاورزی، صنعت مختل
کــرده فــراوان، فاقــد شــرکت های دانــش بنیــان اســت کــه شــناخت عوامــل مؤثــر 
بــر نداشــتن اینگونــه شــرکت ها، ســؤال تحقیــق و موضــوع اصلــی ایــن پژوهــش 
ــرون زا، درون زا و  اســت. هــدف آن بررســی نگــرش محققــان، شناســایی عوامــل ب

ــه شرکت هاســت.  ــود اینگون ــاختاری در نب س

از قــرون وســطی تاکنــون علــم اقتصــاد، بــا نظریه هــای متفاوتــی رو بــه رو بوده 
اســت و از یــک فلســفه اخالقــی بــه یــک علــم نظــری بــدل شــد. مکاتــب اقتصادی 
در طــول تاریــخ از دوره رنســانس تــا بــه امــروز بــا تجــارب بشــری و وقــوع حــوادث 
ــو  ــود را جل ــی خ ــیر تکامل ــد و س ــی ش ــتخوش تغییرات ــی دس تاریخــی و اجتماع
بــرد. مکتــب مرکانتلیســم هــا )قــرن 16 تــا 18 میــالدی(، فیزویوکرات هــا )نیمــه 
ــب  ــا 20( و مکت ــرن  19 ت ــا )ق ــیک ه ــیک ها و نئوکالس ــرن 18( و کالس دوم ق
کینــز )نیمــه دوم قــرن 20( همــه حکایــت از تجــارب رفتــار اقتصــادی جامعــه و 
ــوم  ــه حاصــل اندیشــه های دانشــمندان عل ــب ک ــن مکات ــد. در ای ــا را دارن دولت ه
اقتصــادی اســت همــواره منشــأ ارزش در اقتصــاد کشــورها دچــار تغییــر و تحــول  
می شــود. بــه طــوری کــه منشــأ ارزش در اقتصــاد در مکتــب مرکانتیلیســم طــال 
ــع طبیعــی، در مکتــب  ــن و مناب ــا زمی ــا، در مکتــب فیزیوکرات ه ــزات گرانبه و فل
ــرعت  ــول و دالر و س ــز، پ ــب کین ــت و در مکت ــروی کار و صنع ــیک ها نی کالس
گــردش آن منشــأ ارزش قلمــداد می شــود. امــا در اواخــر قــرن 20 تــا بــه امــروز 
بــا تحــوالت شــگرفی کــه در فــن آوری اطالعــات و انقــالب دیجیتالــی در دنیــا رخ 
داد مکاتــب قبلــی در خصــوص منشــأ ارزش کــم کــم رنــگ باخــت و مکتــب نــو 
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ظهــور اقتصــاد دانشــی یــا اقتصــاد دانــش بنیــان در بیــن اندیشــمندان اقتصــادی 
ــأ ارزش  ــی منش ــب قبل ــر خــالف مکت ــب ب ــن مکت ــاد. در ای ــا افت ــر زبان ه ــر س ب
بــه جــای طــال، منابــع طبیعــی، نیــروی کار و پــول، دانــش اســت. امــروزه در هــر 
کشــوری حتــی کشــورهایی فاقــد منابــع طبیعــی تنهــا عامــل دانــش قــادر خواهــد 
بــود کــه بــرای آن کشــور ثــروت ایجــاد کنــد. امــا اینکــه چــه دانشــی قــادر خواهــد 
ــش  ــت دان ــه مدیری ــد موضوعیســت کــه ب ــروت کن ــد ث ــرای کشــورها تولی ــود ب ب
ــات  ــن آوری اطالع ــی و ف ــوم دیجیتال ــط در عل ــش فق ــت دان ــردد. مدیری بر می گ
ــد  ــت می توان ــات و نف ــاورزی، خدم ــت، کش ــف صنع ــای مختل ــت در بخش ه نیس
بــرای کشــورها تولیــد ثــروت کنــد. هــدف از تأســیس شــرکت های دانــش بنیــان 
ــری ســرریز شــده در دانشــگاه های کشــور  ــای فک ــش و ســرمایه ه ــت دان مدیری
اســت تــا جوانــان بتواننــد بــا علــم و دانــش بــه دســت آورده از دانشــگاه ها و خلــق 
ایــده هــای جدیــد، نــوآوری در کاالهــا و خدمــات در محیــط هــای کاری مناســب 

تولیــد ثــروت کنند)شــکل46(.

 

شکل 46: تفاوت اقتصاد دانش بنیان با اقتصاد سنتی

 

 اقتصاد دانش بنیان

دانش منشأ ثروت 
سرمایه فکري 
ایدههاي نو  

خالقیت 
نوآوري 

فنآوري هاي جدید 
بازار مصرف جدید 

 

 اقتصاد سنتي

طال، منابع طبیعی، کار و پول منشأ ثروت 
زمین 

نیروي کار 
منابع طبیعی 

سرمایه 
فنآوري هاي گذشته 

حفظ بازار مصرف گذشته 

ایده های نو

فن آوری های گذشته فن آوری های جدید
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شرکت های دانش بنیان

ــه  ــی اســت ک ــا تعاون ــا مؤسســه خصوصــی ی ــان، شــرکت ی شــرکت دانش بنی
به منظــور هم  افزایــی علــم و ثــروت، توســعه اقتصــاد دانش محــور، تحقــق اهــداف 
ــاری- ــوآوری( و تج ــراع و ن ــرد اخت ــترش و کارب ــامل گس ــادی )ش ــی و اقتص علم
ــات( در  ــد کاال و خدم ــی و تولی ــامل طراح ــعه )ش ــق و توس ــج تحقی ــازی نتای  س
ــزار  ــژه در تولیــد نرم  اف ــراوان بوی ــا ارزش افــزوده ف ــر و ب حوضــه فن آوری  هــای برت
ــه  ــه، ب ــر آیین  نام ــورد نظ ــای م ــاس معیاره ــر اس ــود و ب ــکیل می  ش ــوط تش مرب

ــد. ــروه می  رس ــد کارگ تأیی

نـام  ثبـت   و  مقـررات  قوانیـن،  آیین نامه هـا،  دریافـت  بـرای  شـرکت ها 
می تواننـد بـه وب سـایت کارگـروه ارزیابـی شـرکت ها و مؤسسـات دانش بنیـان بـه 
آدرس daneshbonyan.ir مراجعـه کننـد. ایـن کارگروه اکنـون زیرمجموعه  معاونت 

علمـی و فـن آوری ریاسـت جمهـور بـه ریاسـت دکتـر سـورنا سـتاری اسـت.

بــر اســاس افــق برنامــه 20 ســاله کشــور یعنــی تــا پایــان ســال 1404، مقــرر 
شــده اســت کــه بیــش از 50 هــزار شــرکت دانش بنیــان در کشــور فعــال شــوند؛  با 
ایــن حــال آمــار موجــود شــرکت های دانش بنیــان، 3142 واحــد اســت کــه نشــان  

از فاصلــه زیــاد تــا 50 هــزار شــرکت موجــود در برنامــه دارد.

از آنجــا کــه در چنــد دهــه اخیر، رشــد و توســعه اقتصادی کشــورهای پیشــرفته 
دنیــا بــر محــور دانــش بــوده اســت و داشــتن شــرکت های دانــش بنیــان در ایــن 
کشــورها نقــش حیاتــی در توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی آن هــا بــازی 
کــرده اســت؛ لــذا موضــوع شــرکت های دانــش بنیــان، چنــد ســالی اســت کــه در 
ایــران مــورد بحــث جــدی قــرار گرفتــه اســت. بیانــات مقــام معظــم رهبــری بــر 
ایفــای نقــش شــرکت های دانــش بنیــان بــه عنــوان یکــی از الزامــات و ارکان مهــم 
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اقتصــاد مقاومتــی، بیانگــر اهمیــت ایــن موضــوع اســت. »شــرکت های دانــش بنیان 
یکــی از بهتریــن مظاهــر و یکــی از مؤثرتریــن مؤلفه هــای اقتصــاد مقاومتــی اســت1. 
اگــر مــا بتوانیــم از همیــن فرصتــی کــه امــروز وجــود دارد اســتفاده کنیــم و تــالش 
کنیــم نفــت را بــا فعالیــت هــای اقتصــادی دیگــری جایگزیــن کنیــم، بزرگ تریــن 
ــان از  ــش بنی ــع دان ــروز صنای ــم، ام ــه اقتصــادی انجــام داده ای ــت را در زمین حرک
جملــه کارهایــی اســت کــه مــی توانــد ایــن خــأ را تــا میــزان زیــادی پــر کنــد2«.

محوریــت دانــش، همزمــان بــا پیشــرفت اقتصــادی در رشــد اجتماعــی، 
فرهنگــی، بهبــود معیشــت و رفــاه کشــورهای توســعه یافتــه نقــش عمــده ای ایفــا  
ــه نظــر می رســد دولــت در تشــخیص درســت و اصولــی  کــرده اســت. بنابرایــن ب
ایجــاد شــرکت های دانــش بنیــان بــه منظــور تبدیــل اقتصــاد مبتنــی بــر منابــع 
زیرزمینــی بــه اقتصــاد متنــوع و دانــش بنیــان، گامــی اساســی برداشــته اســت و 
ــه  ــت ب ــرف دول ــمندانه از ط ــی هوش ــوان اقدام ــه آن را می ت ــت بخشــیدن ب اولوی
ــر  ــران ب ــداز جمهــوری اســالمی ای ــه طــوری کــه ســند چشــم ان حســاب آورد. ب
ــا ایجــاد بیــش از 20000 شــرکت دانــش  ــه اقتصــاد دانــش بنیــان ب دســتیابی ب

ــد دارد. ــق 1404 تأکی ــان در اف بنی

عامل کلیدی موفقیت شرکت های دانش بنیان

اینکـه فقـط سـازوکاری فراهـم شـود تـا شـرکت های دانـش بنیـان در کشـور 
توسـعه یابـد بـه تنهایـی نمی توانـد ما را به سـر منـزل مقصـود که همان توسـعه و 
رشـد اقتصـادی اسـت برسـاند. بلکه تغییـر رویکرد دانشـجویان و دانـش آموختگان 
از کارجویـی بـه کارآفرینـی بـا پشـتوانه فرهنـگ سـازی، بسـتر سـازی، آمـوزش و 
مشـاوره امـری بسـیار ضـروری اسـت تا کسـب و کارهـای کوچک و متوسـط دانش 

1-  بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکت های دانش بنیان )1391/5/8(
2-  بیانات در دیدار با کارگزاران نظام )1391/5/3(      
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بنیـان )Based SMEs Science( و هسـته های دانشـگاهی کارآفرینی امکان رشـد 
و توسـعه را بـه دسـت آورنـد. در ایـن راسـتا ارتباط میان شـرکت های دانـش بنیان 
کارآفرینـی  و  اسـت  زیـادی  فن آورانـه  زایش هـای  عامـل  پیشـرو  دانشـگاه های  و 
دانشـگاهی و شـرکت های دانـش بنیـان ارتبـاط تنگاتنگـی بـا یکدیگر دارنـد. مثال 
بـارز در ایـن زمینـه، کارآفرینـی دانـش محـور در آمریـکا و پیونـد تنگاتنـگ آن بـا 
شـرکت های دانـش بنیـان در دره سـیلیکون )Silicon Valley( اسـت. در ایـن زمینه 
ارتباط نزدیک میان شـرکت های دانش بنیان در دره سـیلیکون و دانشگاه استانفورد 
یـک الگـوی جالـب توجه محسـوب می شـود کـه کارآفرینی دانـش بنیـان را با این 
شـرکت ها پیوند داده اسـت. دانشـگاه اسـتنفورد هم اکنون قریب به 5000 شـرکت 
وابسـته دارد که بیش از یک میلیون نفر در آن ها شـاغل هسـتند و بسـیاری از فارغ 
التحصیـالن اسـتنفورد در همیـن شـرکت ها جذب می شـوند. بر اسـاس مقالـه ای از 
مجلـه فوربـس )Forbes( بنـدرت شـرکتی پیشـرو را در دره سـیلیکون مـی تـوان 
یافـت کـه ارتبـاط نزدیکی با دانشـگاه اسـتنفورد نداشـته باشـد. شـرکت های دانش 
بنیـان موفقـی همچـون Microsoft،Google ،Hewlett-Packard یـا برنـد معروف 
hp  ، شـرکت Yahoo ، کمپانـی معـروف Intel ، کمپانـی معـروف Apple، شـرکت 

Cisco و شـرکت Netscape نمونه هایـی از چنیـن ارتباطـات نزدیـک بیـن صنعـت 

و دانشـگاه هسـتند. در کشـور مـا همچنان چنیـن ارتباطاتـی وجود ندارد یا بسـیار 
ضعیـف اسـت و تمرکـز دانشـگاه هـا بیش  تر بـر تولید علم به شـکل انتشـار مقاالت 
پژوهشـی متمرکـز اسـت. شـرکت هـا و مؤسسـات حقوقـی، خصوصـی یـا تعاونـی 
هسـتند کـه بـا ایجـاد کسـب و کار دانـش محور بـه منظور تبدیـل پایـدار دانش به 
ثـروت تشـکیل شـده اند. مقولـه  انگیـزش یکـی از زمینه هـای مـورد بحـث و یکی از 
موضوعـات بسـیار حیاتی و مهم اسـت کـه می تواند بـر رغبت و تمایل پژوهشـگران 
و اسـاتید دانشـگاهی بـرای تأسـیس شـرکت های دانـش بنیـان تأثیر گـذار باشـد. با 
ایـن حـال، موضـوع انگیزش نوآوری سـازمانی به صورت توأمان کم تر بررسـي شـده 
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اسـت. بررسـي انگیـزش به زبان سـاده، پـي بردن به این مطلب اسـت که چـرا افراد 
کارهـا را بـه روش خاصـي انجـام مي دهنـد و اصـوالً چـه چیـز سـبب فعالیـت آنان 
مي شـود. انگیـزش بـه عنـوان فراینـدي تلقـي مي شـود کـه بشـدت، جهت گیري و 
تـداوم تـالش افـراد در نیـل به هدفي را مورد محاسـبه قـرار مي دهد. بـه بیان دیگر، 
انگیـزش یـک حالـت دروني اسـت که موجـب تولید انـرژي، تعیین جهت و بشـدت 
در یـک رفتـار بـراي رسـیدن به یک نیـاز مي شـود. این مفهـوم روانشـناختي اغلب 

ریشـه هاي درونـي یا بیرونـي دارد.

اهمیت اقتصاد دانش بنیان

ــه  ــه شــده اســت ک ــددی ارائ ــف متع ــش محــور، تعاری ــه  اقتصــاد دان در زمین
ــه  ــعه و کمیت ــادی و توس ــکاری اقتص ــازمان هم ــف س ــا تعری ــن آن ه معروف تری
اقتصــادی ســازمان همــکاری آســیا و پاســفیک اســت. بــر اســاس تعریــف اقتصــاد 
دانــش محــور، اقتصــادی اســت کــه در آن تولیــد، توزیــع و کاربــرد دانــش شــکل 
ــت.  ــوردار اس ــزایی برخ ــت بس ــش در آن از اهمی ــرمایه گذاری در دان ــه و س گرفت
روســتو از اولیــن اقتصاد دانانــی اســت کــه بــه طــور رســمی تأثیــر دانــش در تولیــد 
ــه های  ــم از اندیش ــی مه ــا بخش ــت. ام ــرار داده اس ــه ق ــورد توج ــعه را م و توس
اقتصــادی دانش گــرا در عصــر جدیــد محصــول نظریــات دانشــمندان نــوع 
کالســیک اســت. در دیــدگاه نــوع کالســیک، پیشــرفت فــن آوری موجــب افزایــش 
عمومــی درآمــد هــا در همــه گــروه هــا مــی شــود. در دیــدگاه کالســیک، معتقدنــد 
پیشــرفت فــن آوری و بهبــود کیفیــت نیــروی کار موجــب افزایــش بــازده نیــروی 
ــازده صعــودی زمانــی رخ می دهــد کــه  کار می شــود. آلــن یانــگ معتقــد اســت ب
تحــوالت کیفــی در صنایــع قدیمــی موجــب ایجــاد محصــوالت و زمینــه ســاز بــازار 
جدیــد شــود. از دیــدگاه وی رشــد علمــی موجــب رشــد صنایــع می شــود. در دو 
قــرن گذشــته ســه عامــل ســرمایه، زمیــن و نیــروی کار از عوامــل تولیــد بودنــد که 
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خــارج از سیســتم اقتصــادی قــرار داشــتند. از ســال 1970 کــه دانــش و تکنولــوژی 
در رشــد اقتصــادی دراز مــدت بســیاری از کشــورها تأثیــر مثبــت داشــته اســت، 
دانــش بــه عنــوان چهارمیــن عامــل تولیــد در اقتصادهــای پیشــرفته مــورد تائیــد 
ــه جــای تولیــدات ســرمایه بر و مبتنــی  قــرار گرفــت. در اقتصــاد دانــش محــور، ب
ــش  ــد کســب دان ــش مطــرح اســت. فراین ــر دان ــی ب ــد مبتن ــروی کار، تولی ــر نی ب
از طریــق تحصیــل، یادگیــری و آمــوزش یــا از طریــق تحقیــق و توســعه اســت و 
هماننــد عوامــل ســنتی، دانــش یــک منبــع اقتصــادی اســت یعنــی توانایــی ایجــاد 

ارزش افــزوده در اقتصــاد خــرد و خلــق ثــروت در اقتصــاد کالن را دارد.

