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مقدمه:  �

امنیـت غذایـی زیـر بنـای امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی کشـور اسـت و از ارکان 
حکمرانـی خـوب و عادالنـه بـه شـمار مـی رود، بـه طوری کـه از منظـر ارزش هـای بنیادین بـه عنوان 
یکـی از مهمتریـن حقـوق فـرد و جامعـه محسـوب می شـود. با این نـگاه، حقـوق نسـل های آینده از 
طریـق حفاظـت از منابـع پایـه تولیـد و بهره بـرداری پایـدار از ایـن منابع مدنظـر قرار می گیـرد. باید 
توجـه داشـت کـه در طـول تاریـخ، ظهور و افـول بسـیاری از تمدن ها و سـیطره آنها متکـی بر تأمین 
غـذا بـوده اسـت؛ امـروزه نیـز غـذا همین کارکـرد سیاسـی امنیتـی را در قالبـی نوین برعهـده دارد و 
نظـم نویـن جهانـی و اسـتیالی حاکمیتـی از نقـش غـذا بـه عنـوان بازیگری مهـم در عرصـه جهانی 

می گیرد.  بهـره 
امنیـت غذایـی زمانـی به دسـت می آیـد کـه همـه مردم همـواره به غـذای کافـی، سـالم، مغذی و 
حـالل دسترسـی فیزیکـی و اقتصادی داشـته باشـند و ایـن غذا نیازهـای فرد برای یک زندگی سـالم 
و فعـال را فراهـم سـازد. ارکان اصلـی امنیـت غذایـی شـامل زنجیـره به هـم پیوسـته ای از »فراهمـی 

غـذا«، »دسترسـی به غـذا«، »سـالمت و مصرف غـذا« و »پایداری« اسـت.
فراهمـی غـذا متأثـر از سـه عامـل تولید، تجـارت و ذخیره سـازی اسـت. تولید داخلـی محصوالت 
کشـاورزی از کلیدی تریـن اجـزای امنیت غذایی اسـت کـه براینـد مؤلفه هایی چون منابـع پایه تولید 
)آب و خـاک(، سـرمایه گذاری در بخـش کشـاورزی، پشـتیبانی و حمایـت مؤثـر  از تولیـد، سـرمایه 
انسـاني ماهـر، کمیـت و کیفیـت نهاده هـای تولید، نظام دانـش، فـن آوری و اطالعات، نظـام مدیریت 
تولیـد و فـراوری محصـوالت کشـاورزی و نگـرش سیسـتمی بـه زنجیـره ارزش اسـت. از آنجـا کـه 
کشـاورزی در بسـتر کنونـی جهـان عالوه بـر وظیفه  مهم تأمیـن امنیت غذایی، مسـئولیت حفاظت از 
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منابـع طبیعـی و پایـه را نیـز بـر عهـده دارد، تنها راه پاسـخگویی بـه نیازهای غذایی جمعیت کشـور 
»دانش بنیـان شـدن کشـاورزی « و اسـتفاده از ظرفیت هـای عظیـم و مغفـول علـم و فنـاوری 
در سـطوح ملـی و جهانـی اسـت. در رویکـرد کشـاورزی دانش بنیـان، افـزون بـر اسـتفاده صحیـح از 
ظرفیت هـای کشـاورزی، موضـوع مهـم حفاظـت و بهره برداری پایـدار از منابع طبیعـی و پایه و تامین 

سـالمت تولیـد در اولویت قـرار دارد.
در موضـوع دسترسـی بـه غـذا، دسترسـی فیزیکـی و دسترسـی اقتصـادی از اهمیـت ویـژه ای 
برخـوردار اسـت. بهبـود دسترسـی بـه غـذا تحـت تأثیـر عواملـی چـون ایجـاد و توسـعه انواع بـازار، 
دسترسـی تولیدکننـده و مصرف کننـده بـه بـازار، قـدرت خریـد خانـوار، میـزان درآمـد و اشـتغال ، 
تکمیـل زنجیره هـای ارزش محصـوالت کشـاورزی و پشـتیبانی از اقشـار آسـیب پذیر اسـت. در ایـن 
مقولـه نیـز »دانش بنیـان شـدن فرایندهـا« بسـیار حائـز اهمیـت می باشـد و منجـر به تسـهیل 
دسترسـی فیزیکـی، کاهش تبعیـض قیمتی، کاهش شـکاف قیمتی بین تولیدکننـده و مصرف کننده، 
افزایـش درآمـد تولیدکننـده و قـدرت خریـد مصرف کننـده، ارتقـاء ارزش افـزوده، کاهـش ضایعـات و 

حفـظ کیفیـت و سـالمت محصـوالت می شـود.
رکـن سـوم امنیـت غذایی، مصرف غذاسـت کـه به الگـوی مصـرف و ویژگی های این الگو وابسـته 
اسـت. الگـوی مصـرف تأثیر به سـزایی بر اسـتفاده از منابـع آب و خاک، بهای تمام شـده سـبد غذایی 
و ارتقـای سـالمت جامعـه دارد. سـایر عوامـل اثرگـذار بـر این رکن شـامل سـالمت غذا، دانـش غذا و 
تغذیـه، سـوء تغذیه  ، تنـوع غذایـی و کیفیت آب آشـامیدنی اسـت. قابل ذکر اسـت که سـالمت غذا در 
دو رکـن فراهمـی و دسترسـی نیز بسـیار حایز اهمیت اسـت و موضوع غذای سـالم بایـد »از مزرعه تا 
سـفره« مدنظـر باشـد. »ارتقاء آگاهـی و دانش مصرف کننـدگان و دانش بنیان کـردن الگوی 
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مصـرف« از محورهای اساسـی ایـن رکن امنیت غذایی اسـت. 
رکـن چهـارم امنیـت غذایـی »ثبـات و پایداری« در سـه رکن فراهمی، دسترسـی و مصرف اسـت 
کـه وجـه مشـترک آن دو تـاب آوری می باشـد. عوامل بی ثباتـی و ناپایـداری در رکن فراهمـی غذا در 
کشـور عمدتاً شـامل سـرمایه گذاری و حمایت ناکافـی و غیرهدفمند از تولید، بهره بـرداری غیراصولی 
و خـارج از تـوان اکولوژیـک منابـع طبیعـی )بـه ویـژه آب و خاک(، تغییـر اقلیم و پیامدهای ناشـی از 
آن، بالیـای طبیعـی، مخاطـرات بیولوژیـک و تکانه های سیاسـی اسـت. عوامـل بی ثباتـی و ناپایداری 
در رکـن دسترسـی بـه غـذا عمدتاً شـامل نوسـانات قیمتی، تغییـرات مکـرر سیاسـت های اقتصادی، 
تکانه هـای سیاسـی و اجتماعـی، کاهـش قـدرت خریـد و ناپایـداری منابع درآمدی و اشـتغال اسـت. 
عمده تریـن عوامـل بی ثباتـی و ناپایـداری در رکـن مصـرف غـذا نیـز نگرانـی از کیفیـت، سـالمت و 
تقلبـات محصـوالت غذایـی و تبلیغـات غیرواقعی در حوزه محصـوالت غذایی اسـت. وظیفه حاکمیت 
غذایـی ایجـاب می کنـد کلیه شـاخص های موثـر در ثبـات و پایـداری ارکان امنیت غذایـی به صورت 

دانش بنیـان سـنجش، پایـش و ارزیابـی نمـوده و نسـبت به مهـار عوامـل ناپایداری اقـدام نماید. 
اهمیـت و جایـگاه امنیـت غذایـی ایجـاب می کند که سـند ملی و راهبـردی امنیت غذایی کشـور 
منطبـق بـا ارزش هـای بنیادیـن،  رویکـرد جامع نگـر و دانش بنیـان تدویـن شـود. از آنجا که شـرایط 
محیطـی نقـش کلیـدی در تأمیـن امنیـت غذایـی دارد، الگو بـرداری از کشـورهای دیگر بـدون توجه 
بـه تفاوت هـا و ویژگی هـای محیطـی کشـور منطقی نیسـت. بر این اسـاس و بـا بهره گیـری از نگرش 
»جهانـی اندیشـیدن و منطقـه ای عمـل کردن« باید در تدوین سـند ملـی امنیت غذایـی ایران ضمن 
بهره گیـری از تجـارب جهانـی و پیکـره دانشـی موجـود، توجـه ویـژه ای بـه »نـگاه و دانـش بومـی و 
بومی سـازی« داشـت. از ایـن رو، تدویـن سـند ملی امنیت غذایی کشـور بـا رویکرد فـوق و به ویژه در 
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شـرایط پرتنـش دهه هـای اخیـر، کـه مصادیق بـارز آن همه گیری بیمـاری کووید 19، بحـران کمبود 
آب، گرمایـش جهانـی و تغییـرات اقلیمـی و تضادهـای سیاسـی بیـن کشورهاسـت، امری ضـروری و 
گریزناپذیـر اسـت. در ایـن راسـتا، اتـکا بـه توانمندی هـای داخلـی و توجـه ویـژه بـه شـرایط محیط 

طبیعـی و سـپهر فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصادی کشـور حائز اهمیت اسـت. 
بـا توجـه بـه نقـش امنیـت غذایـی در تحکیم امنیـت ملی و فقـدان سـندی جامع و کارامـد برای 
امنیـت غذایی تدوین سـند ملـی و راهبردی امنیت غذایی مورد تاکید شـورای عالـی انقالب فرهنگی 
و وزارت جهـاد کشـاورزی قـرار گرفـت. در ایـن راسـتا و پس از بررسـی های دقیق، جامـع و آینده نگر 
و اسـتفاده از تجربیـات ملـی و بین المللـی و با مشـارکت همه دسـتگاه های مرتبط و تشـکل های غیر 
دولتـی، اقـدام بـه تهیه سـند ملی امنیت غذایی شـد. برای تهیه این سـند اسـناد پشـتیبان متعددی 

تهیه شـد کـه این مجموعه یکی از آن اسـناد اسـت. 