امــروزه تعــداد کشــورهایی کــه از توســعه صــادرات بــه عنــوان اســتراتژی مؤثــر 
ــان  ــاد آن ــه اعتق در مســیر توســعه اســتفاده می کننــد در حــال افزایــش اســت. ب
اگــر بپذیریــم کــه فعالیــت هــای خالقانــه، صــادرات را بــه منظــور افزایــش ســطح 
عملکــرد تســهیل می کننــد، لــذا بــرای کشــورها مفیــد اســت کــه بخشــی هرچنــد 
ــترش  ــرای گس ــب ب ــه  مناس ــاد زمین ــه ایج ــود را ب ــرژی خ ــوان و ان ــدك از ت ان
فعالیت هــای خالقانــه بــه کار گیرنــد. در ایــن مطالعــه، نویســندگان بــرای آزمــون 
ایــن موضــوع کــه آیــا خالقیــت و اجــزای آن بــر روی ارزش کل و ترکیــب صــادرات 
یــک کشــور تأثیــر دارد یــا خیــر از تحلیــل هــای بیــن کشــوری اســتفاده کردنــد، 
ــت  ــوآوری، وضعی ــت، ن ــه خالقی ــد ک ــان می ده ــوری نش ــن کش ــای بی ــه ه یافت
فــن آوری و میــزان انتقــال فــن آوری از ســایر کشــورها و تعــداد بنگاه هــای دانــش 

بنیــان یــک کشــور بــا ارزش صــادرات آن کشــور ارتبــاط مســتقیم دارد .

ــه  ــه ب ــود ک ــد ب ــی محــور، ســرمایه انســانی خواه ــی اقتصــاد دانای نقــش اصل
طــور اساســی ظرفیــت ایجــاد نــوآوری، تولیــد و بهــره بــرداری از ایده هــای نویــن 
ــین را  ــای پیش ــی و تجربه ه ــای کارآفرین ــری و مهارت  ه ــه کارگی ــراه ب ــه هم ب
خواهــد داشــت. بــه وســیله اقتصــاد دانــش محــور، افــراد، ســازمان هــا و کشــورها 
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ــد.  ــت آورن ــه دس ــادی ب ــروت زی ــا ث ــدن در نوآوری ه ــریک ش ــا ش ــد ب می توانن
ــن در دســتور  ــه آموخت ــوزش در روش اقتصــادی نحــوه  چگون ــه جــای آم ــد ب بای
کار اقتصاد دانــان قــرار گیــرد. اقتصــاد دانــش محــور بــر پایه هــای انقــالب دانــش 
شــکل گرفتــه اســت. یــک اقتصــاد دانــش محــور توســعه یافتــه، خدمــات آموزشــی 
ــرد.  ــرار می گی ــراد ق ــار اف ــیعی در اختی ــطح وس ــه در س ــت ک ــی اس ــا کیفیت ب
اولویــت اصلــی اقتصــاد و جامعــه اســت و بــدون آن عناصــر دیگــری از پایــه هــای 
ــه  ــاند ک ــه ســطحی رس ــوان ب ــعه را نمی ت ــق و توس ــه تحقی ــی از جمل ــش مل دان
امــروز مــورد نیــاز اقتصــاد دانــش محــور باشــد. بنابرایــن مســئولیت اصلــی دولــت 
ــوزش مســتلزم توجــه  ــت و آم ــن آوری و صنع ــه ف ــوط ب ــژه سیاســت های مرب بوی
بیش  تــری بــوده و نقــش واحدهــای اقتصــادی و زیــر ســاخت ها بــه ایجــاد انگیــزه 
بــرای ســرمایه گــذاری و تعلیــم و تربیــت دارای اهمیــت اســت. در واقــع توســعه  
همــه جانبــه و پایــدار عمدتــاً مبتنــی بــر توســعه فــن آوری اطالعــات و ارتباطــات 
ــوآوری و توســعه علمــی  ــه ی خالقیــت و ن ــر پای ــز ب ــن آوری نی اســت و توســعه ف
پیــش مــی رود و دســت یابی بــه توســعه علمــی نیــز از طریــق مطالعــه و پژوهــش 
ــع و ســرمایه گذاری کالن، بستر ســازی فرهنگــی و  ــزی جام ــر اســت. برنامه ری مؤث
افزایــش ضریــب نفــوذ فــن آوری در تمــام الیــه هــای اجتماعــی جامعــه کشــور را 
در مســیر فن آوری  هــای اطالعاتــی و ارتباطاتــی و توســعه پایــدار ســوق مــی دهــد.

خالقیت، نوآوری و کارآفرینی

در اقتصــاد دانــش محــور و شــرکت های دانــش بنیــان موجــود همــواره مفاهیــم 
ــل  ــه تبدی ــا ک ــده اند. از آنج ــده ش ــم تنی ــی در ه ــوآوری و کارآفرین ــت، ن خالقی
ــزوده  ــت و دارای ارزش اف ــع اس ــاز جوام ــل نی ــول حاص ــه محص ــو ب ــای ن ایده ه
ــف  ــه هــای مختل ــت اســت و از جنب ــوق دارای اهمی ــم ف باالســت همــواره مفاهی
ــدگاه  ــت را از دی ــان خالقی ــب محقق ــت. اغل ــه اس ــورد توج ــون م ــوم گوناگ عل
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ــه  ــب ب ــت اغل ــدگاه خالقی ــن دی ــد. از ای ــرار می دهن ــی ق ــورد بررس ــدی م فراین
عنــوان ایجــاد و خلــق ایــده هــای کارآمــد و جدیــد تعریــف مــی شــود. از ایــن رو 
ــده )کارآمــدی  ــودن ای ــد ب ــودن، مفی ــو ب ــد از: ن ــده خــالق عبارت ان دو ویژگــی ای
ــاب بــودن و اصیــل بــودن آن. منظــور از کارآمــدی ایــده  ایــده(، جدیــد بــودن، ن
ایــن اســت کــه ایــده بــا ســایر عناصــر مرتبــط بــا آن بــه طــور مســتقیم در ارتبــاط 
بــا اهــداف ســازمان باشــد و مبنایــی بــرای ایجــاد ارزش بــرای ســازمان. خالقیــت 
فراینــدی اســت کــه شــامل حساســیت بــه کمبودهــا، تنگناهــا و هماهنگی هاســت. 
حساســیتی کــه بــه دنبــال تشــخیص مشــکل یــا مشــکالت بــه وجــود می آیــد و 
بــه دنبــال آن جســت وجــو بــرای یافتــن راه حل هایــی بــرای مشــکالت و طــرح 
فرضیــه هایــی بــرای ایــن منظــور آغــاز می شــود و ســپس فرضیــه هــا آزمایــش 
ــخص در  ــی ش ــت توانای ــد. خالقی ــت می آین ــه دس ــی ب ــج نهای ــوند و نتای می ش
ایجــاد ایده هــا، نظریه هــا، بینــش هــا، اشــیا جدیــد، بازســازی مجــدد در علــوم و 
ســایر زمینه هاســت کــه بــه وســیله  متخصصــان بــه عنــوان پدیــده  ابتــکاری و از 
ــا ارزش قلمــداد می شــود. ــا شناســی، فــن آوری و اجتماعــی ب لحــاظ علمــی، زیب

منظـور از نـوآوری، خالقیت تجلی یافته و به مرحله عمل رسـیده اسـت. نوآوری 
یعنـی اندیشـه خـالق تحقـق یافته، ارائـه محصول، فراینـد و خدمات جدیـد به بازار 
اسـت. نـوآوری بـه کارگیـری توانایـی ذهنی بـرای ایجاد یـک فکر یا مفهـوم جدید 
اسـت. نـوآوری توانایـی اجـرای راه خـالق برای مشـکالت و ایجاد فرصـت ها، تحول 
یـا افزایـش کیفیـت زندگی خود و دیگران اسـت. نـوآوری، معرفی و کاربـرد آگاهانه 
ایـده هـا بـرای طراحـی، ارائـه محصـوالت، خدمـات و یـا فراینـدی جدید اسـت که 
منجـر بـه تأمیـن نیـاز افـراد و گروه هـا، سـازمان و یـا اجتماع مـی شـود.از مزایای 
نـوآوری، رشـد اقتصـادی پایـدار، افزایـش قـدرت رقابـت پذیـری و ارتقـای کارآیی 

اسـتاندارد در مقایسـه با اقتصاد سـنتی اسـت.
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تفــاوت نــوآوری و خالقیــت و کارآفرینــی را مــی تــوان بــه طــور خالصــه ایــن 
ــد  ــک نقطــه اشــتراك دارن ــم ی ــا ه ــوآوری ب ــت و ن ــه خالقی ــرد ک ــان ک طــور بی
ــت.  ــی آن هاس ــن دو تازگ ــتراك ای ــه اش ــتند. نقط ــان هس ــم یکس و دارای مفاهی
ــق  ــه تحق ــوآوری ب ــود و ن ــالق می ش ــد اط ــای جدی ــداع ایده ه ــه اب ــت ب خالقی
رســاندن ایــن ایده هاســت. نــوآوری عبــارت از علمــی و کاربــردی ســاختن اقتصــاد 
ــت  ــر خالقی ــارت دیگ ــه عب ــت باشــد. ب ــه ناشــی از خالقی ــو ک ــای ن و اندیشــه ه
ــات اســت.  ــون اطالع ــوآوری عرضــه گوناگ ــات اســت و ن ــه دســت آوردن اطالع ب
ــد  ــی و تولی ــت، پیدای ــت. خالقی ــوآوری اس ــش ن ــد و پیدای ــتر رش ــت بس خالقی
ــه فعــل در آوردن آن اندیشــه  ــوآوری ب ــه ن ــی ک ــد اســت در حال ــک فکــر جدی ی
ــزار تولیــد را ادغــام می کنــد. کارآفرینــان توانایــی  ــو اســت. کارآفرینــی تمــام اب ن
دیــدن، تشــخیص و ایجــاد فرصت هــا را در خــود پــرورش مــی دهــد حــال آنکــه 

ــد. ــکالت را می بینن ــاً مش ــران صرف دیگ

آمار شرکت های دانش بنیان به تفکیک استان

بــر اســاس آمــار رســمی کشــور تعــداد کل شــرکت های دانش بنیــان در ایــران 
ــر  ــه و بوی ــه اول و کهگیلوی ــا 1456 شــرکت در رتب 3142 واحــد اســت. تهــران ب
ــر  ــودار زی ــرار دارد. در نم ــر ق ــه آخ ــان در رتب ــرکت دانش بنی ــک ش ــا ی ــد ب احم
ــه تفکیــک اســتان مشــاهده کنیــد  می توانیــد آمــار شــرکت های دانش بنیــان را ب

)شــکل47(.



199 راهبردهای توسعه کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد ...

ک استان ها
ش بنیان به تفکی

ت های دان
شکل 47: آمار شرک
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آمار شرکت های دانش بنیان به تفکیک نوع شرکت

بــه طــور کلــی شــرکت های دانش بنیــان کشــور از ســه دســته نوپــا، تولیــدی 
و صنعتــی تشــکیل شــده اند. بــر اســاس آمــار رســمی کشــور شــرکت های 
ــکیل  ــرکت ها را تش ــد کل ش ــدود 56 درص ــد ح ــا 1748 واح ــا ب ــان نوپ دانش بنی
ــا 845 واحــد حــدود 27 درصــد  داده اســت. شــرکت های دانش بنیــان تولیــدی ب
و شــرکت های دانش بنیــان صنعتــی بــا 549 واحــد، 17 درصــد کل شــرکت هــای 

دانــش بنیــان کشــور را بــه خــود اختصــاص داده انــد.  

توسعه کشاورزی دانش بنیان

بی شــک در کشــور ایــران توســعه کشــاورزی بــا ورود دانــش فنــی بــه عرصــه 
تولیــد میســر خواهــد بــود. بــا توجــه بــه شــاخص هایی کــه بــرای شــرکت هــای 
دانــش بنیــان در نظــر گرفتــه شــده اســت ایــن شــرکت هــا  توانمنــدی زیــادی 
ــران بســیاری از  در بخــش کشــاورزی خواهنــد داشــت. خوشــبختانه امــروز در ای
شــرکت هــای دانــش بنیــان در عرصــه هــای باغبانــی، حفــظ نباتــات، زراعــت و 
مکانیزاســیون فعــال هســتند و از ایــن رو دولــت بــرای ایــن شــرکت ها تســهیالتی 
ــرکت های  ــی از ش ــت. برخ ــرده اس ــم ک ــی فراه ــای حمایت ــته ه ــب بس در قال
ــدی،  ــل نشــای پیون ــف کشــاورزی اســتان از قبی ــان در مســائل مختل ــش بنی دان
بــذر هیبریــد، کشــت بافــت و مکانیزاســون فعــال هســتند. لــذا بــه منظــور رشــد 
ــر  ــن رو تأثی ــه از ای ــد ک ــه عرصــه تولی ــی ب ــش فن و توســعه کشــاورزی، ورود دان
ــش  ــروت نق ــا ث ــم ت ــه عل ــاد چرخ ــان در ایج ــش بنی ــرکت های دان ــزای ش بس
ــه  ــه گفت ــر ب ــال حاض ــرد. در ح ــد ک ــازی خواه ــاورزی ب ــعه کش ــی در توس حیات
ــاد کشــاورزی در بخــش کشــاورزی 495 شــرکت  ــات وزارت جه ــت تحقیق معاون
ــود  ــای موج ــر از ظرفیت ه ــه بیش  ت ــر چ ــتفاده ه ــدف اس ــا ه ــان  ب ــش بنی دان
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ــان  ــش بنی ــه  350 شــرکت دان در بخــش کشــاورزی ســاماندهی شــده اســت ک
ــوع شــرکت هــا در  ــه اهمیــت فعالیــت ایــن ن ــا توجــه ب فعــال وجــود دارد کــه ب
آینــده نزدیــک تعــداد آن را بــه یــک هــزار واحــد خواهــد رســید. بــدون شــک از 
آنجــا کــه ایــن شــرکت هــا بــازوی کمکــی توســعه تکنولــوژی و فــن آوری در بخــش 
کشــاورزی محســوب می شــوند در رشــد تحقیقــات، توســعه تکنولــوژی در کشــاورزی 

و همچنیــن در بحــث امنیــت غذایــی نقــش مؤثــری می تواننــد ایفــا کننــد.

وضعیت شرکت های دانش بنیان در استان کهگیلویه و بویراحمد

اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــا وجــود پتانســیل های فــراوان در حوضه هــای 
ــل  ــع انســانی تحصی ــت و گاز و مناب ــی، نف ــف اقتصــادی، کشــاورزی، صنعت مختل
کــرده فــراوان، متأســفانه بــر اســاس آمــار رســمی کشــور، از بیــن 3 شــرکت دانــش 
بنیــان، تنهــا یــک شــرکت دانــش بنیــان فعــال دارد کــه نســبت بــه اســتان های 
ــت  ــن وضعی ــی ای ــل اصل ــی از دالی ــرار دارد. یک ــطح ق ــن س ــور در پایین تری کش
ــزه  ــود انگی ــل دوم آن نب ــن آوری در اســتان اســت. دلی ــم و ف ــارك عل نداشــتن پ
ــش  ــرکت های دان ــیس ش ــگاه در تأس ــاتید دانش ــگران و اس ــن پژوهش الزم در بی
بنیــان اســت. در تحقیقــی کــه در بیــن پژوهشــگران و اســاتید دانشــگاه در اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمــد انجــام شــد؛ مشــخص شــد کــه عوامــل انگیزشــی درونــی 
ــیس  ــه تأس ــگاهی ب ــاتید دانش ــگران و اس ــتن پژوهش ــل نداش ــر تمای ــی ب و بیرون
شــرکت های دانــش بنیــان در اســتان تأثیــر معنــا داری دارد. همچنیــن در 
ــی در  ــوم اجتماع ــت و عل ــی مدیری ــن الملل ــس بی ــه در کنفران ــری ک ــه دیگ مقال
ــازمانی  ــاد س ــناختی و اعتم ــای ش ــه مؤلفه ه ــد ک ــخص ش ــد، مش ــه ش ــی ارائ دب
بــر تمایــل نداشــتن پژوهشــگران و اســاتید دانشــگاهی بــه تأســیس شــرکت های 
دانــش بنیــان در اســتان، بــه طــور معنــی داری در ســطح احتمــال )P=0/01( بــر 
عــدم تمایــل پژوهشــگران و اســاتید دانشــگاهی بــه تأســیس شــرکت های دانــش 
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ــر  ــش ب ــن پژوه ــوده اســت. ای ــر ب ــد مؤث ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــان در اس بنی
ــتان  ــگاه در اس ــتاد دانش ــگر و اس ــکل از 120 پژوهش ــه متش ــک جامع ــاس ی اس
ــان  ــه گیاه ــتان  در زمین ــال اس ــن ح ــا ای ــوده اســت. ب ــد ب ــه و بویراحم کهگیلوی
دارویــی، صنایــع دســتی، آب، انــرژی و کشــاورزی از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار 
اســت کــه می تــوان بــا معرفــی ظرفیت هــا بــه ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی 

ــع مناســب افــق روشــنی را متصــور شــد.  و اختصــاص اعتبــارات و مناب



فصل هشتم
 پتانسیل ها، مشکالت، موانع و چالش های 

توسعه کشاورزی استان
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پتانسیل های توسعه کشاورزی در استان