محمد رضا مخبر دزفولی                                        اسکندر زند
   رییس کمیسیون تهیه سند ملی امنیت غذایی             دبیر کمیسیون تهیه سند ملی امنیت غذایی
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مقدمه: �

بخـش کشـاورزی وظیفـه تأمیـن نیـاز غذایـی بـا اتـکا بر تولیـد ملـی و اسـتفاده بهینـه و کارآمد 
از منابـع تولیـد )آب وخـاک، اقلیـم و ...( و حفاظـت از منابـع طبیعـی تجدیدشـونده و افزایـش درآمد 
کشـاورزان را بـر عهـده دارد. ایـن بخـش با برخـورداری از حـدود 6/6 درصـد تولید ناخالـص داخلی، 
17/7 درصـد اشـتغال و 5/9 درصـد صـادرات غیرنفتـی و تأمین کننـده حدود 80 درصد مـواد غذایی 
و نیـز 90-80 درصـد مـواد اولیـه صنایع موردنیاز کشـور، جایـگاه مهمی در اقتصاد کالن کشـور دارد 

)گـزارش اقتصـاد کشـاورزی مرکز ملـی مطالعات راهبـردی کشـاورزی و آب، 1399(. 
کشـور بـا داشـتن اسـتعداد بالقـوه 37 میلیـون هکتـار از اراضـی قابل کشـت، 120 میلیـون واحد 
دامـی، 84/8 میلیـون هکتـار مراتع، 14/3 میلیون هکتـار جنگل و منابع ژنتیکی غنـی1 ، حدود 242 
میلیـارد مترمکعـب نـزوالت آسـمانی و 104 میلیـارد مترمکعب منابـع آب های سـطحی و زیرزمینی 
قابل دسـترس2، 2700کیلومتـر مـرز دریایـی در شـمال و جنـوب و حـدود 4/2 میلیـون بهره بـردار3، 
برخـورداری از نیـروی علمی و کارشناسـی قابل توجه در بخش کشـاورزی و منابـع طبیعی و درنهایت 
تنـوع آب و هوایـی می توانـد بـا تلفیـق و هماهنگی هـای الزم و نیـز ارتقـای بهـره وری مناسـب از 
منابعـی کـه اشـاره شـد یکـی از الگوهـای توسـعه جامـع کشـاورزی در منطقه به شـمار آیـد. به رغم 
اسـتعدادهای فـراوان بخـش کشـاورزی در کشـور، ایـن بخـش بـا چالش هـای اساسـی و تنگناهـای 

پرشـماری روبـرو اسـت کـه ازجملـه می تـوان بـه ترتیب بـه موارد زیـر اشـاره نمود:

1- جلد دوم آمارنامه کشاورزی، 1397
2- شرکت مدیریت منابع آب ایران، 1398

3- سرشماری عمومی کشاورزی، 1393
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دگرگونی هـا و تحـوالت موردنظـر در سـاختار اجتماعـی- اقتصـادی زمان بر بـوده و نیازمند وجود 
اسـتراتژی بلندمـدت، برنامه ریـزی جامـع و تـالش گسـترده همه جانبـه اسـت. از دیـدگاه اجتماعـی 
برخـورد افـراد و گروه هـا در ارتبـاط بـا موضوعـات توسـعه اجتماعـی- اقتصـادی و نیازمندی های آن 
پیچیـده و قابـل تعمـق اسـت، به طورمعمـول دولت هـا و دسـتگاه های اجرایـی بـرای برطـرف کـردن 
شـتابان نیازمندی هـا و همچنیـن بحران هـای مربـوط به آن، بـه تصمیم گیری های شـتاب زده گرایش 
دارنـد و گاهـی در جسـتجوی راه هـا و روش هایـی هسـتند کـه مسـائل را زودتـر و به طـور روزمـره 
حل وفصـل نماینـد، درحالی که دسـتیابی بـه نتایج مطلـوب در چارچوب طرح های توسـعه اجتماعی- 
اقتصـادی پایـدار بـا اقدام هـای مـوردی و موضعـی ممکـن نبـوده و یـا دسـت کم نتایـج موردنیـاز را 
به رغـم صـرف هزینه هـای عمومـاً سـنگین فراهـم نمی کنـد. ایـن مسـئله در کشـور و مخصوصـا در 
بخـش کشـاورزی مشـهود اسـت بطوری که بـه بخش کشـاورزی در سـال 1391 سیاسـت کلی ابالغ 
شـده اسـت و قبل از آن برنامه های توسـعه مبتنی بر تصمیمات کارشناسـی و مفاهمات بین بخشـی 
صـورت می گرفـت کـه همیـن مسـئله باعث شـده اسـت کـه راهبـرد هـادی مثـل خودکفایـی در برخی 
مقاطـع بـا جدیـت پیگیری شـده و در برخی مقاطـع محلی از اعراب نداشـته اسـت در صورتی که در اصل 
سـوم بندهـای 12 و 13 و در اصـل 43 بندهـای 1 و 9 قانـون اساسـی تاکیـد بر خودکفایی شـده اسـت1. 
در مـواردی کـه راهبـرد و برنامـه ای نیز تعیین شـده اسـت امـا در عمـل در برنامه ها، بیـن اهداف 
تعییـن شـده بـا عملکـرد برنامه هـا تفاوت های زیـادی وجود داشـته و بجز سـال های اندکی که رشـد 
بخـش کشـاورزی بـه هـدف تعیین شـده رسـیده اسـت در بقیه سـال ها همواره رشـد بخش از رشـد 
تعییـن شـده کمتـر بوده اسـت که نشـان از عـدم درک صحیح مسـئولین و برنامه ریزان کشـاورزی از 

1- قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
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بخـش کشـاوررزی دارد. بحـث خودکفایـی همـواره در سیاسـت ها و برنامه ها تاکید شـده اسـت اما با 
نگاهـی بـه تـراز تجاری بخش کشـاورزی و واردات محصوالت اساسـی کشـاورزی مشـخص می شـود 

کـه در عمـل چنیـن اتفاقی نیافتاده و کشـور به واردات کاالهای اساسـی وابسـته تر شـده اسـت. 
نکتـه مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه اغلـب برنامه هـای توسـعه منفـک از یکدیگـر اجـرا می شـود 
به بیان دیگـر ارتبـاط افقـی و عمـودی بیـن هدف هـا و سیاسـت ها و نیـز طرح هـا و پروژه هـا در حـد 
الزم دیـده نمی شـود. به دلیـل عـدم وجـود اسـتراتژی و راهبردهای بلندمـدت اقتصـادی، اجتماعی و 
زیسـت محیطی، برنامه ریزی جامع توسـعه کشـور چه بسـا توسـعه بخش کشـاورزی با ضرورت پیوند 
هماهنـگ آن بـا محیـط زیسـت در فرآینـد صنعتـی شـدن و خدمـات تحقـق نمی پذیـرد و گاه ایـن 
مهـم بـه فراموشـی سـپرده می شـود، در ایـن صـورت الزم و ملـزوم بودن بخش ها در مسـیر توسـعه 
اجتماعـی- اقتصـادی ناشـناخته مانـده و شـرایط هماهنـگ موردنیـاز را برای بهینه سـازی پیشـرفت 
اجتماعـی- اقتصـادی فراهـم نمی کند. در مواردی که توسـعه اجتماعـی- اقتصادی پایدار کشـاورزی، 
نیـاز بـه نگـرش کامل بـه اقلیم، اگرواکولـوژی و منابع در کنار سیاسـت های امنیتـی داخلی و خارجی 
کشـور دارد، از سـویی چـون توسـعه همه جانبـه و فعالیت هـای مرتبـت بـر آن بـر محیط زیسـت و 
انسـان تأثیـر می گـذارد، ازایـن رو ایجـاب می نمایـد کـه راهبردهـا و برنامه های توسـعه کشـاورزی در 
قالـب طرح هـای جامـع اقتصادی-اجتماعـی پایـدار دیـده شـود و اثرگذاری هـای متقابـل فعالیت ها و 
پروژه هـا بـر یکدیگـر و محیـط و انسـان از آغـاز، مـورد توجـه قرارگیرد. در تدوین اسـتراتژی توسـعه 