ــع طبیعــی در اســتان   اهــم توانایی هــا و مزیت هــای بخــش کشــاورزی و مناب
ــد از: ــه و بویراحمــد عبارت ان کهگیلوی

• وجود نیروی متخصص و تحصیل کرده کشاورزی در استان؛

ــه گیاهــی دارویــی، صنعتــی و خوراکــی و زمینــه  • وجــود بیــش از 470 گون
ــار در اســتان؛ ــزار هکت ــر از 200 ه ــان در ســطح بیش  ت ــن گیاه توســعه ای

• زمینه توسعه باغ  ها و درختان مثمر و چوبده بویژه در مناطق گرمسیری؛

ــرورش کبــک و ســایر  ــرغ بومــی، پ ــورداری، شــیالت، م ــه توســعه زنب • زمین
ــی؛ ــوع پوشــش گیاه ــه تن ــه ب ــا توج ــتغال زا ب ــای اش پروژه ه

• توسعه بسته بندی آب های معدنی با توجه به وجود چشمه های غنی؛

ــه بیــالن آبــی 11/7  ــا توجــه ب • زمینــه مهــار آب هــای ســطحی در اســتان ب
میلیــارد مترمکعــب؛

• اســتفاده بهینــه از بــذور صمــغ شــیرابه و بــرگ دارویــی درختــان جنگلــی و 
توســعه و احیــای گونه هــای مولــد ایــن محصــوالت؛

• پتانســیل تولیــد علوفــه مرتعــی 2 تــا 3 برابــر وضعیــت فعلــی در صــورت اجرا 
و مدیریــت طرح هــای مرتــع داری؛

• پتانسیل تولید محصوالت فرعی مرتعی و جنگلی با مصرف صنعتی و خوراکی:

آنغــوزه تلــخ و شــیرین، ســقز، ریشــه چوبــک، گال بنــه، بــرگ کنــار )ســدر(، 
ــریش،  ــه س ــوط(، زدو، ریش ــن بل ــت )تان ــوس، َجف ــرگ اکالیپت ــورد، ب ــرگ م ب
کتیــرا، شــیرابه کرفــس، محلــب، گال بلــوط، شــکرتیغال، آویشــن، پیــاز و گل اللــه 
ســرنگون، ســورنجان، ثعلــب، ریشــه ختمــی، چوب و ریشــه ریونــد )ریواس(، ریشــه 
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شــیرین بیــان، پوســت و میــوه محلــب، ســنبل الطیب، نســترن وحشــی، پونــه، گل 
ــاج  ــازی(، گل ت ــادران، گل ختمــی، گل پنیــرك )خب ــا، گل بوم ــان، گل زوف گاوزب
ریــزی، بابونــه، شــاه تــره، اســطو خــدوس، حلپــه، بیدخشــت، شیرخشــت، بادیــان، 
ــف  ــه شــهری وشــیرازی، عل ــه، قدوم ــن، اســفریزه، شــکرتیغال، بادرنجبوی ترنجبی
گاوزبــان، گزعلفــی، بیلهــر، کنگــر، کرفــس، ریــواس، موســیر، گالبــی وحشــی، میوه 
بنــه، میــوه زرشــک، خاکشــیر، بــادام وحشــی، ســماق، میــوه بلــوط، گزانگبیــن، بن 

ســرخ، تــره، کارده، قــارچ خوراکــی، میــوه زالزالک،کلخونــگ، میــوه کنــار و ...؛

• پتانسیل احیا و بهره برداری گیاهان مولد محصوالت غیرچوبی؛

و  ارتفاعــات  رشــته کوه ها،  دارای  اســتان  مســاحت  درصــد  • حــدود 80 
تپه ماهورهاســت کــه مســاعد زراعــت نیســت و هــر ســاله باعــث فرســایش شــدید 
خــاك خواهــد شــد ایــن مناطــق پتانســیل ایجــاد بــاغ را دارد کــه ســبب کاهــش 

فرســایش خــاك نیــز خواهــد شــد؛

ــار  ــارها و ...( و مه ــه، چشمه س ــی )رودخان ــع آب ــی، مناب ــدید اقلیم ــوع ش • تن
آب هــای ســرگردان و منابــع خــاك مناســب در اســتان زمینــه را بــرای کشــت انواع 
ــات، انگــور، گل هــای  ــر گــردو، ســیب، هســته داران، مرکب محصــوالت باغــی نظی

زینتــی )گل رز، اللــه و ...( زیتــون، انــار و ... فراهــم کــرده اســت؛

• بــا توســعه کشــت محصــوالت باغــی، صنایــع جانبــی وابســته بــه آن نظیــر 
کارخانجــات صنایــع تبدیلــی راه انــدازی شــده اســت و ضمــن جلوگیــری از تلفــات 

محصــوالت، باعــث اشــتغال زایی عــده زیــادی در اســتان خواهــد شــد؛

• درصــد جمعیــت روســتایی بــه شــهری در اســتان حــدود 60 بــه 40 اســت. 
ــه اینکــه اکثــر جمعیــت اســتان در روســتاها ســاکن هســتند،  ــا توجــه ب حــال ب
بنابرایــن توجــه بــه بخــش باغبانــی باعــث جلوگیــری از مهاجــرت روســتائیان بــه 
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شــهرها خواهــد شــد و باعــث توســعه و اشــتغال پایــدار خواهــد شــد؛

• بارندگــی بــا پراکنــش نســبتاً مناســب در اســتان و وجــود شــرایط مناســب 
اقلیمــی بــرای توســعه باغ هــای دیــم امــکان کشــت بســیاری از محصــوالت باغــی 

ــم در اســتان وجــود دارد؛ به صــورت دی

• ســرمایه گذاری و توســعه فعالیت هــای تولیــدی در بخــش باغبانــی بــه علــت 
ــغلی  ــای ش ــاد فرصت ه ــث ایج ــاد دارد باع ــری زی ــروی کارگ ــه نی ــاز ب ــه نی اینک

جدیــد خواهــد شــد و مشــکل بیــکاری را تــا حــدودی برطــرف خواهــد کــرد؛

• ســرمایه گذاری در بخــش باغبانــی باعــث افزایــش تولید محصوالت کشــاورزی 
شــده و در پــی آن منجــر بــه افزایــش صــادرات محصــوالت باغبانــی خواهــد شــد و 

بدیــن ترتیــب کمبــود درآمدهــای ارزی تــا حــدی از ایــن راه مرتفــع خواهــد شــد؛

ــل و  ــاورزی در داخ ــای کش ــه کااله ــرخ مبادل ــرات در ن ــه تغیی ــه ب ــا توج • ب
ــال  ــاورزی در ح ــش کش ــرر بخ ــه ض ــه ب ــه همیش ــرخ مبادل ــور )ن ــارج از کش خ
ــتایی  ــهری و روس ــق ش ــی در مناط ــطح زندگ ــاوت س ــت( و تف ــوده اس ــش ب کاه
کــه نتیجــه آن پائیــن آمــدن ســطح درآمــد کشــاورزان اســت، از طریــق افزایــش 
ــاورزان و  ــد کش ــش درآم ــه افزای ــوان ب ــی می ت ــش باغبان ــرمایه گذاری در بخ س

ــرد. ــران کمــک ک ــد در اقتصــاد ای ــع درآم ــود توزی بهب

مشکالت توسعه کشاورزی در استان

• نامتوازن بودن و تناسب در تولید مواد غذایی مورد نیاز جامعه؛

• دسترسی نداشتن  فیزیکی به علت توزیع نامناسب جغرافیایی در بازار؛

• بسته بندی نامناسب مواد غذایی؛

• نوسانات فصلی مصرف مواد غذایی به منظور نوسان در تولید و افزایش قیمت؛
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ــه موجــب  ــی ک ــواد غذای ــداری و مصــرف م ــر نگه • مشــکالت موجــود در ام
ــود؛ ــی می ش ــواد غذای ــی از م ــات برخ ــش ضایع ــت و افزای ــش کیفی کاه

• پایین بودن قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه؛

ــبد  ــن س ــرای تأمی ــوار ب ــد خان ــب از درآم ــهم مناس ــتن س ــاص نداش • اختص
ــوب؛ ــی مطل غذای

 • وجود واسطه ها و دالالن در زنجیره توزیع مواد غذایی؛

• افزایش هزینه های تولید محصوالت کشاورزی؛

• وجود مشکالت فرهنگی و مواد تغذیه ای در انتخاب مناسب مواد غذایی؛

• تبلیغات غیرمفید برخی مواد غذایی از طریق رسانه های ارتباط جمعی؛

• ضعف آگاهی برخی از مسئوالن امر نسبت به موضوع امنیت غذا و تغذیه؛

• فقدان یک بسته آموزشی مشخص و یکسان برای استفاده دستگاه های مختلف؛

ــب  ــی و ترکی ــواد غذای ــی م ــه ارزش کیف ــی در زمین ــات کاف ــدان اطالع • فق
ــه؛ ــوم جامع ــطح عم ــب در س ــی مناس ــفره غذای س

• وجود نواقص قانونی در کنترل غذا و ضعف اجرای قوانین موجود؛

• رقابت ناسالم در عرصه بازاریابی و کاهش هزینه؛

• وجود واحدهای غیرمجاز تولید مواد غذایی؛

ــد  ــت تولی ــای کمی ــرای  ارتق ــیمیایی ب ــای ش ــرف کوده ــاده روی در مص • زی
ــاورزی؛ ــوالت کش محص

• فقدان سیستم پایش مصرف سموم آفات نباتی و مسئله آالینده ها؛

• نبود مالحظه تفاوت های فردی در تأمین سبد غذایی خانوارها؛
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• کم خونی فقر آهن، اضافه وزن و چاقی بویژه در زنان و کودکان؛

• افزایش سریع مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی؛

• ناکافی بودن حجم اعتبارات و محدودیت بازار عرضه وام و اعتبارات؛

• تشــریفات دســت و پاگیــر و طوالنــی بــودن فراینــد اخــذ وام بویــژه از منابــع 
ــا؛ ــد بانک ه رســمی همانن

ــودن  ــی ب ــه فصل ــردن ب ــه نک ــت وام )توج ــب بازپرداخ ــدی نامناس • زمان بن
ــتاییان(؛ ــد روس درآم

• ضــرورت ارائــه وثیقه هــای ســنگین بــرای گرفتــن وام از هــر منبــع رســمی 
و غیررســمی؛

• نامناســب بــودن نهادهــای وام دهنــده روســتایی و محدودیــت دامنــه عمــل 
کــرد آن هــا؛

• کم ســوادی و بی ســوادی وام گیرنــدگان روســتایی و درنتیجــه آگاهــی 
ــت وام؛ ــت و بازپرداخ ــرایط دریاف ــراد از ش ــن اف ــتن ای نداش

• نوســانات شــدید نــرخ بهــره و مداخلــه دولــت در زمینــه تعییــن نــرخ بهــره 
توســط منابــع رســمی؛

• تبعیض هــای وام دهنــدگان )رســمی و غیررســمی( نســبت بــه برخــی اقشــار 
ــه. ــای جامع و گروه ه
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موانع توسعه کشاورزی در استان

منابع طبیعی

ــع  ــی مناب ــف حاکمیت ــه وظای ــه ب ــا توج ــتان ها ب ــز اس ــیمای مراک • صداوس
طبیعــی موظــف شــوند به طــور رایــگان نســبت بــه فرهنگ ســازی و اطالع رســانی 
از طریــق پخــش تیزرهــای تبلیغاتــی و ســایر برنامه هــای ادارات منابــع طبیعــی و 

آبخیــزداری اســتان متناســب بــا امکانــات موجــود اقــدام کننــد؛

ــی  ــورت غیرقانون ــی به ص ــع مل ــای مناب ــی از عرصه ه ــه بخش ــی ک • از آنجای
بعــد از قانــون ملی شــدن جنگل هــا بــه تصــرف اشــخاص درآمــده اســت و ســالیان 
ــی،  ــع مل ــای مناب ــزی در عرصه ه ــان اســت و در برنامه ری ــد متصرف متمــادی در ی
دولــت بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه اســت، پیشــنهاد می شــود قانــون حفاظــت 

از جنگل هــا و مراتــع کشــور بــرای اراضــی دیــم تمدیــد شــود؛

• بــا توجــه بــه اینکــه پروژه هــای عمرانــی کــه توســط دولــت اجــرا می شــود 
خســارت زیــادی بــه عرصه هــای جنگل هــا و مراتــع وارد می کنــد به منظــور 
جبــران ایــن خســارات، اعتبــاری در اختیــار منابــع طبیعــی وجــود نــدارد. لــذا بــه 
دســتگاه های اجرایــی پیشــنهاد می شــود ، اعتبــار موردنیــاز بابــت خســارات وارده 
ــن  ــف تأمی ــای مختل ــرای پروژه ه ــی از اج ــی ناش ــع طبیع ــای مناب ــه عرصه ه ب
ــن  ــدام شــود. همچنی ــه بازســازی عرصه هــای تخریب شــده اق ــا نســبت ب شــود ت
ــع  ــای مناب ــازی و احی ــرای بازس ــده ب ــور ش ــار منظ ــه اعتب ــود ک ــنهاد می ش پیش

ــرد؛ ــرار گی ــی اســتان ها ق ــع طبیع ــار ادارات کل مناب ــی در اختی طبیع

• در راســتای کاهــش عوامــل تخریــب منابــع طبیعــی و کارآیــی قوانیــن مربوط 
بــه جرائــم منابــع طبیعــی در مــوارد قانونــی 690، 55، 44، 43، 42 و ســایر قوانین 
ــت  ــط هیئ ــورم، توس ــرخ ت ــادی و ن ــرایط اقتص ــا ش ــب ب ــاالنه متناس ــوط، س مرب
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ــادی و  ــور اقتص ــتری، ام ــی، دادگس ــع طبیع ــدگان مناب ــامل نماین ــی ش کارشناس
دارایــی تعییــن نــرخ شــود و بــه وزارت جهــاد کشــاورزی ابــالغ شــود؛

• به منظــور حفــظ و احیــای گیاهــان بــا ارزش مرتعــی ماننــد کرفــس، آنغــوزه، 
ــون حفاظــت  ــاده 43 قان ــه اصــالح م ــره نســبت ب ــر، جاشــیر خوراکــی و غی بیله
جنگل هــا و مراتــع کشــور اقــدام شــود. بــه طوریکــه ایــن قانــون مختــص مناطــق 
کویــری و بیابانــی نشــود و همــه مناطــق کشــور از جملــه مناطــق کوهســتانی را 

نیــز تحــت پوشــش قــرار دهــد؛

ــادی  ــکالت زی ــده مش ــاده  واح ــیون های م ــه آراء کمیس ــه اینک ــه ب ــا توج • ب
ــه وجــود آورده  ــت ب ــرای دول ــع طبیعــی ب ــه مالکیــت عرصه هــای مناب را در زمین
اســت، لــذا پیشــنهاد می شــود قانــون مذکــور اصــالح و محدودیــت زمانــی بــرای 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــور در نظ ــیون های مذک کمس

اموراراضی

• تعیین تکلیف اسناد اراضی زراعی و باغی مازاد بر نسق در اراضی دیم؛

ــرای  ــا ب ــزد بانک ه ــی ن ــع مل ــی و مناب ــن اســناد اراضــی زراع ــی ترهی • توانای
تشــویق بهره بــرداران؛

• حد نصاب ها در وثیقه های بانکی اصالح شود.

بانک

ــرای توســعه  ــر توســعه یافته ب ــت اجــازه داده شــود در مناطــق کم ت ــه دول • ب
ــدازی  ــد و اشــتغال زایی و راه ان ــش تولی ــرای افزای ــی ب بخــش کشــاورزی، طرح های
ــی در  ــهیالت بانک ــمتی از تس ــا قس ــام ی ــت تم ــا بازپرداخ ــازده ب ــای زودب طرح ه

اختیــار کشــاورزان قــرار دهــد؛ 
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• بــه دولــت اجــازه داده شــود بابــت جبــران جرائــم، ســود و کارمــزد بانکــی کــه 
طــی مصوبــات مــورد بخشــودگی قرارگرفته انــد از محــل منابــع مــاده 10 قانــون، 

بخشــی از مقــررات مالــی دولــت را تأمیــن کنــد و در اختیــار بانــک قراردهــد؛

• بــه دولــت اجــازه داده شــود به منظــور مســاعدت بــا آن دســته از کشــاورزان 
ــکان  ــده اند و ام ــته ش ــاص ورشکس ــرایط خ ــاد ش ــر ایج ــه در اث ــارت دیده ک خس
بازپرداخــت را ندارنــد از محــل منابــع مــاده 10 در اختیــار وزارت جهــاد کشــاورزی 

قــرار دهــد تــا از ایــن محــل در اختیــار خســارت دیــدگان قــرار گیــرد؛

• اجــرای جــزء 2 بنــد ج مــاده 10 قانــون برنامــه چهــارم مبنــی بــر پرداخــت 
25% از تســهیالت در بخــش کشــاورزی توســط ســایر بانک هــا، موظــف شــوند آن 
میــزان از ســقف تســهیالت اعطایــی قابــل پرداخــت در بخــش آب وخــاك را کــه 

قــادر بــه توزیــع آن نیســتند بــه بانــک کشــاورزی واگــذار کننــد.