کشـاورزی چنیـن دیدگاه هایـی بایسـتی مدنظر قـرار گیرد. 
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نبود راهبردهای میان مدت و بلندمدت و ناکارآمدی و عدم استمرار سیاست ها �  -1

بعـد از انقـالب اسـالمی و عـدم وجود شـرایط مناسـب بـرای تنظیم برنامـه و سـپس وقوع جنگ 
تحمیلی، سـبب شـد تـا فرصت برای پرداختـن به موضوعات اساسـی نظیر تدوین چشـم انداز، راهبرد 
و حتـی تنظیـم برنامـه در سـال های آغازیـن نظام جمهوری اسـالمی، فراهـم نگردد اگر چه در سـال 
1360، "نظـام برنامه ریـزی کشـور" بـه تصویـب رسـید اما در عمـل تا سـال 1367 هیـچ برنامه ملی 
تدویـن و اجرایـی نشـد و از سـال 1367 بـود کـه بنـای اولیـن برنامه توسـعه پنج سـاله کشـور بدون 
وجـود راهبـرد و سیاسـت های بلندمـدت گذاشـته شـد )مجلس شـورای اسـالمی1 ، 1368(. سـپس 
علی رغـم نبـود راهبردهـای بلندمـدت، برنامه های توسـعه پنج سـاله، تهیـه و تصویب می شـد و روش 
کار بدیـن ترتیـب بـود کـه کارشناسـان وزارتخانه ها و شـوراهای بخش بـا هماهنگی هایی با سـازمان 
برنامـه و بودجـه الیحـه برنامه را در هیات دولت ارائه می کردند و سـپس در مجلس شـورای اسـالمی 
ارائـه، تصویـب و ابـالغ می گردیـد. طبـق اصـل 110 قانون اساسـی "تعیین سیاسـت هاي کلـي نظام 
جمهـوري اسـالمي ایـران پـس از مشـورت با مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام" از اختیـارات رهبري 
شـمرده شـده اسـت که در اجرای این اصل، از سـال 1377 تا سـال 1384، جمعاً، 28 مورد سیاسـت 
کلـي توسـط مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بررسـی و تقدیم مقـام معظم رهبـری گردیـده که از 
ایـن تعـداد 14 سیاسـت کلـی از سـوی معظم لـه ابالغ گردیده اسـت، کـه از آن جمله سیاسـت های 
کلی نظام در بخش کشـاورزي اسـت که در سـال 1384 پیشـنهاد و در سـال 1391 ابالغ شده است2  
یعنی عماًل، بخش کشـاورزی کشـور در سـال 1391 دارای راهبرد بلندمدت، گردیده اسـت. در کنار 

1- قوانین برنامه های توسعه، مرکز پژوهش های مجلس.

2- سیاست های کلی نظام-مجمع تشخیص مصلحت نظام
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ایـن امـر سیاسـت های کلـی بـرای بخش هـای منابـع طبیعی و سیاسـت های کلـی بخـش آب نیز در 
سـال 1379 ابالغ شـده است. 

در کنـار ایـن امـر گروهی طـی مطالعاتی سندچشـم انداز ایـران 1404 را با اهـداف کمی و کیفی 
کلیـه زیربخش هـا را در سـال 1384 ارایـه کردند که توسـط مقـام معظم رهبری ابـالغ گردید و طبق 
آن مقـرر بـود کلیه برنامه های پنج سـاله توسـعه در راسـتای تحقق اهداف سـند ایـران 1404 تعقیب 
و موجبـات اجـرای آن را فراهـم نماینـد کـه ارزیابـی تحقـق برنامه هـا با اهداف این سـند نیـز که در 

آسـتانه پنج سـال آخـر آن هسـتیم می تواند از اهـداف مطالعات جداگانه باشـد. 
اجـرای کلیـه برنامه های توسـعه تا قبل از سـند چشـم انداز و سیاسـت های کلی بخش کشـاورزی 
بـدون وجـود چشـم انداز و راهبـرد بلندمـدت و عمدتاً بر اسـاس تفاهمات بخشـی و بین بخشـی بوده 
اسـت در حالی که در اصل سـوم بندهای 12 و 13 و در اصل 43 بندهای 1 و 9 قانون اساسـی تاکید 
بـر خودکفایـی داشـته و در کلیـه اسـناد برنامـه و قوانین مصرح آن بـر تقویـت خودکفایی محصوالت 
اساسـی تاکید شـده اسـت. لیکن بعلت عدم وجود مطالبات شـفاف از ظرفیت های تولیدی کشـور از 
یکطـرف و عـدم وجـود راهبـرد بلندمـدت برنامه هـای بخش چه از نظـر تنظیم اهـداف و چه پیگیری 
تحقـق آنهـا از نظـم مشـخصی برخودار نیسـت و به تبـع آن تعیین محصـول و مقادیـر خودکفایی در 
آن بیشـتر تابـع تصمیمـات مسـئوالن وقت و بعضاً فشـارهای سیاسـی بوده اسـت و هیچـگاه مفاهمه 
و اراده بـرای تعییـن راهبـرد بلندمـدت و پایبنـدی بـه اسـتمرار آن متناسـب بـا ظرفیت هـای آب و 
بخـش کشـاورزی فراهم نشـده اسـت. شـاید داشـتن دو وزارت خانه برای بخـش و تغییـر اولویت ها با 

گرایش هـای سیاسـتی متنـاوب در مقاطعـی، به ایـن امر مهم سـایه نیز انداخته اسـت. 
در عمـل در برنامه هـا، بیـن اهـداف تعیین شـده بـا عملکـرد برنامه هـا تفاوت های فاحشـی وجود 
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داشـته بطوری کـه در بخش کشـاورزی در معدود سـال هایی رشـد بخش کشـاورزی از اهـداف تعیین 
شـده رشـد بخش کشـاورزی بیشـتر بوده و اکثر سـال ها رشـد بخش کمتر از رشـد تعیین شـده بوده 
اسـت. تعییـن رشـد خطـی بـرای کشـاورزی و عـدم توجـه به ماهیـت و ریسـک های طبیعـی بخش 
کشـاورزی در برنامه ریـزی، منجـر بـه ناکارآمد بودن برنامه های تدوین شـده برای بخش شـده اسـت. 

شـکل 1، عـدم انطبـاق اهـداف رشـد تعیین شـده و عملکرد بخش کشـاورزی را نشـان می دهد.

شکل 1-رشد بخش کشاورزی در مقایسه با اهداف تعیین شده برنامه های توسعه )گزارش اقتصاد کشاورزی1 ، 1399(

یکـی دیگـر از معضـالت جـدی سیاسـت های اتخـاذ شـده در بخش کشـاورزی، عـدم پایبندی به 
سیاسـت های اخذ شـده اسـت. برای نمونه در برهه ای از زمان سیاسـت های خودکفایی شـکر مدنظر 
قـرار گرفـت سـپس خودکفایـی گنـدم مـورد توجه یـک وزارت خانـه دیگر بـود خودکفایی گوشـت و 

1- مرکز ملی مطالعات راهربدی کشاورزی و آب اتاق ایران.
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شـیر در وزارت خانـه دیگـری فـارغ از ظرفیت هـای آب و یـا دالیـل اولویـت آنهـا تعقیـب شـد. نگاهی 
بـه احـکام برنامه هـای اول تـا ششـم توسـعه حاکـی از توجـه و انتظـار برنامـه در تقویـت خودکفایـی 
محصـوالت اساسـی اسـت )نظیـر: بنـد ب تبصـره 15 برنامـه دوم یـا مـاده 18 برنامـه چهارم یـا ماده 
143 قانـون برنامـه پنجـم و یا تحقق 95 درصدی در ماده 31 برنامه ششـم در محصوالت اساسـی( در 
حالی کـه نـگاه بـه تولیـد و واردات کلیه ایـن محصوالت حاکـی از تحقق اهداف بصورت پایـدار در هیچ 
دوره ای نبـوده اسـت بلکـه در مـواردی خودکفایـی تضعیف هم شـده اسـت و یا در مـوارد موفقی نظیر 
گوشـت سـفید، مـرغ و یـا تخـم مـرغ متکی بـر افزایـش واردات نهاده هـای دامی بـوده اسـت. افزایش 

حجـم واردات طـی برنامه هـای پنجـم لغایـت تاکنون تایید این مدعاسـت )شـکل 2 و شـکل 3(. 