بیمه

• بــاز تعریــف اهــداف و مأموریــت صنــدوق بیمــه به منظــور ورود بــه عرصه هــای 
جدیــد نظیــر بیمه عوامــل تولیــد، ابنیه، تأسیســات و ...؛

• متنــوع ســازی منابــع تأمیــن مالــی صنــدوق بیمــه محصــوالت کشــاورزی از 
طریــق ایجــاد و وضــع عــوارض؛

• بیمــه صــادرات و واردات محصــوالت، نهاده هــای کشــاورزی و واحدهــا، 
ــش؛ ــده بخ ــاالن عم ــع و فع صنای

• سـوق دهی سیاسـت های یارانه ای بخش کشـاورزی به سـمت بیمه کشـاورزی 
و افزایـش سـهم یارانه هـای بیمه در سـبد یارانه های بخش کشـاورزی؛

ــور  ــی الزم به منظ ــازوکارهای حمایت ــوق ها و س ــاد مش ــازی و ایج • زمینه س
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ــه حوضــه بیمــه کشــاورزی؛ ورود بخــش خصوصــی ب

• اعمال بیمه اجباری برای محصوالت استراتژیک؛

ــه  ــدوق بیم ــن صن ــل بی ــش تعام ــور افزای ــازوکارهای الزم به منظ ــاذ س • اتخ
ــا صنعــت بیمــه کشــور و فراهــم شــدن زمینــه توســعه  محصــوالت کشــاورزی ب

همکاری هــای متقابــل.

بودجه

ــال  ــه س ــال بودج ــا اصــالح احتم ــه و ی ــون بودج ــود در قان • پیشــنهاد می ش
جــاری بهــای بــرق، گاز، آب کلیــه واحدهــای تولیــد محصــوالت کشــاورزی اعــم 
از زراعــی، باغــی، گلخانــه ای، دامی،طیــور، آبزیــان، پــرورش قــارچ و مجتمع هــای 

ــق تعرفه هــای کشــاورزی محاســبه شــود. ــرورش اســب طب پ

چالش های توسعه کشاورزی در استان

1-چالش های آب در سطح استان

مهم ترین چالش های آب مورد نیاز کشاورزی در سطح استان عبارت اند از:

• ناهماهنگی بین سازمان های متولی امور منابع آب؛

• ناکارآمدی نظام های تخصیص آب؛

• نبود رابطه متقابل و سازنده بین سازمان  های دولتی و جوامع مصرف کننده آب؛

• پائین بودن سطح آگاهی و دانش جوامع بهره بردار؛

• آلودگی ذخایر آبی؛

• کارآیی پایین مصرف آب؛
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• کاهش بارش ساالنه و در مناطق سردسیر تغییر بارش از برف به باران؛

• محدودیت منابع آب شیرین؛

• استحصال غیراستاندارد آب های زیرزمینی؛

• ناتوانایی مهار آب های سطحی؛

• افزایش آلودگی منابع آب ناشی از پس آب های خانگی، کشاورزی، صنعتی؛

• نبود برنامه درازمدت مدیریت منابع آب؛

• مسائل و مشکالت ناشی از نارسایی اقتصادی و مالی؛

• نبود بانک های اطالعاتی دقیق از آمار و ارقام ذخایر، منابع و مصرف آب؛

• خاکی و غیرفنی بودن مسیر انتقال و توزیع آب از آبیاری؛

• تسطیح نکردن و یکپارچه  سازی اراضی زراعی؛

• نبود مدیریت آب در مزرعه؛

• استفاده نکردن از روش های نوین آبیاری سطحی و آبیاری تحت فشار؛

• تجهیز نبودن شبکه  های آبیاری و زهکشی به تکنولوژی نوین اندازه گیری آب؛

ــر  ــرای جلوگیــری از کوچــک شــدن اراضــی زراعــی در اث ــون ب • نداشــتن قان
ــون ارث؛ قان

• تحویل ندادن حجمی آب به کشاورزان؛

• نبود تشکل های آب بران در خصوص استفاده بهینه از آب؛

• رعایــت نکــردن الگــوی کشــت مناســب در مناطــق مختلــف اســتان بــا توجــه 
بــه شــرایط آب و هوائــی؛

• سوء مدیریت بخش های نظارتی.
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چالش های فراروی تولید محصوالت زراعی

- مدیریــت ضعیــف در واحدهــای زراعــي )زارعــان بــدون رعایــت دســتورالعمل 
ــه  ــی، تغذی ــاخص های اقلیم ــاس ش ــر اس ــت ب ــوی کاش ــام، الگ ــی ارق تحقیقات
ــر نیــاز گیــاه و آزمــون خــاك، آبیــاری در زمان هــای حســاس  متعــادل مبتنــی ب
بــه تنــش و مدیریــت مصــرف بهینــه آب و مــوارد دیگــر کــه در مقولــه مدیریــت 

ــد(؛ ــه زارعــت می کنن ــدام ب ــی خواهــد شــد، اق ــی عملیات زراع

- پاییــن بــودن توانایی هــای علمــي و مهــارت تخصصــي در اســتفاده درســت از 
توانایی هــای محیطــي یــا ناتوانایــي اســتفاده مناســب از شــرایط؛

- تــدارك ناکافــي و نامناســب در ســرویس دهی بــه بخــش تولیــد )آماده ســازی 
و تهیــه و تأمیــن نهاده هــای کشــاورزي اعــم از کــود، بــذر و ســم(؛

- کوچــک و محــدود بــودن اراضــی زراعــی مــورد اســتفاده توســط زارعــان و بــه 
عبارتــی دیگــر یکپارچــه نبــودن اراضی کشــاورزی؛

ــالع  ــن اض ــف( بی ــاس وظای ــر اس ــده )ب ــگ و تعریف ش ــه تنگاتن ــود رابط - نب
ــاورز(؛ ــروج- کش ــق- م ــد )محق ــذار در تولی تأثیرگ

- استفاده نکردن از شیوه های نوین به زراعي و آگروتکنیکي؛

- بهره نگرفتن از ادوات پیشرفته مخصوص زراعت دیم.

در یک سیستم مدیریتي ضعیف، اگر

• عناصر غذائي به حد کافي دراختیار گیاه قرار نگیرد،

• عملیات آماده سازی بستر بذر بخوبی انجام نشود،

• تاریخ مناسب کشت رعایت نشود،
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ــم،  ــه، رق ــزار دان ــاس وزن ه ــر اس ــطح ب ــد س ــذر در واح ــب ب ــم مناس • تراک
ــد، ــره نباش ــی و غی ــتم زراعت سیس

• با علف های هرز، آفات و بیماري ها بخوبی مبارزه نشود،

• و در یک کالم، فنون به زراعی و اگروتکنیکی رعایت و مدیریت نشود،

نبایــد انتظــار داشــت کــه واریته هــاي اصــالح شــده پرمحصــول، بهتــر از ارقــام 
ــام  بومــي عمــل کننــد. مگــر اینکــه محتویــات بســته تحقیقاتــی و پژوهشــی ارق

اصــالح شــده به طــور کامــل رعایــت شــود کــه شــامل مــوارد ذیــل اســت:

- انتخاب بذر مناسب منطقه،

- تراکم دانه در واحد سطح،

- تاریخ مناسب کاشت،

- تغذیه کودی مناسب بر اساس آزمون خاك،

- آماده سازی مناسب بستر بذر و

- متعهــد بــه ملزومــات کشــاورزی پایــدار و دیــد همه جانبــه بــه ابعــاد مختلــف 
اکوسیستم.

بــا عنایــت بــه مــوارد فــوق، مهم تریــن محدودیت هــای توســعه پایــدار بخــش 
کشــاورزی اســتان در )جــدول 24( آمــده اســت.

چالش های بهره وری آب کشاورزی

- فقدان تسطیح و شکل دادن اراضی؛

- نبــود یــا کمبــود انگیــزه هــای الزم در کشــاورزان بــرای تجهیــزات و وســایل 
آبیــاری تحــت فشــار؛
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- پائین بودن سطح علمی کشاورزان به منظور استفاده از آبیاری میکرو؛

-کمبود اعتبارات و تسهیالت – فقدان پوشش انهار مناسب؛

-فقدان شبکه های آبیاری مدرن؛

-کوچک بودن مالکیت های کشاورزی؛

- وجــود سیســتم اعتبــاری نامناســب بــرای انجــام کارهــای آبــی توســط بخــش 
خصوصــی کشــور کوچــک بــودن مالکیت هــای کشــاورزی.

بــه صــورت خالصــه مهم تریــن محدودیت هــای توســعه پایــدار بخــش 
ــت.  ــده اس ــه ش ــدول 24 ارائ ــب   ج ــتان در قال ــاورزی اس کش

  جدول 24: مهم ترین محدودیت های توسعه پایدار بخش کشاورزی استان

شاخصمنابع

آب

سهم باالی بخش کشاورزی از کل آب )حدود 80 درصد از کل مصارف(

پایین بودن راندمان آبیاری کشاورزی )هدر رفتن 54 درصد آب مصرفی(

افت سطح سفره آب زیرزمینی )تراز منفی اکثر دست های استان(

نظام بهره برداری و مالکیت 

اراضی

اندازه هر واحد بهره برداري )خرد مالکی(

تغییر کاربري اراضي

کوچک، پراکنده و غیر هندسی بودن قطعات

خرد شدن اراضی به دلیل قانون ارث

معارضات اجتماعی، پایین بودن سطح مهارت کشاورزان

سرمایه

سهم زمین زراعی سرانه هر کشاورز

سهم سرانه باغ هر کشاورز

سهم سرانه دام هر دامدار
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شاخصمنابع

سایر

خطر تشدید آلودگی زیست محیطی )منابع آب وخاک و ...(

کمبود منابع سرمایه ای، تسهیالت بانکی و ضعف بنیه مالی کشاورزان

غالب بودن بافت سنتی و عشایری

ضعف شبکه ارتباطی سریع بین منطقه ای

نبود زیرساخت های الزم برای امور بازرگانی و مبادالت اقتصادی

کمبود شدید تأسیسات، تسهیالت و تجهیزات گردشگری و اقامتی

کوهستانی بودن، محدودیت زمین های زراعی و تطابق نداشتن منابع آب  و خاک

ناپایداری و پراکندگی سکونتگاه های روستایی

ناتوانی  بخش خصوصی در سرمایه گذاری

نرخ باالی بیکاری، بیکاری های مزمن فصلی و باال بودن بار تکفل

پایین بودن سطح مهارت های شغلی نیروی کار فعال استان

مشکل بهره برداری از آب های سطحی و زیرزمینی به دلیل اختالف ارتفاع زیاد

ادامه جدول 24: مهم ترین محدودیت های توسعه پایدار بخش کشاورزی استان
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چالش های مربوط به خاک در استان

فرسـایش خـاك به طـور معمـول تولیـد در اراضـي را پاییـن مـی آورد و در کنـار 
آن هزینـه تولیـد را بـاال می بـرد و بدیـن صـورت مشـکالتي بـراي انسـان به وجـود 
مـی آورد. کشـاورزاني کـه در اراضـي فرسـوده بـه امـر کشـت و کار مشـغول اند در 
اغلـب مـوارد بـراي جبران کاهـش تولید، اقـدام به اسـتفاده زیاد آبیـاری، کود، آفت 
کـش و دیگـر نهاده هـا می کننـد. ایـن کار از یـک سـو باعـث بـاال رفتـن هزینه های 
تولیدشـده و از سـوي دیگـر منجـر بـه آلودگی اراضـي و منابع آب می شـود و در هر 

دو صـورت کشـاورزي ناپایـدار را منجر می شـود.

ــذار در  ــم و تأثیرگ ــل مه ــاك عام ــایش خ ــد فرس ــر ش ــه ذک ــور ک همان ط
ــبب در  ــن س ــت. بدی ــاورزی اس ــوالت کش ــرد محص ــاك و عملک ــزی خ حاصلخی
هرگونــه سیاســت گذاری در برنامه هــا و راهبردهــای توســعه کشــاورزی بایــد 
بــه میــزان فرســایش خــاك، عوامــل مؤثــر بــر خــاك و عوامــل کنتــرل فرســایش 

ــرد.  ــژه  صــورت پذی ــه وی ــاك توج ــاك و حفاظــت خ خ

ــود  ــتان وج ــی اس ــایش در تمام ــزان فرس ــری می ــکان اندازه گی ــه ام ازآنجاک
نــدارد و مطالعــات صــورت گرفتــه محــدود بــه مطالعــات مــوردی اســت. از طرفــی 
براوردهــای صــورت گرفتــه توســط اداره کل منابــع طبیعــی اســتان کهگیلویــه و 
ــه از  ــرده اســت ک ــزارش ک ــار گ ــن در هکت ــزان فرســایش را 20 ت بویراحمــد، می
متوســط کشــور باالتــر بــوده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه فرســایش خــاك بیش  تــر 
ــل  ــی را جــدا و حم ــی و آل ــواد غذای ــی از م ــه غن ــای ســطحی خــاك ک ــه ه الی
ــر شــدن خــاك می شــود.  ــزی و فقی ــد در نتیجــه ســبب کاهــش حاصلخی می کن
ــق  ــتان از طری ــاك در اس ــایش خ ــزان فرس ــن می ــور تعیی ــبب به منظ ــن س بدی
مــدل فرســایش EPM، شــدت فرســایش محاســبه شــد کــه در )شــکل 48( نقشــه 

ــه شــده اســت.  ــدی شــدت فرســایش ارائ پهنه بن
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ش در استان کهگیلویه و بویراحمد
ت فرسای

شه طبقه بندی شد
شکل 48: نق
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چالش شخم در جهت شیب

هدررفــت مــواد غذایــي در روانــاب را می تــوان تابعي از شــخم و سیســتم کشــت 
دانســت. بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از 70 درصــد از اراضــی کشــاورزی اســتان در 
اراضــی تپــه ای و شــیب دار واقــع هســت، امکان اســتفاده از ماشــین آالت کشــاورزی 
ــا در صــورت اســتفاده در جهــت شــیب شــخم می زننــد. در  ــدارد و ی ــا وجــود ن ی
ــد  ــت کن ــیب حرک ــر ش ــود ب ــت عم ــاورزی در جه ــین آالت کش ــه ماش صورتی ک
ســبب واژگونــی خواهــد شــد. شــیار ایجــاد شــده در اثــر شــخم ســبب می شــود 
ــر شــخم از  ــارش، خاك هــای اراضــی شــخم خــورده کــه در اث ــن ب ــا کوچک تری ب
اســتحکام و مقاومــت کمــی در برابــر نیــروی جنبشــی آب برخــوردار هســتند بــه 
ــه  حرکــت در آمــده و در شــیار ایجــاد شــده در جهــت شــیب براحتــی شــروع ب
حرکــت بــه ســمت پاییــن دســت کننــد. عــالوه بــر حمــل خــاك و کــود، بذرهــای 
پاشــیده بــه خــاك را نیــز حمــل خواهــد کــرد کــه بتدریــج در اثــر فرســایش خاك 
ســبب فقیــر شــدن زمیــن از عناصــر غذایــی و کاهش حاصلخیــزی و مســتعد ایجاد 
فرســایش های شــدیدتر از جملــه آبراهــه ای و خندقــی خواهــد شــد. بدیــن منظــور 
ــخم و  ــام ش ــور انج ــه منظ ــای الزم ب ــاورزان آموزش ه ــه کش ــود ب ــه می ش توصی

سیســتم کشــت داده شــود. 

ــتفاده از  ــدار اس ــاورزی پای ــعه کش ــرای توس ــت ب ــتم های کش ــی از سیس یک
شــخم حفاظتــی اســت. در ایــن سیســتم ها بقایــاي زراعــي در ســطح خــاك باقــي 
مي ماننــد و باعــث کاهــش آلودگــی غیــر نقطــه ای و شســته شــدن مــواد از ســطح 
خــاك می شــود. دلیــل ایــن امــر افزایــش نفوذپذیــري خــاك و بهبــود ســاختمان 
اســت. در ایــن راســتا رویکردهــای جدیــد و قدیــم حفاظــت آب و خــاك در جــدول 

ــده اند.   ــه ش 25 ارائ
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ک

ت خا
ف جدید و قدیم حفاظ

ی(جدول 25: اهدا
ش جديد )بدون خاک ورز

رو
ف(

ش قديم )شخم متعار
رو

ت.
شخم نیاز نیس

ت.
ب و ضروری اس

شخم برای تولید زراعی واج

ت می شود.
ك و آب نیز محافظ

ت درحالی که خا
هدف تولید محصوالت اس

ت.
هدف تولید محصوالت زراعی اس

ك باقی می  گذاریم.
بقایای زراعی روی سطح خا

ك شخم زده می شود.
بقایای زراعی سوخته و یا خا

ش برجای مانده پوشیده می شود 
ك توسط پوش

در همه زمان ها و فصول، خا
ت نمی  شود.

و هیچگاه لخ
ت می  ماند.

ك در فاصله بین فصول لخ
خا

ت.
ت اس

تناوب زراعی و انتخاب گونه  های زراعی بخشی از سیستم مدیری
ت.

انتخاب تناوب زراعی و نوع گونه  های زراعی اختیاری اس

ت.
ك کم و قابل چشم پوشی اس

ش خا
خطر فرسای

ت.
ك باالس

ش خا
خطر فرسای

برای مبارزه با آفات از کنترل بیولوژیکی از جمله تناوب زراعی و انتخاب 
ص استفاده می شود.

گونه  های خا
ت  ها به وسیله مواد شیمیایی کنترل می شود.

آف
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به طــور کلــي و بــا نتیجه گیــری می تــوان گفــت کــه سیســتم شــخم حفاظتــي 
ــراي  ــال ب ــراي مث ــود و ب ــوبات می ش ــراه رس ــواد هم ــدار م ــش مق ــث کاه باع
ــت.  ــد اس ــده مفی ــوبات جذب ش ــط رس ــدت توس ــه بش ــفر ک ــال فس ــرل انتق کنت
ــن  ــطحي ای ــذب س ــاك و ج ــا خ ــواد ب ــدن م ــوط نش ــل مخل ــه به دلی ــال آن ک ح
ــر  ــول بیش  ت ــواد محل ــال م ــي، انتق ــاي گیاه ــط بقای ــذب توس ــراه ج ــواد به هم م
ــای  ــاس روش ه ــر اس ــر ب ــي اگ ــخم حفاظت ــتم ش ــن در سیس ــود. همچنی می ش
ــرل  ــراي کنت ــیمیایي ب ــواد ش ــر از م ــوان کم ت ــر اســت و می ت ــد نظ ــک م بیولوژی
ــه حداقــل رســاندن  آفــات و علف هــای هــرز اســتفاده کــرد. در نتیجــه موجــب ب
ــه  ــدول 26 مقایس ــود. ج ــه ای می ش ــر نقط ــاي غی ــه آالینده ه ــوط ب ــوارد مرب م

ــد. ــان می ده ــی را نش ــی و حفاظت ــخم معمول ش

جدول 26: مقایسه شخم معمولی و سیستم بدون شخم

عمليات زراعی بدون شخم شخم

کاهش رواناب و فرسایش خاك افزایش نسبت رواناب و فرسایش خاك

بهبود شرایط فیزیکی خاك تخریب شرایط فیزیکی خاك

کاهش فرسایش بادی افزایش فرسایش بادی

بهبود کیفیت آب سطحی بوسیله کاهش مواد 
معلق و محلول

افزایش آلودگی های غیرنقطه ای همراه با 
رسوبات و مواد شیمیایی در آب

افزایش محتوای مواد آلی در الیه شخم افزایش تجزیه محتوای مواد آلی خاك و انتشار 
گازهای گلخانه ای

بازچرخش عناصر غذایی از طریق نگه داری بقایا تخلیه عناصر غذایی خاك

کاهش نوسانات حرارتی )خاك های بدون شخم 
در طول فصل رشد اغلب در شب گرم و در روز 

سرد هستند(

ایجاد نوسانات باالی حرارتی خاك و آب که منجر 
به تأثیرات منفی روی تولیدات زراعی می شود.

کاهش تبخیر و تعرق خاك هدررفت آب به وسیله تبخیر و تعرق
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عمليات زراعی بدون شخم شخم

افزایش نگه داشت آب در خاك و آب در دسترس 
گیاهان

کاهش نگه داشت آب در خاك و آب در دسترس 
گیاهان

افزایش ماکروپروزیته خاك و نسبت نفوذ آب در 
خاك کاهش نسبت نفوذ آب در خاك

بهبود خصوصیات ساختمانی خاك از جمله 
دانه بندی و پایداری تخریب خصوصیات ساختمانی خاك در واحد زمان

تقویت فرایندهای میکروبی )از جمله جمعیت 
کرم های خاکی و فعالیت آن ها( کاهش جمعیت و فعالیت میکروارگانیزم های خاك

تقویت تولید زراعی کاهش تدریجی تولید زراعی

کاهش هزینه های تولید افزایش هزینه های تولید )از جمله کارگر، زمان، 
ماشین و سوخت(

راهکارهای افزایش حاصلخیزی و کنترل فرسایش در اراضی 
کشاورزی استان

الف- مدیریت تلفیقي تغذیه 

بـرای پایـداری در حاصلخیـزی خـاك عـالوه بـر مصـرف کودهـای شـیمیایی و 
جبـران برداشـت عناصـر غذایـی از خـاك کاربـرد کودهـای آلـی به منظـور حفـظ 
و افزایـش کربـن آلـی خـاك ضـروری اسـت. افزایـش کربـن آلـی خـاك از طریـق 
بهبـود شـرایط فیزیکـی، شـیمیایی و بیولوژیکی خـاك منجر به افزایش تـوان تولید 
خـاك می شـود. مدیریت هـای مناسـب در حفـظ و افزایـش کربن آلی خاك شـامل 
مدیریت کشـاورزی حفاظتی، اسـتفاده از کودهای دامی و انواع ترکیبات کمپوسـت 

شـده )گیاهـی حیوانـی و زبالـه شـهری( و کاربرد اسـیدهای هیومیک اسـت.

ادامه جدول 26: مقایسه شخم معمولی و سیستم بدون شخم
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ــب  ــمندانه از ترکی ــتفاده هوش ــورت اس ــاه، به ص ــه گی ــي تغذی ــت تلفیق مدیری
بهینــه منابــع آلــي، معدنــي و بیولوژیکــي عناصــر غذایــي در یــک تنــاوب زراعــي 
بــراي دســتیابي بــه عملکــرد و تولیــد بهینــه بــدون آســیب رســاندن به اکوسیســتم 
خــاك تعریــف می شــود. به عبارت دیگــر مدیریــت تلفیقــي تغذیــه گیــاه بــا حفــظ 
ــه،  ــطح بهین ــاه در س ــاز گی ــر موردنی ــردن عناص ــم ک ــاك و فراه ــزي خ حاصلخی
ــورد انتظــار می شــود. اســتفاده  ــزان م ــه می ــدار محصــول ب ــد پای ــه تولی منجــر ب
مــداوم از مقادیــر بــاالي کــود شــیمیایي اثــرات منفــي بــر تولیــد پایــدار محصــول 
دارد و بــه آلودگــي محیط زیســت منجــر می شــود. کشــاورزي پایــدار چیــزي جــز 
مدیریــت مــاده آلــي خــاك و اســتفاده نســبي از کودهــاي آلــي و بیولوژیــک، کــود 
ــاي  ــه کوده ــود. ازآنجایی ک ــد ب ــت نخواه ــواع کمپوس ــي و ان ــاي گیاه ــبز، بقای س
آلــي به تنهایــی قــادر بــه تأمیــن نیازهــاي کشــاورزي امــروزي نیســتند، اســتفاده 
تلفیقــي از کودهــاي شــیمیایي، آلــي و بیولوژیــک راه حــل مناســبی اســت. افزایــش 
توانایــی تولیــد محصــول کــه در نتیجــه اســتفاده تــوأم کودهــاي شــیمیایي و آلــي 
حاصــل می شــود، از طــرف دیگــر می توانــد بــه بهبــود شــرایط فیزیکــي، شــیمیایي 
و بیولوژیکــي خــاك کمــک کــرده و بــه دنبــال آن ســبب افزایــش میــزان کربــن 

آلــي و عناصــر غذایــي خــاك شــود.

ب- ماده آلي 

ــن  ــزان کرب ــت و می ــده اس ــک واقع ش ــک و نیمه خش ــه خش ــران در منطق ای
ــن  ــد چنی ــر از 1 درصــد اســت. بی تردی ــي در بیــش از 60 درصــد کشــور کم ت آل
ــد و  ــدود می کن ــا را مح ــد خاك ه ــوان تولی ــور  ت ــای کش ــي در خاك ه وضعیت
ــي  ــوار و حت ــداري آن را بســیار دش ــد و پای ــش تولی ــداف افزای ــه اه دســت یابي ب
ــیله  ــه به وس ــتند ک ــي هس ــات کربن ــي ترکیب ــواد آل ــد. م ــت نیافتنی می کن دس
گیاهــان، ریــز جانــداران و جانــوران در خــاك تولیــد می شــوند. وجــود مــواد آلــي 
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عــالوه بــر اینکــه نشــان دهنده ســالمت و کیفیــت خــاك اســت، شــاخص مناســبي 
بــراي بــاروري آن بــه شــمار می آیــد کــه حاصــل برهم کنــش فرایندهــای 
ــرایط  ــود ش ــا بهب ــي ب ــاده آل ــت. م ــاك اس ــي خ ــیمیائي و بیولوژیک ــي، ش فیزیک
ــد.  ــود می بخش ــاك را بهب ــری خ ــل و نفوذپذی ــت تخلخ ــازي، وضعی خاکدانه س
ــه  ــف از جمل ــل مختل ــای عام ــتن گروه ه ــت داش ــه عل ــواد ب ــن م ــن ای همچنی
ــي خــاك را  ــادل کاتیون ــي و هیدروکســیلي ظرفیــت تب ــي، الکل کربوکســیلي، فنل
افزایــش داده و ســبب می شــود عناصــر غذائــي در خــاك بهتــر نگهــداري شــوند 
و گیــاه دسترســي بیش تــري بــه آن داشــته باشــد. از طــرف دیگــر مــواد آلــي در 
اثــر معدنــي شــدن، مقــدار زیــادی  از عناصــر غذائــي پــر مصــرف و کم مصــرف را 
در خــاك آزاد کــرده و بــه تغذیــه متعــادل گیــاه کمــک زیــادي می کنــد. عــالوه 
بــر ایــن، در بخــش رابطــه آب وخــاك و گیــاه، نقــش مــاده آلــي خــاك در افزایــش 

ــت. ــده اس ــیار تعیین کنن ــاك بس ــزي خ ــرف آب و حاصلخی ــان مص راندم

ــاالی  ــطوح ب ــظ س ــا حف ــا ی ــی خاك ه ــواد آل ــزان م ــمگیر می ــش چش افزای
ــه شــامل دو  ــاز دارد ک ــدار نی ــالش پای ــه ت ــن کار ب ــی ســاده نیســت. ای ــاده آل م
ــن اســت.  ــالف کرب ــا و کاهــش ات ــه خاك ه ــی ب ــواد آل ــزودن م ــی اف ــرد کل رویک
ــه  ــد در مرحل ــر مي رس ــه نظ ــور، ب ــي کش ــي و خاک ــرایط اقلیم ــه ش ــه ب ــا توج ب
نخســت مي بایســت عملیاتــي کــه موجــب اتــالف کربــن آلــي موجــود در خــاك 
مي شــوند، کنترل شــده و پــس از آن نســبت بــه افزایــش مــواد آلــي خــاك اقــدام 
ــدم اول یافتــن  ــن برنامــه در ق ــی از اجــرای ای ــن اســاس هــدف اصل ــر ای کــرد. ب
راهکارهــای مناســب حفــظ کربــن آلــی خــاك در اقلیم هــای مختلــف کشــور و در 

ــی خــاك اســت. ــن آل ــه راهکارهــای افزایــش کرب ــدم دوم ارائ ق

بــا توجــه بــه اینکــه 70 درصــد اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد دارای اراضــی 
ــل  ــوان عام ــه عن ــاالی 30 درصــد اســت فرســایش خــاك همــواره ب ــا شــیب ب ب
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اصلــی کاهــش حاصلخیــزی و فرســایش اســت. بررســی میــزان ســطح زیــر کشــت 
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــا اســتفاده از تصاویــر ماهــواره ای حاکــی از کاهــش 
عملکــرد محصــوالت بــا وجــود افزایــش ســطح زیــر کشــت بــوده اســت. کاهــش 
ــت کاهــش حاصلخیــزی  ــه عل ــر کشــت ب ــا وجــود افزایــش ســطح زی عملکــرد ب
در نتیجــه فرســایش خــاك و حمــل عناصــر غذایــی بــه مناطــق پاییــن دســت و 

رودخانه هاســت.

ــی  ــا و اراض ــتان در تپه  ه ــاورزی اس ــی کش ــب اراض ــه غال ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــام  ــیب انج ــت ش ــخم در جه ــی، ش ــن اراض ــوالً در ای ــرار دارد و معم ــیب دار ق ش
ــی  ــواد آل ــی و م ــر غذای ــل عناص ــاك، حم ــایش خ ــبب فرس ــود س ــود خ می ش
ســطحی خــاك در اثــر روانــاب بــه پاییــن دســت می شــود و در درازمــدت منجــر 
بــه فقیــر شــدن خــاك، کاهــش تولیــد محصــوالت زراعــی و بایــر شــدن می شــود. 
ــه  ــر اســت ب ــن اراضــی، بهت ــد و کاهــش فرســایش در ای ــش تولی به منظــور افزای
کشــاورزان و بهــره بــرداران آموزش هــای الزم درخصــوص خــودداری از شــخم در 

جهــت شــیب زمیــن داده شــود. 

افزایــش عملکــرد محصــوالت کشــاورزی بــه نــوع سیســتم خاک ــورزی بســتگی 
دارد. سیســتم  های خاک ــورزی بــا زیــررو کــردن خــاك در درازمــدت ســبب 
فشــردگی و کاهــش رطوبــت خــاك و افزایــش فرســایش خــاك می شــوند کــه بــا 
ــوان عملکــرد  ــدون شــخم می  ت ــا سیســتم  های ب ــورزی ی ــات بی خاک  انجــام عملی
ــای گیاهــی و  ــب، فرســایش، حفــظ بقای ــق کاهــش تخری تولیــد گنــدم را از طری
افزایــش ترســیب کربــن در ســطح خــاك افزایــش داد. بــا توجــه بــه نقــش مالچ هــا 
در کاهــش روانــاب و افزایــش حاصلخیــزی خــاك، افــزودن مالــچ کلــش می  توانــد 

ســبب افزایــش عملکــرد گنــدم شــود.

ــا اســتفاده از سیســتم  های کشــاورزی  ذخیره  ســازی رطوبــت خــاك زراعــی ب
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نویــن از جملــه کشــاورزی حفاظتــی بــه جــای روش های ســنتی و آیش  گــذاری هر 
ــد. در سیســتم های  ــش ده ــره وری اقتصــادی را افزای ــد و به ــد تولی ســاله می  توان
ــاد  ــورزی، ایج ــم  خاک  ــل ک ــه اص ــت س ــا رعای ــاورز ب ــی، کش ــاورزی حفاظت کش
ــن  ــل و همچنی ــال قب ــول س ــی محص ــای گیاه ــا بقای ــاك ب ــطحی خ ــش س پوش
رعایــت تنــاوب زراعــی، بویــژه بــا اســتفاده از لگوم  هــای زراعــی می  توانــد میــزان 

ــد. ــا بخش ــاك را ارتق ــت در خ ــداری رطوب ــازی و نگه  ذخیره   س

ــه   ای و  ــای دان ــی لگوم  ه ــت تناوب ــا کش ــگ ی ــتفاده از روش لِی  فارمین ــا اس ب
ــم را  ــره   وری اراضــی کشــت دی ــوان به ــز می  ت ــی نی ــا محصــول زراع ــه  ای ب علوف

ــرد. ــتفاده ک ــش اس ــا آی ــن ب ــوان روش جایگزی ــن روش به  عن ــا داد و ازای ارتق

اســتفاده از ســایت های الگویــی و یــا مــزارع نمایشــی بــرای نشــان دادن شــیوه 
و مزایــای کشــاورزی حفاظتــی در عمــل بــه بهره بــرداران و تغییــر نگــرش آن هــا 
ــج و  ــق، تروی ــای تحقی ــکاری بخش ه ــز هم ــاك ورزی و نی ــث خ ــژه در مبح بوی
آمــوزش بهره بــرداران در مجموعــه تشــکیالت وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای رواج 

ایــن نــوع از کشــت و کار درخــور توجــه اســت.

اســتفاده از روش هــای نویــن آبیــاری مثــل روش آبیــاری بارانــی بــرای 
اراضــی گنــدم بویــژه در مناطــق گرمســیری اســتان کــه دارای اراضــی مســطح و 
یکنواختــی هســتند عــالوه بــر کاهــش فرســایش خــاك، ســبب افزایــش عملکــرد 

ــد شــد.  ــن محصــوالت خواه ای
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ــی،  ــی، توپوگراف ــه از شــرایط اقلیمــی، جغرافیای ــا بررســی های صــورت گرفت ب
خاکشناســی و کشــاورزی اســتان بــرای توســعه پایــدار کشــاورزی راهکارهــای زیــر 

ارائــه شــده اســت:

توسعه کشت و فراوری گیاهان دارویی

• اقلیم دوگانه سردسیری و گرمسیری؛

• وجود 27 درصد تنوع زیستی گیاهی کشور در استان؛

• وجــود بیــش از 400 گونــه گیاهــان دارویــی در اســتان ایــن رقــم بالــغ بــر 
50 درصــد؛

• گیاهان دارویی کشور و یا معادل کل گیاهان دارویی قاره اروپاست؛

• پــاك بــودن نســبی آب وخــاك اســتان و امــکان تولیــد گیاهــان دارویی ســالم 
ارگانیک؛ و 

• دانــش بومــی غنــی اســتان در زمینــه جمــع آوری و مصــرف گیاهــان دارویــی 
در طــب ســنتی؛

• تصویب پژوهشکده گیاهان دارویی در سفر هیئت محترم دولت؛

• وجود کارخانه فراوری گیاهان دارویی زربند؛

• بهره برداری از گیاهان دارویی در عرصه های منابع ملی توسط بهره برداران عرفی.