 

شکل 2-ضریب خوداتکایی محصوالت اساسی )منبع: گزارش امنیت غذایی1 ، 1399(

1- مرکز ملی مطالعات راهربدی کشاورزی و آب
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 شکل 3-میزان واردات نهاده های دامی )منبع: اطالعات گمرک ایران، 1399(

2- نوسانات و میزان وابستگی امنیت غذایی به واردات �

امنیـت غذائـی یکـی از وجـوه امنیـت ملی اسـت و تامیـن امنیت ملی یکـی از اصلی تریـن اهداف 
حاکمیت هـای سیاسـی محسـوب می شـود. تاریـخ روابط بین کشـورها نشـان می دهد که کشـورهای 
قدرتمنـد در بیشـتر مـوارد از مـواد غذائی بعنوان سـالح بـه مثابه حربه ای سیاسـی برای ایجاد فشـار 
هـر چـه بیشـتر علیـه کشـورهای دیگـر اسـتفاده می کننـد و به همیـن جهت سـعی کشـورها بر این 
اسـت کـه در تامیـن مـواد غذائـی مهم و اساسـی در حد شـکنندگی قـرار نگیرند و سـهم قابل قبولی 

از آن را بـا تکیـه بـر تولیـدات داخلـی برای خود حفـظ کنند.
در قانـون اساسـی جمهـوری اسـالم ایـران در اصـل سـوم ) بندهـای 12 و 13( و در اصـل چهـل 
و سـوم ) بندهـای 1 و 9( بـر ضـرورت ایجـاد رفـاه و رفـع فقـر و برطرف سـاختن هر نـوع محرومیت 
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در زمینـه تغذیـه و تامیـن نیازهـای اساسـی انسـان از جمله خـوراک و افزایش محصوالت کشـاورزی 
و دامـی تـا مرحلـه خودکفائـی تاکیـد گردیـده اسـت و به تبـع آن در سیاسـت های کلی نظـام1) بند 
2 بخـش کشـاورزی( و چشـم انـداز جمهـوری اسـالم ایـران در افـق 1404 و سیاسـت ها و قوانیـن 
برنامه هـای پنج سـاله توسـعه بـر تامیـن امنیت غذائـی و نیل بـه خود کفائـی در محصوالت کشـاورزی 
تاکیـد گردیـده و در برنامـه ششـم توسـعه برای محصوالت اساسـی زراعـی ،دامی و آبـزی خودکفائی 

بـه میـزان 95 درصـد هدف گذاری شـده اسـت.
بـر خـالف اهـداف برنامه های توسـعه، تجـارت خارجـی محصوالت کشـاورزی و صنایـع غذائی در 
طـول سـال های 1368)سـال شـروع برنامه اول توسـعه( الی 97 حاکی از کسـری ترازتجـاری در کل 
ایـن دوره اسـت، کمتریـن میـزان کسـری تـراز متعلق بـه سـال 1373 با حـدود 0/7 میلیـارد دالر و 
بیشـترین میـزان کسـری بـه سـال های 1391 و 1392 بـا 7/9 میلیارد دالر اختصاص داشـته اسـت. 
متوسـط کسـری تراز تجاری در برنامه اول حدود 2 میلیارد دالر، در برنامه دوم 1/9، در برنامه سـوم 
1/4، برنامـه چهـارم 3، برنامه پنجم 5/7 و متوسـط سـال های 95 الی 97 به میـزان 3/8 میلیارد دالر 
بـوده اسـت کـه نشـان دهنده توفیق در برنامه سـوم در مقایسـه بـا سـایر برنامه ها می باشـد. بنابراین 
مقایسـه کسـری تـراز تجـاری در طـول 30 سـال منتهـی بـه 1397 گویـای ایـن واقعیـت اسـت که 
میـزان وابسـتگی کشـور بـه مـواد غذایی از سـال 68 الـی 84 از یک روند ثابـت و تقریباً کم نوسـانی 
برخـوردار بـوده ولـی از سـال 85 الی 92 رونـد افزایش بخود گرفته و از سـال 93 با نوسـاناتی کاهش 
یافته اسـت و در مجموع می توان نتیجه گرفت که وابسـتگی کشـور به واردات محصوالت کشـاورزی 

و صنایع غذایی بیشـتر شـده اسـت .

1- سیاست های کلی نظام ـ چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404
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بررسـی ضریـب خـود اتکائی کشـور در تامین مـواد غذائی )برای دو شـاخص مهـم ارزیابی امنیت 
غذائـی شـامل انـرژی و پروتئیـن( طـی برنامه هـای اول الـی پنجـم توسـعه و سـال های 95 الـی 97 
حاکـی از نوسـانات و ناپایـداری میزان خود اتکایی مواد غذایی کشـور اسـت. میـزان خوداتکایی انرژی 
در برنامـه اول 66/2 درصـد، برنامـه دوم 62/6، در برنامه سـوم 68/8، در برنامه چهارم 67/5، در برنامه 
پنجـم 60/9 و در سـال های 95 الـی 97 بـه میـزان 78/1 درصـد بـوده اسـت. در تامیـن پروتئین نیز 
طـی 22 سـال اخیـر )منتهـی بـه 1397( 78/3 درصد می باشـد بنابراین الزم اسـت در سیاسـت های 
کلـی و اجرایـی بخـش کشـاورزی تجدید نظر کامـل صورت پذیـرد و سیاسـت ها و راهبردهای جدید 
بـا در نظـر گرفتـن واقعیت های موجـود از نظر ظرفیت های تولیـدی و امکان پذیر کشـور در یک مدل 
پایـدار وضـع گـردد. منتهـی بایسـتی توجه نمود کـه خوداتکایـی پروتئین بر اسـاس افزایـش واردات 

خوراک دام و طیور اسـتوار بوده اسـت1. 

3- ناپایداری منابع کشاورزی )آب، خاک، منابع طبیعی و ذخایر ژنتیکی(  �

شـرایط نامطلـوب آب در شـرایط کنونـی، معلـول سیاسـت گذاری هـا، تصمیمـات و رویدادهـای 
5 دهـه گذشـته کشـور در عرصـه توسـعه اقتصـادی و اجتماعـی و از جملـه منابـع آب می باشـد، بـه 
نحوی کـه ایجـاد تعـادل در عرضـه و تقاضـای آب بـرای کلیـه مصـارف و رفع نیازهای توسـعه کشـور 
را بـا چالـش و مشـکالت عمیقـی در ابعـاد مختلـف مواجـه نمـوده اسـت. بـدون تردیـد در آینـده نه 
چنـدان دور، رقابت هـا بـر سـر دسترسـی به منابـع آب محدود، موجب گسـترش و شـدت منازعات و 
تنش هـای اجتماعـی بـر سـر تقسـیم و تسـهیم آب در نقـاط مختلـف خواهد شـد و در صـورت عدم 

1- گزارش امنیت غذائی ـ مرکز ملی مطالعات راهربدی کشاورزی و آب اتاق ایران
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چاره اندیشـی، بـه مناطق بیشـتری تسـری پیـدا خواهد کـرد. در زیـر مهم ترین چالش هـای آب را در 
چهـار بخـش منابـع آب سـطحی، منابـع آب زیرزمینـی، منابـع آب مـرزی و چالش هـای عمومی آب 

ارایـه گردیده اسـت.

الف: چالش های آب های سطحی )داخلی( 

اولیـن آثـار ناشـی از نـزوالت جـوی جـاری شـدن آب می باشـد کـه مقـداری از آن حیـن جریان 
بـه داخـل خـاک نفـوذ و منبـع آب زیرزمینـی را تشـکیل می دهـد و قسـمت اعظـم آن بـا بـه هـم 
پیوسـتن و ایجـاد رودخانه هـای فصلـی و دایمـی، منابع آب های سـطحی را تشـکیل می دهنـد. کلیه 
اقدامـات کشـور در امـر ایجاد سـدهای ذخیـره ای و انحرافی و احداث شـبکه های انتقـال و توزیع آب 
)شـبکه های آبیـاری( بـر مبنـای ظرفیـت آب هـای سـطحی می باشـد. میـزان بـارش کشـور از 325 
میلی متـر در سـال 48-1347 بـه 238/4 در سـال 95-1394رسـیده اسـت و میزان روانـاب  در این 
بـازه زمانـی از 182 میلیـارد مترمکعـب بـه 59 میلیارد متر مکعب رسـیده اسـت. میانگیـن رواناب 5 

سـاله آخـر منتهـی بـه 95-1394 ، بـه 48 میلیـارد مترمکعـب کاهش یافته اسـت.
در سـال های اخیـر حتـی بـا نزول بارندگـی بیش از نرمـال )به علت عـدم رعایت تعـادل اکولوژی 
آب در برنامه هـای توسـعه تأمیـن آب(  جریـان سـطحی قابـل مالحظـه ای وجـود نداشـته اسـت. به 
نحوی که طی سـال های اخیر شـاهد تشـدید در خشـک شـدن دریاچه هـا و محیط های آبـی داخلی، 
فصلـی شـدن بسـیاری از رودخانه هـای دائمـی )زاینـده رود-کروسـیوند، زرینـه رود(، کاهـش شـدید 