توسعه بخش باغبانی

• افزایــش بهــره وری عوامــل و نهاده هــای تولیــد در بخــش باغبانــی بــا افزایــش 
ــداران؛ دانش باغ
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• افزایــش بهــره وری در کنتــرل عوامــل خســارت زا و کاربــرد ســموم و تولیــد 
ــرل  ــیمیائی کنت ــر ش ــای غی ــترش روش ه ــعه و گس ــک و توس ــوالت ارگانی محص

ــا محوریــت مبــارزه بیولوژیــک در باغــات؛ آفــات ب

ــرای تمــام عوامــل خســارت زا، هدفمنــد کــردن  • توســعه پوشــش بیمــه ای ب
ــی؛ ــوالت باغ ــازار محص ــعه ب ــم و توس ــا و تنظی یارانه ه

• توسعه و تقویت تشکل ها و تعاونی های تولیدی در بخش باغبانی؛

• توســعه و تقویــت بــازار محلــی محصــوالت باغــی به منظــور عرضــه مســتقیم 
محصــوالت باغــی و کنتــرل قیمت هــا؛

ــه  ــی ب ــش باغبان ــی در بخ ــوالت صادرات ــعه محص ــرای توس ــزی ب • برنامه ری
کشــورهای حوضــه خلیج فــارس؛

• اصــالح ســاختار و ایجــاد نظــام مناســب و کارآمــد در امــر تهیــه و تــدارك 
ــا رویکــرد بخــش خصوصــی؛ ــد ب ــات تولی ــا و خدم ــع نهاده ه بموق

ــرای افزایــش  ــازده ب • اصــالح و بازســازی باغــات ســنتی؛ غیرتجــاری و کــم ب
کمّیــت و کیفیــت محصــول؛

ــات درآمــدی  ــه منظــور ایجــاد امنیــت؛ حفــظ و ثب ــت زیرســاخت ها ب • تقوی
متولدیــن باغــی؛

• افزایش قدرت رقابت اقتصادی محصوالت باغبانی در بازارهای داخلی؛

ــرداران  • اســتقرار نظــام آمــار و اطالع رســانی مناســب تولیدکننــدگان و بهره ب
محصــوالت باغــی؛

• تدوین و اجرای الگوی کشت بهینه برای مناطق مختلف استان؛

• تدویــن و اجــرای اســتانداردهای ملــی باقیمانــده ســموم در محصــوالت باغــی 
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به منظــور حفــظ ســالمت جامعــه؛

• کاهش ضایعات محصوالت باغی از مرحله برداشت تا مصرف؛

• احداث و توسعه سردخانه های مناسب در مناطق مختلف استان؛

• احداث مجتمع های گلخانه ای؛

• انجــام تحقیقــات کاربــردی در زمینــه محصــوالت باغبانــی ) گــردو، ســیب ، 
انگــور ، مرکبــات(؛

• اولویــت در خصــوص تحقیقــات گــردو بــه دلیــل تنــوع ژنتیکــی ایــن محصول 
در اســتان و ســطح زیرکشــت بیــش از 9000 هکتار؛

ــژه  ــی و بوی ــتان های آب ــعه تاکس ــل توس ــه دلی ــور ب ــی انگ ــت تحقیقات • اولوی
ــم در اســتان؛ دی

• راه انــدازی تحقیقــات مرکبــات بــه دلیــل افرایــش ســطح زیــر کشــت باغــات 
مرکبــات در منطقــه گرمســیری؛

• راه انــدازی بخــش تحقیقــات فنــی و مهندســی در مرکــز به منظــور تحقیــق 
ــی و...؛ ــع تبدیل ــاری، صنای در خصــوص سیســتم های آبی

• راه اندازی ایستگاه مصوب تحقیقات باغبانی با چارت سازمانی و مشخص؛

• ایجاد کلکسیون میوه های سردسیری؛

• ایجاد نهالستان با ارقام تجاری بر پایه های مختلف؛

• آزمایشگاه تحقیقاتی باغبانی؛

• تأمین نیروی متخصص.
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ایجاد مزرعه کشت گیاهان و گونه های گیاهی کوهی و تولید در 
سطح وسیع

ــای  ــال گونه ه ــف س ــول مختل ــتان، در فص ــی اس ــوع اقلیم ــه تن ــه ب ــا توج ب
مختلفــی رشــد می کننــد کــه غالــب خانواده هــای واقــع شــده در مناطــق 
ــن  ــروش ای ــق ف ــود را از طری ــد خ ــت و درآم ــذا، معیش ــی از غ ــتایی بخش روس
محصــوالت تأمیــن می کننــد. بــا توجــه بــه برداشــت بیــش از حــد ایــن منابــع و 
خــواص غذایــی و دارویــی ایــن گونه هــا و تقاضــای بــاالی مــردم بــرای خریــد ایــن 
ــا  ــن گونه ه ــرایط کشــت ای ــع ش ــق و جام ــا بررســی دقی ــوان ب محصــوالت، می ت
اقــدام بــه کشــت، پــرورش و تولیــد ایــن محصــوالت پرداخــت. همچنیــن می تــوان 
بــا ســرمایه گــذاری در ایجــاد بازارچــه محلــی فــروش محصــوالت کوهــی اقــدام به 

ــرد. ــش ک ــن بخ ــتغال زایی در ای اش

سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش کشاورزی

ــال  ــی در اول هرس ــی و تســهیالت بانک ــارات دولت ــن و اختصــاص اعتب • تأمی
ــا فصــل زراعــی(؛ )متناســب ب

• بــه کارگیــری منابــع فــوق در قالــب تلفیــق با تســهیالت بانــک، اعطــای یارانه 
ــرمایه گذاری  ــورت س ــی به ص ــران بده ــوض، جب ــک بالع ــی، کم ــهیالت بانک تس
ــرای  ــردش ب ــرمایه گ ــدی و س ــای تولی ــل واحده ــعه و تکمی ــاد، توس ــرای ایج ب

ــت؛ ــر ظرفی ــال زی ــدی واحدهــای فع ــش ظرفیت هــای تولی افزای

• تعیــن تعرفه هــای مناســب مالیاتــی و عــوارض، کنتــرل واردات و صــادرات و 
تقویــت بیمــه محصــوالت؛

• کاهش قیمت تمام شده و افزایش سودآوری طرح ها؛
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• افزایش تولیدات و دارا بودن توانایی رقابت پذیری در قیمت و کیفیت؛

• کاهش تعداد و فرایند مجوزهای کسب وکار؛

ــدگان  ــرای تولیدکنن ــب ب ــی مناس ــاخت های مال ــاد زیرس ــه ایج ــک ب • کم
ــه  ــه ای ک ــی، به گون ــای غیردولت ــدازی صندوق ه ــق راه ان بخــش کشــاورزی از طری

ــد؛ ــته باش ــر داش ــش مؤث ــرمایه گذاری نق ــرای س ــت الزم ب ــن امنی در تأمی

• تقویـت و توسـعه صندوق هـای غیردولتی حمایت از توسـعه سـرمایه گذاری در 
بخـش کشـاورزی بـه شـیوه ای که ایـن صندوق هـا در آینـده بتوانند تمـام یا بخش 
عمـده ای از نیازهـای مالـی- اعتبـاری تولیدکنندگان را عهده دار شـده و مسـئولیت 

بانک هـای دولتـی در اعطـای تسـهیالت بـه تولیدکننـدگان را تعدیل کنند؛

ــور  ــاورزی به منظ ــش کش ــرمایه گذاری در بخ ــرایط س ــود ش ــه بهب ــک ب • کم
ــود  ــش س ــرمایه گذاری، افزای ــش ریســک س ــد، کاه ــای تولی ــع و گره ه ــع موان رف
ــرمایه گذاری در  ــرای س ــرمایه ب ــان س ــه صاحب ــدی ک ــا ح ــرمایه گذاری و ... ت س

کشــاورزی ترغیــب شــوند؛

ــه  ــدگان ب ــی تولیدکنن ــش فن ــای دان ــات و ارتق ــش اطالع ــه افزای ــک ب • کم
ــد  ــت و کیفیــت تولی ــای کمّی ــع و ارتق ــه از مناب ــری بهین ــه بهره گی نحــوی کــه ب

منجــر شــود؛

ــت و  ــاژ، برداش ــتگاه های پمپ ــداث ایس ــه اح ــرمایه گذاری در زمین ــکان س • ام
انتقــال آب بــه اراضــی دیــم؛

• امــکان ســرمایه گذاری در زمینــه احــداث ســدهای خاکــی و بتونــی، 
...؛ و  آب بندهــا  انحرافــی،  کانال هــای 

• امکان سرمایه گذاری در زمینه تجهیز و نوسازی اراضی زراعی؛
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اســتفاده بهینــه از منابــع آب، بهبــود، توســعه و تبدیــل اراضــی دیــم بــه آبــی، 
ــق  ــد در اراضــی مســتعد اســتان از طری ــش تولی ــاری، افزای ــان آبی ــش راندم افزای

ــار؛ ــاری تحت فش ــتم آبی سیس

ــای  ــه حوضه ه ــه ب ــا توج ــزداری ب ــه آبخی ــرمایه گذاری در زمین ــکان س • ام
آبخیــز موجــود در اســتان و فرســایش خــاك )متوســط فرســایش خــاك در اســتان 
20 تــن در هکتــار در ســال و مقــدار رســوبات ورودی بــه حوضــه ســدها 10 میلیون 

مترمکعــب اســت(؛

• امــکان ســرمایه گذاری در زمینــه صنایــع فــراوری و بســته بندی محصــوالت 
اصلــی و فرعــی جنــگل و مرتــع؛

ــه گســتردگی  ــا توجــه ب ــق ب ــه اطفــای حری • امــکان ســرمایه گذاری در زمین
ــات موجــود  ــود امکان ــر، کمب ــع، خشکســالی ســال های اخی ــگل و مرت ســطح جن

بــرای اطفــای حریــق؛

• امــکان ســرمایه گذاری در زمینــه بازاریابــی، بــازار رســانی و صــادرات 
مرتعــی؛ و  جنگلــی  فراورده هــای 

• امــکان ســرمایه گذاری در زمینــه تبدیــل اراضــی دیــم بــه آبــی بــا توجــه بــه 
دیــم بــودن حــدود 70 درصــد از اراضــی زراعــی و آب فــراوان موجــود؛

• امــکان ســرمایه گذاری بــرای کارخانــه بســته بندی برنــج و حبوبــات و 
ــدم دوروم در  ــه کشــت گن ــا توجــه ب ــی ب ــه ماکارون ســبزیجات و احــداث کارخان

اســتان و اســتان های مجــاور؛

• سـاماندهی فارغ التحصیـالن بخـش کشـاورزی در قالـب شـرکت های خدمات 
مشـاوره ای و فنـی مهندسـی به منظـور افزایـش تولیـد و بهره وری کشـاورزی؛

• امــکان ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در زمینــه ایجــاد ســیلو بــا توجــه بــه 
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تولیــد گنــدم در اســتان و اســتان های مجــاور کــه قطــب تولیــد گنــدم هســتند؛

ــا  ــم ب ــات دی ــه تحقیق ــی در زمین ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــکان س • ام
ــه دیــم بــودن حــدود 70 درصــد از اراضــی زراعــی و امــکان اســتفاده از  توجــه ب

ــاران؛ ــم گچس ــات دی ــتگاه تحقیق ــای ایس توانایی ه

ــه زباله هــای  ــا توجــه ب • امــکان ســرمایه گذاری در زمینــه تهیــه کمپوســت ب
شــهری و ضایعــات کاه و کلــش برنــج و ســایر گیاهــان زراعــی و باغــی؛

• امکان سرمایه گذاری در زمینه بازاریابی، بازار رسانی محصوالت گلخانه ای؛

• امکان سرمایه گذاری در زمینه صنایع فراوری و بسته بندی محصوالت باغی؛

ــا  ــه ای ب ــه توســعه ســطح کشــت های گلخان ــکان ســرمایه گذاری در زمین • ام
توجــه بــه شــرایط آب وهوایــی و خــاك مناســب و نزدیکــی بــه حوضــه خلیج فــارس 

بــرای صــادرات؛

ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــتان ها و خزانه ه ــه قلمس ــرمایه گذاری در زمین ــکان س • ام
ــار؛ ــزار هکت ــا 100 ه ــات ت ــش ســطح باغ ــکان افزای ام

ــژه  ــان بوی ــرورش آبزی ــزارع پ ــعه م ــه توس ــرمایه گذاری در زمین ــکان س • ام
ــان؛ ــرورش آبزی ــزرگ پ ــای ب مجتمع ه

• امکان سرمایه گذاری در زمینه صنایع مرتبط با تهیه و توزیع خوراك؛

• امــکان ســرمایه گذاری در زمینــه ایجــاد کلینیــک و آزمایشــگاه تشــخیص و 
ــان؛ ــای آبزی ــان بیماری ه درم

ــان و تولیــدات  ــراوری و بســته بندی آبزی • امــکان ســرمایه گذاری در زمینــه ف
جنبــی آن؛

• امکان سرمایه گذاری در زمینه بازاریابی، بازار رسانی و صادرات ماهی.
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دانش بنیان کردن کشاورزی

ــعه  ــی ارزی ، توس ــر صرفه جوی ــالوه ب ــاورزی ع ــش کش ــر در بخ ــد بیش  ت تولی
ــاورزی  ــه کش ــک برنام ــت. ی ــد داش ــی خواه ــادی را در پ ــای اقتص ــایر بخش ه س
پایــدار موفــق در برگیرنــده اهدافــی ماننــد فراهــم کــردن امنیــت غذایــی همــراه 
بــا افزایــش کّمــی و کیفــی آن ضمــن در نظــر گرفتــن نیازهــای نســل های بعــدی، 
حفاظــت از منابــع آب، خــاك و منابــع طبیعــی، حفاظــت از منابــع انــرژی در داخل 
و خــارج از مزرعــه، حفــظ و بهبــود ســودآوری کشــاورزان، حفــظ نیــروی حیــات 
جامعــه روســتایی، حفــظ تنــوع زیســتی و توانایــی پذیــرش از ســوی جامعه اســت.

ایده هــای زیــادی بــرای تبدیــل کشــاورزی اســتان از حالــت ســنتی و 
ــای  ــه نمونه ه ــه از جمل ــود دارد ک ــان وج ــاورزی دانش بنی ــه کش ــی ب خودمصرف

ــرد: ــاره ک ــوان اش ــر می ت ــه زی ــد نمون ــه چن ــتان ب ــق در اس موف

• شــرکت کوبودنــا )اســتفاده از میــوه بلــوط و گیاهــان دارویــی به منظــور تهیــه 
نان هــای رژیمــی(؛

• شرکت سینره )تولید مواد آرایشی و بهداشتی از گیاهان دارویی(؛

• ایجاد آفت کش از عصاره بومادران و زیتون تلخ از طریق سنتز و علوم نانو.

سیاست گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان

• اســتفاده از ابزارهــای حمایــت نهاده هــای مناســب ماننــد اعطــای یارانــه بــرای 
خریــد گونه هــا و واریته هــای اصالح شــده و بهبودیافتــه، خریــد ماشــین آالت 
ــات و  ــالت و حبوب ــده غ ــاورزان تولیدکنن ــرای کش ــتقیم ب ــه مس ــاورزان، یاران کش
ــای  ــت نهاده ه ــش قیم ــران افزای ــد جب ــرای خری ــه ای ب ــارات یاران ــای اعتب اعط
ــی  ــرق و گاز طبیع ــرای ب ــی ب ــای ترجیح ــن قیمت ه ــر گرفت ــاورزی، در نظ کش
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ــل  ــی حمل ونق ــای ترجیح ــز قیمت ه ــود و نی ــدگان ک ــرای تولیدکنن ــی ب مصرف
ــدگان کــود؛ ــی از تولیدکنن ــت داخل ــا هــدف افزایــش حمای ــا ب کوده

ــر از قیمــت  ــاً پایین ت ــد تضمینــی محصــوالت کشــاورزی عمدت • قیمــت خری
از  تضمینــی  خریــد  قیمــت  سیاســت  به عبارتی دیگــر  آن هاســت.  وارداتــی 
خصوصیــات یــک سیاســت حمایتــی برخــوردار نبــوده و بدیــن ترتیــب دولــت در 
واقــع نوعــی مالیــات پنهانــی را بــرای کشــاورزان داخلــی اعمــال می کنــد. ازایــن رو 
پیشــنهاد می شــود اصالحــات قیمتــی در بــازار محصــوالت کشــاورزی بــه منظــور 
افزایــش قیمــت در ســطح مزرعــه و بتدریــج آزادســازی بــازار صــورت پذیــرد. در 

ــرد: ــره ب ــر به ــوان از ابزارهــای زی ــن راســتا می ت ای

الف( افزایش قیمت های تعیین شده دولتی و سقف قیمت های دولتی؛

ب( حمایت قیمت حداقل؛

ج( ذخیره احتیاطی.

ــران  ــع و عرضــه محصــوالت کشــاورزی ای ــام توزی ــه نظ ــه اینک ــه ب ــا توج • ب
ــع  ــد عرضــه و توزی ــاد در فراین ــه واســطه های زی ــادی از جمل دارای مشــکالت زی
 ASD ــد ــول مانن ــع محص ــد توزی ــای جدی ــتفاده از روش ه ــت، اس ــول اس محص
ــکیل  ــا تش ــد )APMR( و ی ــاورزی هن ــوالت کش ــازار محص ــون ب ــن و قان در چی
گروه هــا مختلــف خودیــار از کشــاورزان بــرای انجــام عملیاتــی ماننــد پــاك کــردن، 
ــه  ــه ب ــل از عرض ــه و قب ــطح مزرع ــوالت در س ــته بندی محص ــدی و بس درجه بن

ــد. ــع کن ــط را مرتف ــائل مرتب ــد مس ــازار می توان ب

• اســتفاده از ضایعــات محصــوالت در صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی ممکــن اســت 
موجــب کاهــش کیفیــت محصــوالت شــود؛ بنابرایــن تولیــد محصوالتــی باهــدف 
ــطح  ــش س ــور افزای ــدت به منظ ــراوری در درازم ــت ف ــا در صنع ــتفاده از آن ه اس
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کیفــی محصــوالت فــراوری شــده پیشــنهاد می شــود. ضایعــات بایــد در درازمــدت 
ــتم  ــترش سیس ــت حمل ونقل،گس ــود وضعی ــد بهب ــی مانن ــتفاده از ابزارهای ــا اس ب

ــود. ــرل ش ــردخانه ها کنت ــول و س ــازی محص ــارداری، ذخیره س انب

ــران در شــرایط حاضــر شــامل بیمــه  ــواع بیمــه محصــوالت کشــاورزان ای • ان
هزینــه تولیــد، بیمــه ارزش تولیــد و بیمــه تضمیــن تولیــد یــا بیمــه عملکرد اســت. 
لــذا به منظــور تشــویق کشــاورزان بــه تولیــد محصــوالت بــاارزش و ریســک بــاال و 
ایجــاد پایــداری بیش  تــر در کشــاورزی و صنایــع وابســته آن گســترش قراردادهــای 
ــه نظــر می رســد. از جملــه ایــن قراردادهــا بیمــه آب وهوایــی  بیمــه ای ضــروری ب

و بیمــه درآمــد اســت.

ــد روســتائیان از محــل  ــن درآم ــع تأمی ــن منب ــه اینکــه مهم تری ــا توجــه ب • ب
ــاورزی  ــای کش ــت فعالیت ه ــعه و تقوی ــذا توس ــت؛ ل ــاورزی اس ــای کش فعالیت ه
منجــر بــه افزایــش ســطح درآمــد و فقــر در جوامــع روســتایی می شــود. بنابرایــن 
ــت و  ــه حمای ــن در زمین ــد و چی ــورهای هن ــات کش ــوص از تجربی ــن خص در ای

ــت. ــره گرف ــوان به ــه شــد، می ت ــاال گفت ــه در ب توســعه کشــاورزی ک

• توجه به کشاورزی پایدار و مسائل زیست محیطی؛

ــت  ــا حفاظ ــاط ب ــاورزی در ارتب ــش کش ــردی بخ ــات کارب ــعه تحقیق • توس
یســت؛ محیط ز

ــاد  ــاورزی از ابع ــش کش ــه بخ ــت در زمین ــی محیط زیس ــات تفضیل • مطالع
ــج آن؛ ــال نتای ــتان و اعم ــت اس ــر محیط زیس ــاورزی ب ــرات کش ــی تأثی بررس

ــه  ــاورزی در زمین ــش کش ــی بخ ــام اجرای ــازمانی و نظ ــاختار س ــالح س • اص
محیط زیســت؛ حفاظــت 

• استفاده از نظام بهره برداری مناسب از منابع آب برای فعالیت های کشاورزی؛
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• ایجــاد زمینه هــای تغییــر و تحــول در فرهنــگ جامعــه روســتایی و افزایــش 
آگاهــی عمومــی در زمینــه حفــظ محیــط زیســت؛

• تشویق سرمایه گذاری در بخش کشاورزی پایدار و فراهم کردن زمینه آن؛

• حفظ مناطق و مناظر با ارزش طبیعی و تعیین حریم این مناطق؛

ــث  ــه باع ــا ارزش حفاظت شــده به نحوی ک ــرداری مناســب از مناطــق ب • بهره ب
خســارات جبران ناپذیــری و درازمــدت بــه منابــع طبیعــی ناحیــه نشــود؛

• جلوگیــری از فرســایش خــاك بــا روش هــای کارآمــد آبخیــزداری بــا توجــه 
بــه شــرایط طبیعــی منطقــه؛

• انجــام طــرح اثــرات زیســت محیطــی به منظــور شــناخت پیامدهــای توســعه 
هرگونــه طــرح در ســطح اســتان؛

• شناخت آالینده های آب خاك، هوا در سطح استان؛

• تهیه طرح جامع زیست محیطی در سطح استان؛

ــای  ــا قلمروه ــه ی ــمه های آب در ناحی ــا چش ــای رودخانه ه ــظ حریم ه • حف
کــه بــه منظــور اهــداف زیســت محیطــی بایــد حفــظ شــوند؛

• استفاده از روش های مدرن برای کاهش تخلیه آب های زیرزمینی؛

• تبدیل اراضی دیمی استان در سطوح شیب دار به باغات؛

• تعییــن محدوده هــای ویــژه زیســتی اکوسیســتم های آبــی،و منابــع طبیعــی 
در پهنــه ســرزمین وصیانــت از آن هــا؛

• انجــام طرح هــای مرتــع داری، ایجــاد تعــادل در تعــداد دام و ظرفیــت مراتــع، 
مشــارکت دامــداران در امــر بهره بــرداری از مراتــع؛
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• انجــام طرح هــای وســیع آبخیــزداری در حوضه هــای اســتان بــرای حفاظــت 
از خــاك و کاهــش فرســایش خــاك تأمیــن منابــع آب؛

• کاهــش مســاحت اراضــی تحــت کشــت دیــم کــم بــازده و تبدیــل آن هــا بــه 
مراتــع بــه منظــور حفــظ، افزایــش ظرفیــت و اعمــال مدیریــت صحیــح آن هــا؛

ــط و  ــل محی ــت و تحم ــا ظرفی ــب ب ــی متناس ــع طبیع ــرداری از مناب • بهره ب
ــی؛ ــع طبیع ــری مناب ــد پذی تجدی

ــرای  ــوره ب ــق چندمنظ ــوان مناط ــتی به عن ــق زیس ــعه مناط ــاد و توس • ایج
حفاظــت از گونه هــا و مجموعه هــای طبیعــی در مناطــق حســاس؛

• ایجاد تمهیدات الزم برای جلوگیری از ورود آلودگی ها به مناطق ویژه زیستی؛

ــر روی  ــری از احــداث ســد ب ــت معیارهــای زیســت محیطــی و جلوگی • رعای
رودخانه هــای حســاس؛

• تأمین سوخت روستاییان عشایر و جنگل نشیانان؛

• حفاظت از مناطق IBA در تاالب ها؛

• رعایت استفاده اصولی از سموم آفات و کودهای شیمیایی در مناطق زراعی.

سایر راهبردهای توسعه کشاورزی در استان

1- باال بردن ضریب نفوذ بذور اصالح شده برای محصوالت استراتژیک؛

2- باال بردن ضریب مکانیزاسیون؛

3- اســتفاده از سیســتم های نویــن آبیــاری بویــژه نــوار تیــپ در کشــت 
محصــوالت اســتراتژیک )آبیــاری میکــرو(؛

4- آموزش بهره برداران با استفاده از کلینیک های فنی و انتقال یافته های تحقیقاتی؛
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ــرای  ــده ب ــم ش ــت های تنظی ــال سیاس ــرای اعم ــب ب ــازی مناس 5- بسترس
ــاورزی؛ ــره وری آب کش ــای به ارتق

6- ســازماندهی مجــدد و انتقــال ســازمان های آب و خــاك و آب بــه قطب هــای 
کشاورزی؛

7- استقرار دانشگاه های کشاورزی در قطب های کشاورزی؛ 

8- مطالعات زیست محیطی تفضیلی؛ 

9- تشکیل انجمن های مصرف کنندگان آب؛

10- تأمین بودجه مورد نیاز ارتقای بهره وری  آب کشاورزی؛

11- تطبیق دادن روش های آبیاری با شرایط آب، خاك، گیاه و اقلیم؛

12- ایجاد سازمان های مناسب بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری؛

13-آموزش بهره برداران و کارکنان؛

14-انتقال یافته های تحقیقاتی درآمدزا.

نیازهای تحقیقاتی برای توسعه کشاورزی در استان

باغبانی

• بررسی مسائل پس از برداشت انواع میوه ها در استان؛

ــرای  ــوت و... ب ــرو، کمپ ــل، کنس ــات تبدی ــاد کارخانج ــکان ایج ــی ام • بررس
ــتان؛ ــی اس ــی و زراع ــوالت باغ محص

• بررسی، معرفی ارقام مختلف و مناسب سیب برای مناطق سیب کاری استان؛

• بررسی روش های مناسب مبارزه با سرمازدگی در باغ های میوه استان؛
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• بررســی و معرفــی پایه هــای مناســب بــرای گیاهــان میــوه به منظــور کنتــرل 
ــا؛ بیماری ه

ــون،  ــل زیت ــتان مث ــول اس ــوه غیرمعم ــان می ــت گیاه ــکان کاش ــی ام • بررس
ــالس و...؛ گی

• بررسی امکان کاشت گیاهان با روش کشت بافت در منطقه؛

• بررسی بیماری های میوه در استان و میزان شیوع این بیماری ها؛

• بررسی میزان رعایت اصول باغداری و دانش باغداری در بین باغداران استان؛

• شناسایی گیاهان دارویی استان و روش های اقتصادی تولید این گیاهان؛

• بررسی و معرفی ارقام مختلف و مناسب گردو برای مناطق گردو کاری استان؛

• بررسی روش های تربیت و هرس گیاهان میوه استان؛

ــرل  ــور کنت ــان به منظ ــرای گیاه ــب ب ــای مناس ــی پایه ه ــی و معرف • بررس
بیماری هــا و مســائل آب وخــاك؛

• تعییــن زمــان مناســب و برداشــت میوه هــای معمــول مثــل ســیب، انگــور و 
... بــرای بازاریابــی مناســب؛

ــا و ســرما  ــه بیماری ه ــاوم ب ــد نهال هــای مق ــکان تولی ــه و بررســی ام • مطالع
بــرای آب وهــوای مناســب؛

• بررسی کیفیت و کمّیت میوه های تولیدی استان و ارتقای آن ها؛

• بررسی و معرفی ارقام مختلف و مناسب بادام برای مناطق بادام کاری استان؛

ــا باردهــی  • بررســی نقــش زنبورعســل در مناطــق باغــی اســتان در رابطــه ب
گرده افشــانی؛ و  باغ هــا 
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• بررسی امکان کاشت اقتصادی سبزیجات با توجه به شرایط آب وهوایی و بازار؛

• بررسی و معرفی ارقام مختلف و مناسب انگور برای مناطق انگور کاری استان؛

• شناســایی ســطوح زیــر کشــت محصــوالت باغــی و میــزان برداشــت و ارزیابــی 
آن؛ اقتصادی 

• بررسی میزان مصرف کودهای شیمیایی در باغ ها میوه و عملکرد آن؛

• ارزیابی کیفی محصوالت باغی شناسایی شده در استان؛

• نیازسنجی عناصر غذایی در باغ های میوه استان؛

• بررســی روش هــای باغــداری )پاکنــی، هــرس، برداشــت میــوه ...( در باغ هــای 
اســتان در شناســایی مشــکالت و میــزان تطبیــق آن بــا اصــول علمــی باغبانــی؛

• بررسی امکان ترویج باغداری مدرن در استان؛

• بررسی امکان استفاده از نزوالت آسمانی در باغ های دیم )باران مصنوعی(؛

• شناسایی و میزان پوشش گیاهان باغی در استان؛

• شناسایی و ارزیابی درختان میوه برتر استان؛

• شناسایی آب وهوایی منطقه در رابطه با گیاهان میوه سازگار؛

• تعیین بهترین زمان پیوند گردو در باغ های گردوی استان؛

• تعیین بهترین رقم زیتون توصیه شده در استان؛

ــون،  ــیب، زیت ــردو، س ــرگ گ ــون ب ــاس آزم ــر اس ــرگ ب ــب ب ــه مناس • تغذی
ــی؛ ــود حیوان ــودی و ک ــیر ک ــات و تفس مرکب

• بررســی مزیــت نســبی تولیــد محصــوالت باغــی )گــردو، زیتــون و مرکبــات( 
در اســتان و بازاریابــی آن هــا؛
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• بررســی علــل قهــوه ای شــدن مغــز گــردو در اســتان و ارتبــاط آن بــا عوامــل 
محیطــی، ژنتیکــی، آفــات و بیماری هــا؛

ــه(  ــار و گوج ــه ای )خی ــوالت گلخان ــت محص ــان کاش ــن زم ــن بهتری • تعیی
ــی؛ ــن درآمدزای ــا بیش  تری ــازار ب ــای ب ــا تقاض ــب ب متناس

• بررســی مناســب ترین زمــان رهاســازی حشــره های مفیــد و تراکــم آن هــا در 
کنتــرل شپشــک آرد آلــود در باغ هــای مرکبــات؛

• بررســی راه هــای عملــی و کاربــردی مقابلــه بــا ســرمازدگی دیــررس بهــاره در 
باغــات ســیب و گــردو؛

• بررســی ســازگاری ارقــام بازارپســند و اصالح شــده انگــور متناســب بــا شــرایط 
اســتان بــرای جایگزینــی رقم عســکری؛

ــق  ــا مناط ــب ب ــرگل متناس ــادام دی ــم ب ــب ترین رق ــن مناس ــی و تعیی • بررس
مســتعد اســتان؛

ــن  ــی خلیفــه ای و بهتری ــات و بیماری هــای گــردو در منطقــه دل • بررســی آف
زمــان و روش مبــارزه بــا آن هــا؛

• بررسی مسائل و مشکالت تغذیه ای و ارائه راهکارهای محصوالت گلخانه ای؛

• تعییــن زمــان بلــوغ ســیب به منظــور تعییــن بهتریــن زمــان برداشــت ســیب 
ارقــام رد و گلــدن دلیشــز در مناطــق ســیب کاری اســتان؛

• بررسی مسائل و مشکالت تغذیه ای و ارائه راهکارهای محصوالت گلخانه ای؛

• ارزیابی اراضی و شناسایی مناطق مستعد احداث محصوالت باغی.
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زراعت و اصالح نباتات

• مقایسه روش های کاشت گندم در استان؛

• بررسی وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در استان؛

• بررسی تراکم کاشت گندم در استان؛

• مقایسه روش های خاك ورزی در کاشت گندم و جو؛

• مقایسه انواع مبارزه با علف های هرز در مزارع استان؛

• شناخت تنگناهای پژوهشی در قلمرو کشاورزی؛

• ســاماندهی پژوهش هــای انجام یافتــه در رابطــه بــا زراعــت و شناســایی 
ــتان؛ ــوای اس ــزارع و آب وه ــت در م ــه زراع ــوت در زمین ــاط ق ــا و نق تنگناه

• چگونگــی مدیریــت واحدهــای پژوهشــی کشــاورزی و خــارج کــردن مراکــز از 
ــی؛ مدیریت ماتریس

• هماهنگ سازی و ایجاد بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری در زراعت استان؛

• خاك شناسی؛

• بررسی امکان استفاده از کودهای بیولوژیک در مناطق مختلف استان؛

• بررسی تعیین مقدار بهینه مصرف کود و سم برای مناطق مختلف استان؛

ــرای  ــب ب ــای مناس ــایی راه ه ــا و شناس ــی خاك ه ــواد آل ــزان م ــی می • بررس
ــی خــاك؛ ــواد آل ــش م افزای

• تهیه نقشه فرسایش خاك های استان؛

• بررســی تأثیــر مصــرف ســموم در آلودگی هــای خــاك، آب و گیاه و شناســایی 
ــه خطر. دامن
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ترویج و بهره وری کشاورزی

• بررســی مشــکالت کشــاورزان و مقاومــت آنــان در رابطــه بــا پذیــرش 
کشــاورزی؛ مهندســان  توصیه هــای 

• تعیین جایگاه ترویج در توسعه کشاورزی و ارتباط آن با بخش های اجرایی؛

• بررسی نقش ترویج در توسعه و پروژه های کشاورزی؛

• زنان روستایی و نیازهای آموزشی آنان؛

• تعیین میزان رضایت مهندسان کشاورزی از امکانات رفاهی و درآمد خود؛

• بررسی بازده اقتصادی ترویج؛

• بررسی بازده و کارآیی فنی مؤسسات آموزشی کشاورزی؛

ــه  ــتان و ارائ ــداران اس ــاورزان و دام ــری کش ــوزش پذی ــزان آم ــی می • بررس
ــی؛ ــب آموزش ــکار مناس راه

• نقش مدیران و رهبران روستایی و محلی در توسعه روستا؛

• تعیین محصوالت استراتژیک استان و امکان ترویج آن؛

• بررسی عملکرد معاونت ترویج و آموزش کشاورزی سازمان کشاورزی استان؛

• مناسب سازی روش های ترویجی در استان با توجه به بافت اجتماعی منطقه؛

ــا  • مطالعــه و کســب اطالعــات روســتاها به منظــور ایجــاد برنامــه آموزشــی ب
توجــه بــه اوقــات فراغــت؛

• نیازسنجی بخش کشاورزی استان )نیروی انسانی و ابزار کشاورزی(؛

• بررسی نیازهای آموزشی برای کاهش ضایعات در محصوالت کشاورزی؛
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• ارزیابی طرح های کشاورزی اجراشده در استان؛

• بررسی انتظارات کشاورزان از مروجان کشاورزی؛

• تعیین میزان رضایت کشاورزی از امکانات رفاهی کشاورزی و درآمد خود؛

• مطالعــه در زمینــه دانــش بومــی کشــاورزی و چگونگــی تصحیــح روش هــای 
غیرعلمــی و نادرســت؛

• تکنولوژی های جدید و امکان ورود آنان به روستاهای استان؛

ــورهای  ــن بروش ــا کشــاورزان و تدوی ــی ب ــای اجرای ــاط بخش ه • بررســی ارتب
آموزشــی هــدف دار؛

• برنامــه تأثیــر روابــط متقابــل ترویــج و تشــکل های موجــود و مــکان دســتیابی 
ــر؛ ــر و مقتدرت ــه تشــکل های فعال ت ب

ــرانه  ــد س ــتان و درآم ــاورزی در اس ــای کش ــرانه زمین ه ــزان س ــن می • تعیی
ــا؛ ــن زمینه ه ــی از ای کنون

• میزان آگاهی زنان روستایی در زمینه های مختلف کشاورزی و مشارکت آنان؛

• آینده نگری یکپارچه کردن اراضی به منظور ایجاد کشاورزی مدرن؛

• مطالعــه در چگونگــی خــروج بخشــی از نیروهــای انســانی روســتا به منظــور 
ــی؛ ــازی اراض یکپارچه س

ــوزش و  ــتفاده از آم ــا اس ــاورزان ب ــدن کش ــدرك دار ش ــکان م ــی ام • بررس
ــب و ...(. ــه کس ــان )پروان امتح
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آبخیزداری

• تعیین میزان فرسایش خاك و رسوب در حوضه های آبخیز استان؛

• اولویت بندی حوضه های آبخیز از نظر خطر سیل خیزی؛

ــای  ــت حوضه ه ــور مدیری ــه منظ ــری ب ــتیبانی تصمیم گی ــامانه پش ــه س • ارائ
آبخیــز اســتان؛

• تهیه سامانه استحصال آب باران و رواناب برای جمع آوری باران و رواناب؛

• شبیه سازی فرسایش و رسوب در حوضه های آبخیز؛

• منشأ یابی رسوب در حوضه های آبخیز؛

• تعیین سهم سازندهای استان در میزان فرسایش خاك؛

• ساماندهی و مدیریت رودخانه؛

• بررسی وضعیت پایداری و ناپایداری رودخانه.