حجـم آب ذخیره شـده در پشـت سـدها و بسـیاری مصادیـق دیگر گردیده اسـت.
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ب: چالش های آب های  مرزی و مشترک

در گذشـته حـدود 13 میلیـارد متـر مکعـب آب کشـور را آب هـای مـرزی و مشـترک تشـکیل 
می دادنـد. علی رغـم احـکام و اسـناد بـاال دسـتی، دولت هـای گذشـته در مهـار آب های مـرزی، اقدام 
مؤثـری انجـام نداده انـد بـه طوری کـه ایـن میـزان بسـیار کاهـش یافتـه اسـت. برخـی از مهم تریـن 

چالش هایـی کـه آب هـای مـرزی بـا انهـا مواجه اسـت عبارتنـد از:
 شکنندگی و ناپایداری آب های مرزی شرق کشور مانند سد دوستی؛ _

 نگرانی از عدم استمرار کافی رودخانه مرزی شمال غرب کشور )ارس(؛ _
 ناخشنودی و اعتراض های پنهان و آشکار دولت عراق از اقدامات کشور در مهار آب های مرزی؛ _
عدم توانایی دولت های عراق و سوریه در جلوگیری از احداث سدهای بی شمار توسط ترکیه بر  _

روی رودخانه های دجله و فرات.
بعضـی گزارش هـا عمومـا غیر رسـمی حاکی از فرار آب های کشـور )بخصوص آب هـای زیرزمینی( 

بـه کشـورهای همسـایه و حوضه خلیج فارس و دریـای عمان دارد.

ج: چالش های آب های زیرزمینی 

اگرچـه اجـرای 15 پـروژه تعادل بخشـی آب های زیرزمینی در دسـتور کار دولت قـرار دارد. عالوه 
بـر اینکـه اجـرای ایـن پروژه هـا بـا چالش هایـی مواجه اسـت لیکن اجـرای ایـن پروژه ها نیـز کافی به 

مقصـود نمی باشـد. بعضـی چالش های پیـش رو تعادل بخشـی عبارتند از :
 عدم آمادگی یا نگرانی مسئوالن اجرایی )ملی و محلی( در انتخاب تقدم فعالیت بین مسدود کردن  _

چاه های غیر مجاز یا نصب کنتور هوشمند روی چاه های مجاز که تجربه نشان داده است تمایل بر نصب 
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کنتور هوشمند بیشتر متمرکز شده است در حالی که می توان گفت عمده بحران عدم تعادل آب های 
زیرزمینی را بایستی ناشی از خود چاه های غیر مجاز دانست؛

 عدم همکاری کافی سایر دستگاه ها به خصوص دستگاه قضایی در انسداد چاه های غیر مجاز؛ _
 در پروژه های تعادل بخشی برای افرادی که با بسته شدن چاه ها شغل و درآمد خود را از دست  _

می دهند تعیین تکلیف نشده است؛
 تعیین تکلیف حقوقی اصالح پروانه های چاه های مجاز از چالش ها اساسی تعادل بخشی است  _

زیرا صاحبان این گونه چاه ها بر اساس مجوزهای رسمی اقدام به سرمایه گذاری نموده اند در حالی که 
به دالیلی خروج از اختیار و تقصیر آنها اینک مجبور به کاهش برداشت می گردند و حتی در محدوده 

هم جوار آنها صاحبان چاه های غیر مجاز با نگرانی جدی مواجه نشده اند؛
 ساختار اجرایی پیشنهادی پروژه های تعادل بخشی بر مبنای شیوه های اجرایی دولتی متمرکز  _

گردیده است که بدلیل نارسایی های ناشی از رعایت مقررات دولتی، به کندی پیش می رود؛
 حفر چاه های غیر مجاز جدید و استفاده مجدد از بسیاری از چاه های غیر مجاز مسدود شده که  _

به دلیل عدم کنترل و نظارت صورت می گیرد.

د: اهم چالش های عمومی آب 

 کاهش تقاضای آب بخش های اقتصادی؛ _
 نامناسب بودن مدیریت آب؛ _
 عدم تخصیص بهینه آب محیط های آبی؛ _
 ناهماهنگی برنامه های توسعه)شهری+ صنعتی( با ظرفیت های آبی مناطق؛ _
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 تشدید افت کیفیت منابع آب؛ _
 پایین بودن بهره وری آب بخصوص در بخش کشاورزی؛ _
پیش بینی تهدیدهای زیست محیطی ناشی از بعضی بی تدبیری های فنی در اجرای پروژه های آبی؛ _
بروز تعارضات اجتماعی ناشی از نارسایی مدیریتی و آب. _

ایـن بحـران ناشـی از بخشـی نگـری در مدیریـت منابـع آب، تکیـه بـر ابزارهـای مدیریت سـازه ای و 
سـخت افـزاری، افزایـش برداشـت از منابـع آب زیرزمینـی، توسـعه همه جانبـه اقتصادی بـدون توجه به 
آمایـش سـرزمین و ظرفیت هـای اکولوژیکی و نادیده گرفتن نیازهای آبی محیط زیسـت کشـور می باشـد.

آثـار و تبعـات ایـن رویکـرد منجـر بـه از بیـن رفتـن اکوسیسـتم های طبیعـی مهـم و در معـرض 
تهدیـد جـدی قرار گرفتـن اکثریت قریب به اتفاق آنهـا، تحمیل اضافه برداشـت از آب های زیرزمینی، 
بیابان زایـی گسـترده، تشـدید پدیـده بـروز ریزگردهـا، بهـره وری پاییـن آب، آلودگی گسـترده منابع 
آب، بـروز بحران هـای اجتماعی و تشـدید مشـکالت و مسـایل هیدروپلیتیکی می شـود. مشـکالت بر 
شـمرده بـا بـروز آثـار تغییرات اقلیمـی و وقوع پدیـده خشکسـالی های طوالنی مدت تشـدید گردیده 

و در آینـده نیـز ادامه خواهد داشـت.
از طرفـی، خـاک نیـز بـه عنـوان منبـع طبیعـی، سـرمایه ملی و بسـتر حیـات مهم تریـن خدمات 
اکوسیسـتمی را بـرای زندگـی انسـان و سـایر موجـودات زنـده فراهـم می نمایـد. پیشـرفت در علـوم 
محیـط زیسـت، منابـع طبیعـی و کشـاورزی نشـان داده اسـت که خـاک بنیـاد و شـالوده اصلی ترین 
عملکردهـای اکوسیسـتم ها اسـت. خـاک محل زیسـت میلیون ها موجـود زنده اسـت و قابلیت تجزیه 
و فسـاد مـواد آلـی را دارد، خـاک روان آبهـا را تصفیـه و مـواد آالینـده را از جریان هـای آلـوده حذف 
می نمایـد، خـاک مـواد غذایـی مورد نیاز رشـد و نمو گیاهـان و درختـان را فراهم مـی آورد، به تنظیم 
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دمـای زمیـن کمـک می نمایـد. بنابراین خاک هر کشـور به عنوان یکـی از نعمت های بزرگ، سـرمایه 
عظیـم و میـزاث بـزرگ ملت هـا اسـت کـه در طـول تاریـخ در پیدایش تمدن ها نقش داشـته اسـت.

خـاک هـر کشـور، بـه عنـوان یکـی از نعمت هـای بـزرگ، سـرمایه عظیم و میـراث بـزرگ ملت ها 
هسـتند کـه در طـول تاریـخ در پیدایـش تمدن هـا نقـش داشـته و اسـتفاده بی رویـه و تخریـب آن 
موجـب زوال تمدن هـای بـزرگ شـده اسـت. بـه نقـل از »آدام اسـمیت1«، منابـع خـاک و ایـن کـه 
مدیـران و افـراد جامعـه چگونـه بـا ایـن منبع رفتـار کنند و مدیریـت نماینـد، از عناصـر و مولفه های 
مهـم پیـش برنـده توسـعه و بهبـود سـطح زندگـی هـر جامعـه ای اسـت. در حقیقـت خاک هـای هر 
کشـور دخایـر راهبـردی بـه حسـاب می آینـد کـه در طـول سـال های طوالنـی و بـا دخالـت عوامـل 
گوناگـون ایجـاد شـده اند و ممکـن اسـت بـا غفلت یـا اسـتفاده نامناسـب برای همیشـه نابود شـوند. 
متاسـفانه همـراه بـا برنامه های توسـعه کشـاورزی، خاک های کشـور دچار بی مهـری و کم توجهی 
قـرار گرفته انـد. توجـه بـه حفـظ پوشـش گیاهـی )طبیعـی یـا انسـانی( رعایـت عملیـات زراعـی در 
راسـتای حفـظ خـاک مثل تنظیم برنامه های تناوب، اسـتفاده از آب های شـور و نامتعـارف در آبیاری، 
تمرکـز بـر حداکثـر بهره بـرداری از اراضـی بـدون توجـه و رعایـت ظرفیت هـای خـاک و بـا حداکثـر 
اسـتفاده از انـواع کودهـای شـیمیایی، چـرای مفـرط عرصه هـای طبیعی، نادیـده گرفتـن برنامه های 
کـود سـبز یـا گیاهـان پوششـی، سـوزاندن بقایـای گیاهـی و بسـیاری از بی توجهی های دیگـر باعث 
تخریـب و تهدیـد خاک هـای کشـور گردیـده اسـت. افزایـش جمعیـت و نیـاز بـه اقدامـات توسـعه 
اقتصـادی، اجتماعـی نیز با فشـار بـر تغییر کاربری هـا و تبدیل اراضی بسـیار مرغوب و اسـتثنایی نیز 
بـر ایـن تهدیدها افزوده اسـت بـه نحوی منابع خاک کشـور تحت تاثیر عوامل بسـیار مهم، فرسـایش 

آلودگـی، کاهـش حاصل خیـزی شـدید قرار گرفته اسـت. 

1- پدر علم اقتصاد مدرن و نگارنده کتاب » ثروت و ملل«
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عارضـه مهـم دیگـری که عمدتـاً، ناشـی از رفتارهای انسـان ها با خاک بـروز نموده اسـت، کاهش 
شـدید حاصل خیـزی خاک هـای کشـور اسـت. در هیچ یـک از برنامه های کشـاورزی موضـوع افزایش 
و یـا حداقـل افزایـش حاصل خیـزی خاک کشـور مطرح نبـوده بلکه با تشـدید کاهش آن نیـز مواجه 
می باشـیم بـه نحـوی کـه در صد مـاده آلی خاک هـای کشـور در 63 درصـد از اراضی کشـور کمتر از 
یـک درصـد و در مناطقـی ایـن مقدار بـه 0/2 درصد تـا 0/4 درصد نیز می رسـد. این یعنـی تغییر در 
جهـت تغییـر سـاختمان خـاک، انجام عملیات سـنگین خـاک ورزی، مصرف زیـاد آب و غیـره و عدم 
حصـول بـه عملکردهـای مـورد نیـاز. به مـوارد مذکور بایسـتی عامـل آزادسـازی گازهـای گلخانه ای 
کـه از عوامـل اصلـی تغییـر اقلیـم اسـت، نیز اضافه کـرد. خـاک میراث نسل هاسـت که متاسـفانه در 

برنامه هـای توسـعه تـا کنـون از حداقل توجـه و جایگاه نیـز برخوردار نبوده اسـت. 
فرسـایش خـاک یکـی از جدی تریـن مخاطـرات و معضـالت در بخـش خـاک کشـور اسـت، نـرخ 
فرسـایش خـاک در کشـورمان بـه تفکیـک سـال های مختلـف ) بیـن 1330 الـی 1392( بـه شـرح 

نمـودار ذیـل گـزارش گردیده اسـت.

جدول 1- نرخ فرسایش خاک )تن در هکتار

1330134013601372137813811385138813901392سال

نرخ فرسایش 
خاک )تن در 

هکتار(
34/68/512/117/519/722/924/625/826/1

منبع: )سومین گزارش ملی وضعیت محیط زیست ایران، 1394( 
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ایـن فرسـایش در حالـی اسـت کـه ایجاد هـر سـانتی متر خاک طـی واکنش هـای طبیعی بسـیار 
بـه کنـدی صـورت می گیـرد و به طور متوسـط 700 سـال زمـان الزم اسـت. تا یک سـانتی متر خاک 
زراعـی و یـا خاکـی کـه توانایی پـرورش گیاهان را داشـته باشـد به وجود آید )سـومین گـزارش ملی 

وضعیت محیط زیسـت ایـران، 1394(.
مسـاحت جنگل هـای کشـور طـی 5 دهـه ) از سـال 1343 ( از 18 میلیـون هکتـار بـه 14/3 
میلیـون هکتـار ) 1397( کاهـش داشـته و در شـرایط فعلـی سـرانه جنـگل در ایـران 17درصد و در 
جهـان 62درصـد هکتار می باشـد مقایسـه ایـن آمار ضـرورت توجه جدی بـه حفظ و احیاء و توسـعه 

جنگل هـای کشـور را نشـان می دهـد.
مسـاحت مراتـع نیـز 48/8 میلیـون هکتار می باشـد که بیـش از 7000 گونه گیاهـی در قلمرو آن 
وجـود دارد. سـرانه مراتـع در ایـران 1/32 هکتـار و در جهـان 0/82 هکتـار اسـت و در شـرایط فعلی 
جمعیـت دامـی کشـور 124 میلیـون واحـد دامـی گـزارش گردیـده که حـدود 83 میلیـون واحد آن 
وابسـته بـه مرتـع اسـت در صورتی کـه مراتع موجود کشـور تنها می توانـد خوراک حـدود 25 میلیون 
واحـد دامـی را در مـدت یکسـال تامیـن نمایـد بنابرایـن بیـش از 3 برابـر ظرفیـت مراتـع از آن بهره 

می گردد. بـرداری 
تخریـب پوشـش گیاهی جنگل هـا و مراتع از عمده ترین مشـکالت موجود در حـوزه منابع طبیعی 
و محیـط زیسـت کشـور اسـت کـه خـود این امـر مشـکالتی از جملـه فرسـایش خـاک، بیابان زایی و 
طوفان هـای گـرد و غبـار و در نتیجـه پدیده ریزگردهـا ایجاد نموده اسـت. این ذرات معلـق در برخی 
مـوارد حـاوی ذرات قابـل زیسـتی هسـتند کـه بـرای سـالمتی مـردم به شـدت خطرناک می باشـند 
بـه طوری کـه می تواننـد انـواع باکتری هـا، جلبک هـا و کپک هـا را بـا خـود بـه دورترین نقـاط ممکن 
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انتقـال و باعـث عفونت هـای ریـوی و اختالالت تنفسـی گردنـد که با گذشـت زمان بـه تدریج تبعات 
آن آشـکار می گردد1.

بنابرایـن حفاظـت و توسـعه مطلـوب پوشـش گیاهـی ) جنـگل و مرتـع( می توانـد در حفاظـت و 
حاصل خیـزی خـاک، حفاظـت محیـط زیسـت و کاهـش گـرد و غبـار نقـش اساسـی ایفـا نماید.

منابع ژنتیکی که اجزای سـازنده حیات و سیسـتم های زیستی هسـتند از مهم ترین و کلیدی ترین 
ذخایـر هر کشـوری محسـوب می شـوند بطوریکـه این منابـع، پایه و اسـاس کلیه تولیـدات بیولوژیک 
اعـم از غذائی،کشـاورزی، داروئـی و بسـیاری از لـوازم زندگـی و صنعتـی می باشـند و موفقیـت در 
افزایـش ایـن تولیـدات بـر بهره بـردار از ایـن منابع اسـتوار اسـت. هرگونـه فقرزدایـی و ایجـاد امنیت 
غذائی و به دنبال آن توسـعه اقتصادی و اجتماعی مسـتلزم اسـتفاده پایدار از این منابع پایدار اسـت.

ذخائـر ژنتیکـی نقـش بسـیار مهمـی در سـاختار و پاالیـش چرخـه ای زیسـت محیطـی ماننـد 
چرخه هـای تولیـد هـوا، آب و خـاک کشـاورزی ایفـا می کننـد کـه ارزش آنهـا از ایـن نظر برای بشـر 
غیـر قابـل قیمت گـذاری اسـت. لـذا حفاظت، صیانـت و بهره بـرداری پایـدار از این منابع کـه تضمین 
کننـده حیـات ایـن کشـور در حـال و آینـده اسـت و انتقـال آن بـه نسـل های آینـده از وظایـف مهم 

ملـی ما اسـت.
منابـع ژنتیکـی مـاده خـام و زیرسـاخت اصلـی برای توسـعه کلیـه علـوم و فن آوری های زیسـتی 
محسـوب می شـود، بویـژه توسـعه و پیشـرفت تکنولـوژی، نانـو تکنولـوژی در کشـور مسـتلزم ایجـاد 
زیرسـاخت قـوی و محکـم برای حفاظـت و بهره برداری از منابـع ژنتیکی حوزه های مختلف می باشـد. 
بـه عبـارت دیگـر باید گفت که الزمه توسـعه زیسـت فن آوری توسـعه برنامـه حفاظـت و بهره برداری 

از منابـع ژنتیکی اسـت. 