آب و خاک

• تعیین نیاز آبی برای گیاهان دارویی و صنعتی کشت شدنی در استان؛

• اثرات الگوهای مختلف کشت بر میزان بهره وری  آب در دشت  های استان؛

ــدام از  ــاری در هرک ــان آبی ــر راندم ــاری ب ــبکه  های آبی ــرات ش ــی اث • ارزیاب
اســتان؛ دشــت  های 

• بهینه سازی مصرف آب در الگوهای مختلف آبیاری برای انواع محصوالت؛

• تهیه مدلی برای ارزیابی راندمان آبیاری در دشت  های کشاورزی استان؛

• شناسایی و کشت گونه های زراعی با نیاز آبی پایین؛
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• مدل سازی منابع آب در دشت  های استان؛

• بررسی بیالن آبی در دشت  های استان.

ــا بررســی محصــوالت غالــب زراعــی و باغــی غالــب اســتان،  ــه طــور کلــی ب ب
چالش هــای کشــت و تولیــد هــر محصــول، راهبردهــای موردنیــاز بــرای غلبــه بــر 
هــر چالــش و اقدامــات اجرایــی مــورد نیــاز بــرای بــرآورد کــردن هــر راهبــرد و در 
نهایــت پیامدهــای اقدامــات اجرایــی اســتخراج شــد کــه بــه صــورت خالصــه در 

جــدول 27  ارائــه شــده اســت. 
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ل
محصو

ش
چال

راهبردها
ی

ی اجراي
اقدامات

ج و پيامدها
نتاي

گندم و جو

-مصرف آب از منابع زیرزمینی
– اتالف منابع آب به دلیل عدم 

استفاده از تکنولوژی های پیشرفته 
آبیاری

ش ازحد از نهاده های 
– استفاده بی

کشاورزی )کودهای شیمیایی (
- عدم استفاده از سیستم های 

ت فشار در مزارع
آبیاری تح

– از بین بردن ژن های مقاوم 
گیاهی و ورود ژن های دستکاری 

شده پر مصرف و پر توقع از لحاظ 
ك ومواد غذایی 

آب و خا
- در آبیاری قطره ای  محصوالت 
زراعی، به دلیل نیاز به جایگزینی 

ساالنه نوارهای آبیاری، هزینه 
بسیار زیادی به کشاورز تحمیل  

ث  می شود 
می کند که این امر باع

کشاورزانی که امکانات و تمکن مالی 
کمی دارند نتوانند از این سیستم 

استفاده کنند /

گ  مصرف 
ش و ترویج فرهن

-آموز
بهینه آب

ت ، 
ش و ترویج مراحل کاش

- آموز
ب

ت  مناس
ت و برداش

داش
ب با 

ت متناس
- استفاه از ا لگوي کش

ش
ك و توزیع بار

اقلیم ، خا
ص 

- تحقیقات کاربردي   در خصو
نیاز  آبي محصوالت و نوع و 

ت  محصول ، بذر اصالح شده 
کیفی

، شناسایي گیاهان مقاوم در مقابل  
شوري ، تأثیر تغییرات  اقلیم و 

ك
شرایط خا

ش بومی 
- استفاده از تجارب و دان

کشاورزان پیشرو و موفق در زمینه 
ت بهینه مصرف آب

مدیری

ش های بهینه آبیاري 
- استفاده از رو

ت فشار، باراني ،قطره اي ، 
)تح

زیرسطحي(
ت

ش هدر رف
- کاه

- استفاده مجدد از آب
- استفاده از منابع غیر متعارف

- جایگزیني پساب براي مصارف 
کشاورزي

- تجهیز مزارع به سیستم هاي 
الکترونیکي به منظور آبیاري در 
زمان مورد نیاز  و شرایط  رشد 

هرگیاه
ت اراضي دیم

مدیری
استفاده از ابزار الزم برای 

ت
اندازه گیری رطوب

ت ارقام مقاوم به خشکی
-کش

ش راندمان و بهره وری  با جایگزین کردن 
افزای

ش های سنتی
ش های نوین آبیاری به جای رو

رو
ش فشار بر منابع آب 

استفاده از آب بازیافتی برای کاه
زیرزمینی

ش 
ت در طراحی  سیستم آبیاری )فاصله بهینه آبپا

دق
ب، 

ش مناس
روي خطوط اصلی و فرعی، انتخاب آبپا
ب لوله هاي اصلی و فرعی(

ش مناس
آرای

ت در اجراي طرح )پیاده کردن صحیح نقشه طراحی 
دق

شده بر روي زمین (
ت صحیح سیستم در مرحله بهره برداري )تنظیم 

مدیری
زمان آبیاري، فشار سیستم(

ش تهیه و آماده سازي بستر 
 به کارگیري بهترین رو

ت 
ت )از شخم حفاظتی براي تهیه بستر کاش

کاش
ت گندم 

ف کار برای کاش
استفاده شود و از دستگاه ردی

استفاده شود(
ك مزرعه و 

بهبود تغذیه گیاهی با نمونه گیري از خا
ك و براورد نیاز کودي گیاه

اندازه گیري عناصر خا
ش 

استفاده از کودهاي آلی و کود پتاسه برای افزای
ك

ت نگهداري آب در خا
ظرفی

ك برای تعیین دور 
اندازه گیري خصوصیات فیزیکی خا

آبیاري، زمان آبیاری و میزان آبیاري
ف هاي هرز و محلول پاشی کودهاي حاوي 

مبارزه با عل
عناصر غذایی در طول فصل رشد

ش کارآیی مصرف آب با 
اعمال کم آبیاري براي افزای

ت انتظاري(
حذف آبیاري در پاییز )کش

شاورزی در استان
ت مورد نیاز برای دست یابی به توسعه ک

جدول 27: اقداما
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شاورزی در استان

ت مورد نیاز برای دست یابی به توسعه ک
ادامه جدول 27: اقداما

ل
محصو

ش
چال

راهبردها
ی

ی اجراي
اقدامات

ج و پيامدها
نتاي

ت
ذر

-مصرف زیاد آب
–استفاده نکردن از ارقام مقاوم به 

کم آبی
ت

ت نکردن تاریخ کاش
–رعای

ش از حد از 
– استفاده ی بی

نهاده های کشاورزی ) کود های 
شیمیایی (

- اما در آبیاری قطره ای  محصوالت 
زراعی، به دلیل نیاز به جایگزینی 

ساالنه نوارهای آبیاری، هزینه 
بسیار زیادی به کشاورز تحمیل  

ث  می شود 
می کند که این امر باع

کشاورزانی که امکانات و تمکن مالی 
کمی دارند نتوانند از این سیستم 

استفاده کنند.

گ  مصرف 
ش و ترویج فرهن

آموز
بهینه آب

ت ، 
ش و ترویج مراحل کاش

- آموز
ب

ت  مناس
ت و برداش

داش
- تحقیقات کاربردي

ش بومی 
- استفاده از تجارب و دان

کشاورزان پیشرو و موفق در زمینه 
ت بهینه مصرف آب

مدیری

-تانسیومتر
ت تبخیر

–  استفاده از تش
- سیستم آبیاری نوین

ب انواع 
- مطالعه درجه تناس

سامانه های آبیاری برای مناطق 
ب طرح ملی

ف کشور در قال
مختل

ت به خشکی 
انتخاب ارقام مقاوم نسب

س
و ور

ش مکانیزاسیون در 
- قدرت پذیر

ت ،
ت، داش

ف کاش
مراحل مختل

ت
برداش

س محصوالت 
-استفاده از ارقام زودر

زراعی
ت بذری

ت نشایی به جای کش
-کش

ت مخلوط
-کش

استفاده از سیستم آبیاري جدید و مدرن به جاي 
ش راندمان آبیاري حدود 

سیستم آبیاري سنتی )افزای
20 درصد(

- کوتاه کردن طول قطعات آبیاري
- استفاده از سیفون در عملیات آبیاري
- اندازه گیري آب ورودي به جویچه ها
س نیاز آبی گیاه

- آبیاري مزرعه بر اسا
ش رواناب اننهایی با کم آبیاري

- کاه
ش تهیه و آماده سازي بستر 

- به کارگیري بهترین رو
ت

کاش
س ذرت

-استفاده از ارقام زودر
ك مزرعه و 

- بهبود تغذیه گیاهی با نمونه گیري از خا
ك و براورد نیاز کودي گیاه

اندازه گیري عناصر خا
ش 

-استفاده از کودهاي آلی و کود پتاسه برای افزای
ك

ت نگهداري آب در خا
ظرفی

ت 
ك شامل باف

- اندازه گیري خصوصیات فیزیکی خا
ت زراعی و برای تعیین دور آبیاري

ك، ظرفی
خا

ب
-زمان آبیاري مناس

- میزان آبیاري بهینه
ف هاي هرز و محلول پاشی کودهاي 

-مبارزه با عل
حاوي عناصر غذایی در طول فصل
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شاورزی در استان

ت مورد نیاز برای دست یابی به توسعه ک
ادامه جدول 27: اقداما

ل
محصو

ش
چال

راهبردها
ی

ی اجراي
اقدامات

ج و پيامدها
نتاي

ج
برن

ب
ف باالی آ

- محصولی با مصر

-غذای اصلی مردم در استان

- نپذیرفتن کشاورزان برای جایگزین 

ت های دیگر به جای برنج
کش

س به کم آبی
- حسا

ف 
گ  مصر

ش و ترویج فرهن
آموز

ب
بهینه آ

ت ، 
ش و ترویج مراحل کاش

- آموز

ب
ت  مناس

ت و برداش
داش

ت کاربردي
تحقیقا

-آبیاری تناوبی شالیزار

-استفاده از ارقام بومی منطقه با 

ت
مطالعه این ارقام به بیماری بالس

ش خشکه کاری 
-استفاده از رو

در برنج

- استفاده از مالچ

ف 
ش مصر

ث کاه
-اجرای آبیاری تناوبی شالیزار باع

ک و خروج گازهای 
ب تا حد 50 درصد و تهویه خا

آ

ش میزان 
ت تر انجام می شود و افزای

سمی و زهکشی راح

ش میکرواورگانیسم های 
ت افزای

ک در نهای
ک خا

آمونیا

مفید

ث :
استفاده از مالچ در خشکه کاری باع

ت
ش درجه حرار

-کاه

ت
- حفظ رطوب

ک
ش میزان شوری خا

ش تبخیر سطحی  و کاه
- کاه
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ل
محصو

ش
چال

راهبردها
ی

ی اجراي
اقدامات

ج و پيامدها
نتاي

ت
مرکبا

-استفاده از شیوه ی آبیاری سنتی 
در باغات

-خاکی و غیر فنی بودن مسیر 
انتقال و توزیع آب آبیاری

ت شتا ب زده در مسیر 
- حرک

ش 
ت پوش

ش سطح تح
گستر

ت فشار و 
سامانه های آبیاری تح

ک سیستم دقیق آموزشی، 
فقدان ی

اجرایی، نظارت و ارزیابی و نیز ارائه 
اعتبارات رایگان بدون کنتر ل های 
الزم، و /// منجر به جمع آوری این 

سامانه ها در برخی موارد و یا تغییر 
سامانه آبیاری اجرا شده به سیستم 
سطحی شده و علیرغم هزینه های 

زیاد کارآیی الزم و مقبول  را نداشته 
باشد.

ش میزان آگاهی کشاورزان از 
-افزای

ك و گیاه
مسائل آب و خا

ش راندمان آبیاري در مزارع
-افزای

ص کارآیی مصرف آب 
ش شاخ

-افزای
در باغ ها

ش  بهره برداران 
ش و ارتقا دان

-آموز
براي بهبود، نگهداري و بهره برداري 

از سامانه هاي آبیاري

ش بهر ه برداران قبل و بعد از 
-آموز

اجرای سیستم
ش های صحیح 

- ترویج رو
بهره برداری از این سامانه ها در 

رسانه های همگانی
- تسهیالت دولتی

ت گذاری های برنامه ششم 
- سیاس

ت 
توسعه عمرانی کشور با محوری

ت آب انجام شود
مدیری

-تدوین استاندارد پارامترهای کیفی 
آب در سامانه های آبیاری

-شیوه های آموزشی برای بهره 
برداران به شیوه ی مدرسه در مزرعه 

با هدف تولید محصول سالم
ش ضایعات کشاورزي یکی از 

-کاه
مهم ترین راهکارهای جلوگیري از 

اتالف آب

ت بهره وری  به بشدت وابسته به آمار مربوط به 
-کمی

ت.
حجم آب مصرفی اس

ش مصرف نهاده های کشاورزی
-کاه

-استفاده از نهاده های زیستی
-تولید محصول سالم

شاورزی در استان
ت مورد نیاز برای دست یابی به توسعه ک

ادامه جدول 27: اقداما
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شاورزی در استان

ت مورد نیاز برای دست یابی به توسعه ک
ادامه جدول 27: اقداما

ل
محصو

ش
چال

راهبردها
ی

ی اجراي
اقدامات

ج و پيامدها
نتاي

ب
سي

سیستم آبیاری به شیوه سنتی
-استفاده از شیوه ی آبیاری سنتی 

ت
در باغا

-خاکی و غیر فنی بودن مسیر انتقال و 
ب آبیاری

توزیع آ
ب زده در مسیر 

ت شتا 
- حرک

ش 
ت پوش

ش سطح تح
گستر

ت فشار و فقدان 
سامانه های آبیاری تح

ک سیستم دقیق آموزشی، اجرایی، 
ی

ت 
ت و ارزیابی و نیز ارائه اعتبارا

نظار
رایگان بدون کنتر ل های الزم، و  

منجر به جمع آوری این سامانه ها در 
برخی موارد و یا تغییر سامانه های 

آبیاری اجرا شده به سیستم سطحی 
شده و علیرغم هزینه های زیاد 

کارآیی الزم و مقبول را نداشته باشد.

ت کاربردی
- تحقیقا

ش و ترویج 
-آموز

ب
ف بهینه آ

گ  مصر
- فرهن

- بهبود تغذیه گیاهی با نمونه گیري 
ک مزرعه و اندازه گیري 

از خا
ک و براورد نیاز کودي 

عناصر خا
گیاه

-استفاده از کودهاي آلی و کود 
ت نگهداري 

ش ظرفی
پتاسه برای افزای
ک

ب در خا
آ

ت فیزیکی 
- اندازه گیري خصوصیا

ت 
ک، ظرفی

ت خا
ک شامل باف

خا
زراعی و برای تعیین دور آبیاري

-تعیین زمان آبیاري
ف هاي 

- میزان آبیاري مبارزه با عل
هرز و محلول پاشی کودهاي حاوي 

عناصر غذایی در طول فصل رشد
-استفاده از سیستم آبیاري نوین 
ت فشار علمی به جاي سیستم 

تح
آبیاري سنتی

- تجهیز و نوسازي اراضی و توسعه 
شبکه هاي آبیاري و زهکشی

ت کشاورزي یکی 
ش ضایعا

-کاه
از مهم ترین راهکار جلوگیري از 

ب
ف آ

اتال

تشویق کشاورزان و بهره برداران برای تولید بهتر
ب برای کارهای 

- ایجاد سیستم های اعتباری مناس
کشاورزی

- ایجاد مراکز تحقیقاتی و ترویجی کارآ برای ارائه 
ت فشار و ثقلی

ت آبیاری تح
خدما

ت آبیاری در 
- وجود قوانین قضایی در ارتباط با تخلفا

کشور
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