1- منابع اطالعاتی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، 1398
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خوشـبختانه ایـران یکـی از کشـورهای بسـیار غنـی )Megadiverse countries( دنیـا از نظر 
ذخائـر ژنتیکـی اسـت امـا متاسـفانه تاکنـون قانونی که ایـن منابع را جـزء ثروت های ملـی اعالم کند 
و دسترسـی و بهره بـرداری از ایـن منابـع ارزشـمند ملـی را نظام منـد نمایـد وجـود نداشـته اسـت و 
به همیـن علـت ایـن ثروت عظیـم ملی به راحتی مـورد تـاراج بیگانگان واقع شـده و به یغمـا می رود1.

عـالوه بـر نقـش کلیـدی منابـع ژنتیکـی در توسـعه بخـش کشـاورزی و ایجـاد امنیـت غذایـی، 
بهره بـرداری از ایـن ذخایـر ارزشـمند و آزاد سـازی پتانسـیل آنها می تواند تحول شـگرفی در توسـعه 
صنایـع بیولوژیـک کشـور ماننـد صنایع دارویـی، شـیمایی، غذایی، سـاختمان و نسـاجی و هم چنین 
بخـش انـرژی نیـز ایجاد نماید، بطوری که به دنبـال انقالب ژنیتکی مولکولی و فراهم شـدن تکنولوژی 
جـدا سـازی و اسـتفاده از ژن هـای ارزشـمند ذخایـر ژنتیکـی گیاهـی بعنـوان یکـی از اساسـی ترین 

پشـتوانه های اقتصـاد هـر کشـوری مـورد توجـه خاص قـرار گرفت.
بنابرایـن بـا توجـه بـه مطالـب فـوق، می توان گفـت کشـاورزی یک بخـش اقتصادی مهـم مبتنی 
بـر منابـع طبیعی اسـت که حیات بشـر به آن بسـتگی دارد. توسـعه پایـدار کشـاورزی و ایجاد امنیت 
غذایـی در گـرو حفاظـت و بهره بـرداری بهینـه از منابـع 3 گانـه اصلی کشـاورزی یعنـی آب، خاک و 
منابـع ژنتیکـی اسـت. تحقق امنیـت غذایی و اسـتقالل اقتصادی کشـور نیازمند توسـعه پایدار بخش 
کشـاورزی و افزایـش تولیـدات آن می باشـد. بـا توجـه بـه محدودیت آب و خـاک زراعـی و اقتصادی 
نبـودن افزایـش سـطح زیر کشـت در بیشـتر مـوارد افزایش راندمـان تولیـد در واحد سـطح از طریق 
اسـتفاده بهینـه از منابـع و نهاده هـای تولیـد تنهـا گزینـه منطقـی و عملـی پیشـرو بـرای افزیـش 

تولیدات کشـاورزی اسـت.

1- سومین گزارش سازمان ملی محیط زیست ایران )1392-1382(. سازمان حفاظت محیط زیست کشور، شهریور سال 1394.
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4- باال بودن هزینه مبادله و پایین بودن رابطه مبادله بخش کشاورزی نسبت  �
به سایر بخش ها

بـر اسـاس محاسـبات انجام شـده رابطه مبادلـه بخش صنعت و کشـاورزی همواره بـه ضرر بخش 
کشـاورزی بـوده اسـت و بـه طـور میانگیـن تولیدکننـدگان بخش کشـاورزی بـرای تامین یـک واحد 
کاالی صنعتـی نیازمنـد در اختیـار داشـتن 1/15 واحـد کاالی کشـاورزی بوده انـد. بیشـترین مقـدار 

رابطـه مبادلـه میـان بخـش صنعت و کشـاورزی نیـز بـا 1/48 مربوط به سـال 1388 بوده اسـت.
بـر خـالف رابطـه مبادلـه بخـش صنعت و کشـاورزی کـه همـواره به ضرر بخـش کشـاورزی بوده 
اسـت رابطـه مبادلـه میـان بخـش خدمـات و کشـاورزی در بیـن سـال های 1380 تـا 1389 بـه نفع 
بخـش کشـاورزی بـوده و تولید کننـدکان بخش کشـاورزی بـه ازای دریافـت یک واحـد کاال از بخش 
خدمـات کمتـر از یـک واحـد کاالی کشـاورزی پرداخـت می نمودنـد امـا از سـال 1390 بـه این سـو 
رابطـه مبادلـه میـان ایـن دو بخـش نیـز بـه ضرر بخـش کشـاورزی تغییر نمـود و در نهایت در سـال 
1396 تولید کننـدگان بخـش کشـاورزی بـرای دریافـت یـک واحـد کاال از بخش خدمـات نیازمند به 
1/06 کاالی کشـاورزی بودنـد )شـکل 4(. به منظـور ملمـوس نمـودن مفهـوم رابطه مبادلـه و متضرر 
بـودن بخـش کشـاورزی از قیمت هـای موجـود میانگیـن وزنی گنـدم مورد نیـاز برای خریـد کمباین 
و تراکتـور ITM399 بـر اسـاس رونـد زمانـی ایـن متغیرها محاسـبه گردید. بر این اسـاس در سـال 
1380 بـرای خریـد یـک واحـد کمباین کشـاورزان نیازمند در اختیار داشـتن 138 تن گنـدم بوده اند 
و مقـدار ایـن شـاخص تـا سـال 1399 به 155 تن رسـیده که نشـان دهنـده افزایـش 17 تنی گندم 
مـورد نیـاز بـرای خریـد کمباین اسـت. بـه عبارت دیگـر رابطـه مبادله گنـدم و کمبایـن 15 واحد به 
 ITM399 ضـرر تولیـد کننـده بخـش کشـاورزی اسـت. همچنین محاسـبه رابطـه مبادلـه تراکتـور
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حاکی از متضرر بودن تولید کنندگان بخش کشـاورزی اسـت به طوری که در سـال 1382 کشـاورزان 
بـه منظـور خریـد یـک واحد تراکتـور نیازمند در اختیار داشـتن 43 تـن گندم بوده اند و این شـاخص 
در سـال 1398 بـه 48 تـن افزایـش یافتـه که نشـان از ضـرر 5 واحدی بخش کشـاورزی بـرای خرید 

تراکتـور دارد و رابطـه مبادلـه خریـد تراکتـور به ضـرر بخش کشـاورزی تغییر نموده اسـت.

 
شکل 4-رابطه مبادله بخش صنعت و خدمات با بخش کشاورزی

مهم تریـن نقـش رابطه مبادله بین بخشـی تأثیرگـذاری آن بر جاذبه تخصیص منابـع تولید در بین 
بخش هـای اقتصـادی اسـت به عبـارت دیگر تغییـر در قیمت های نسـبی هر بخش اقتصـادی می تواند 
منجـر بـه تغییر در تخصیص منابع شـود. در ایران قیمت هاي کشـاورزي و سـایر بخش هـاي اقتصادي 
چـه در بـازار داخلـي و چـه در بخـش تجـارت خارجـي بوسـیله انـواع سیاسـت هاي کالن اقتصادي و 
بخشـي مـورد تاثیـر قـرار گرفتـه و از مقـدار رقابتي خـود فاصله مي گیـرد )مهرابـی، 1382( در نتیجه 
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تخصیـص منابـع در بخش هـا تحت تاثیـر سیاسـت گذاری های قیمتی دولـت صورت می گیـرد از این 
رو رابطـه مبادلـه بیـن بخشـی باید در تدوین اسـتراتژی توسـعه بخش کشـاورزی مد نظر قـرار گیرد.

بـر اسـاس مطالعـه شـریفی و همـکاران )1396(، هزینـه مبادلـه بـرای محصـوالت کشـاورزی در 
بازارهـای مختلـف متفـاوت اسـت و در حـدود 30 درصـد از قیمـت تمـام شـده محصـول ناشـی از 
هزینـه مبادلـه تحمیل شـده به کشـاورزان اسـت. همچنیـن از بین عوامـل مختلف هزینـه اطالعات، 
هزینـه مذاکـره و چانه زنـی، هزینـه اندازه گیری و هزینه نظـارت به ترتیب سـهمی 32، 32، 23 و 13 
درصـدی از کل هزینـه مبادلـه را تشـکیل می دهند. همچنین مطالعه حسـینی و همـکاران )1388(، 
نشـان می دهـد کـه وجـود هزینـه مبادلـه در بخـش کشـاورزی باعـث افزایـش 3 هزینـه تسـهیالت 

کشـاورزان می شـود.
بـا در نظـر گرفتـن مطالـب عنـوان شـده رابطـه و هزینـه مبادلـه دو عامـل تأثیرگـذار بـر بخـش 
کشـاورزی هسـتند کـه خـود از سیاسـت های اقتصادی دولـت تأثیر می پذیرنـد از این رو بررسـی این 

شـاخص ها در راسـتای تدویـن اسـتراتژی توسـعه دارای اهیمت اسـت.

5- عدم کفایت سرمایه گذاری و باال بودن نرخ کارمزد و پایین بودن درآمد  �
سرانه کشاورزان

یکـی دیگـر از چالش هـای مهـم بخش کشـاورزی در ایـران عدم کفایـت سـرمایه گذاری در بخش 
کشـاورزی و همچنیـن نـرخ بـاالی کارمـزد اعتبـارات پرداختـی به بخش اسـت. گیالن پـور )1392(، 
در مطالعـه خـود بـر ایـن مسـاله تاکید نموده اسـت که بخـش کشـاورزی در طول تاریخ مدون شـده 
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اقتصـاد ایـران کوچک تریـن مقصد سـرمایه گذاری در کشـور بوده اسـت به طـوری که میانگین سـهم 
بخـش کشـاورزی از سـرمایه گذاری در اقتصاد کشـور در بازه زمانـی 1390 تـا 1395 برابر 4/2درصد 
بـوده و در عیـن  حـال کم تریـن تـداوم رونـد سـرمایه گذاری نیـز مربوط بـه همین بخش بوده اسـت. 
ثابـت  قیمت هـای  بـه  کشـاورزی  بخـش  سـرمایه گذاری  تغییـرات  مـدت  بلنـد  رونـد  بررسـی 
سـال 1390 بـر اسـاس اطالعـات بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـران )1399( نشـان از وجـود 
دو رونـد متفـاوت در ایـن بخـش دارد؛ از سـال 1379 تـا 1390 شـاهد افزایـش سـرمایه گذاری و 
رشـد 10/7 درصـدی در ایـن متغییـر بوده ایـم امـا از سـال 1390 بـه ایـن سـو میـزان شـاهد رونـد 
کاهشـی سـرمایه گذاری در بخـش کشـاورزی بوده ایـم به طـوری کـه در بیـن سـال های 1390 تـا 
1395 رشـد متوسـط سـرمایه گذرای برابـر 5- درصـد بـوده اسـت. در واقـع ایـن کاهـش بـه حـدی 
بـوده کـه میـزان سـرمایه گذاری انجـام گرفتـه در سـال 1394 بـه سـطح تشـکیل سـرمایه در سـال 
1380 تنـزل یافتـه اسـت )حسـاب های ملـی بانـک مرکـزی، 1399(. هرچنـد بررسـی  انجـام گرفته 
نشـان از رشـد 3/4 درصـدی موجـودی سـرمایه در بـازه زمانـی 1390 تـا 1395 دارد امـا ادامه روند 
کاهشـی سـرمایه گذاری در کنـار اسـتهالک سـرمایه در سـال های آتـی منجـر بـه کاهـش موجودی 
سـرمایه خواهـد شـد  )گـزارش اقتصـاد کشـاورزی، 1399(. توجـه بـه ایـن نکتـه ضروری اسـت که 
سـرمایه گذاری در بخـش کشـاورزی مهم تریـن عامـل حفـظ منابـع تولیـد، رشـد بخش کشـاورزی و 

افزایـش درآمـد فعـاالن بخش اسـت.
 از سـوی دیگـر سـهم کـم بخش کشـاورزی از سـرمایه گذاری و تشـکیل موجودی سـرمایه باعث 
شـده اسـت تـا بخش کشـاورزی نتوانـد از فنّ آوری مناسـب در فرایند تولید اسـتفاده کـرده و مصرف 
منابـع پایـه )زمیـن، آب، ...( به طـور بهینـه صـورت نمی گیـرد )فائـو، 2013(. از طرفـی تالش هـای 
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صـورت گرفتـه در جهـت افزایـش تولیـد بخـش کشـاورزی فشـار مضاعفـی را بـر ایـن منابـع وارد 
می کنـد. اگرچـه رشـد بخـش کشـاورزی تاکنـون مثبـت بوده اسـت امـا ادامـه تولید بدون تشـکیل 

سـرمایه مناسـب، در آینـده لطمـات جبران ناپذیـری را بـر منابـع پایـه کشـور وارد خواهد سـاخت.

شکل 5-سرمایه گذاری و موجودی سرمایه به قیمت ثابت سال 1390 )مأخذ: حساب های ملی بانک مرکزی(

دریافـت تسـهیالت بانکـی یکـی از مهم تریـن منابـع تامیـن سـرمایه و افزایـش سـرمایه گذاری و 
موجـودی سـرمایه در بخـش کشـاورزی اسـت و نرخ دریافـت این تسـهیالت مهم ترین عامل انگیزشـی 
بـرای فعـاالن بخـش کشـاورزی اسـت )تاجـی و امیدی کیـا، 1392(. بر اسـاس اطالعات بانـک مرکزی 
ایران در بین سـال های 1379 تا 1391 بخش کشـاورزی با میانگین نرخ سـود تسـهیالت کمتر از 15 
درصـد کمتریـن نـرخ سـود را در بین بخش هـای اقتصادی پرداخت می کرده اسـت )گیالنپـور، 1392(. 
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در ادامـه میـزان سـود تسـهیالت پرداختـی توسـط تمامـی بخش هـا تقریبا یکسـان بوده اما از سـال 
1392 بـه ایـن سـو میانگیـن نـرخ سـود تسـهیالت پرداختی افزایـش قابل توجهـی داشـته و در این 
بیـن بخـش کشـاورزی بـا میانگیـن سـود تسـهیالت 18 درصد پـس از بخـش خدمـات در رتبه دوم 
قـرار گرفتـه اسـت. بـا در نظـر گرفتن ایـن موضوع که به طـور ذاتی میـزان بازدهی بخش کشـاورزی 
بـه دلیـل وجود ریسـک های متعدد نسـبت به سـایر بخش هـای اقتصـادی کمتر اسـت و همچنین با 
در نظـر گرفتـن شـرایط اقتصـادی موجـود بـه نظر می رسـد نرخ سـود تعیین شـده برای تسـهیالت 
کشـاورزی بـاال بـوده و ایـن موضوع کاهش انگیـزه برای سـرمایه گذاری در بخش کشـاورزی را در پی 

خواهد داشـت.
 

)WWW.cbi.ir :شکل 6- میانگین نرخ سود مورد انتظار تسهیالت در عقود مشارکتی )منبع

از سـوی دیگـر یکـی دیگـر از منابع متـداول برای سـرمایه گذاری در بخش کشـاورزی اسـتفاده از 
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منابـع پس انـداز شـده توسـط فعالیـن این بخـش اسـت )فلـوری، 2015(1 . بررسـی درآمـد و هزینه 
خانـوار روسـتایی بنـا بـر اطالعات هزینـه - درآمـد خانوارهـای مرکز آمار نشـان می دهد کـه همواره 
هزینـه خانـوار روسـتایی از درآمـد آن هـا بیشـتر بـوده و تنها از سـال 1393 تـا 1397 درآمـد خانوار 
روسـتایی از هزینـه پیشـی گرفتـه اسـت )شـکل 7(. پاییـن بـودن درآمـد نسـبت بـه هزینـه امـکان 
پس انـداز و سـرمایه گذاری را از خانوارهـای روسـتایی سـلب نمـوده اسـت و ایـن امـر را می توان یکی 

از دالیل توسـعه نیافتگی کشـاورزی دانسـت.
 

شکل 7- درآمد و هزینه خانوار روستاییان ایران )منبع: طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار، مرکز آمار ایران(

بـا توجـه به روند کاهنـده سـرمایه گذاری در بخش کشـاورزی و همچنین گران بـودن منابع بانکی 
برای فعالین بخش و از سـوی دیگر نبود منابع حاصل از پس انداز در بین فعالین روسـتایی این بخش، 

1- 2015 ,Flory. 
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بهبـود سـرمایه گذاری در بخـش کشـاورزی یکـی از چالش های مهم پیـش روی سیاسـت گذاران برای 
تدویـن اسـتراتژی توسـعه بخـش کشـاورزی اسـت. از این رو تدویـن اسـتراتژی بهبود سـرمایه گذاری 

در بخـش کشـاورزی یکـی از الزامات اصلی تدوین راهبرد جامع بخش کشـاورزی در کشـور اسـت.

6- عدم تعادل سفره های آب زیرزمینی )بحران آب زیرزمینی کشور(  �

در کشـور مـا آب هـای زیرزمینـی اهمیت زیادی را داراسـت، زیرا فیزیوگرافی کشـور طوری اسـت 
کـه در بسـیاری از نقـاط کشـور بارندگی ها نمی توانند منجر به جریان گسـترده سـطحی شـوند ولذا 
بـا نفـوذ در پروفیـل خـاک و تقویـت منابـع اب زیرزمینـی می شـوند. در گذشـته چشـمه هـا به طور 
طبیعـی اب مـازاد منابـع آب زیرزمینـی را تخلیـه می کردنـد و سـپس قنات هـا ابـداع شـدند و از این 
طریـق نیـز مـازاد ظرفیـت منابـع آب زیرزمینـی تخلیه می شـدند و مدیریـت انها برعهـده اجتماعات 
محلـی بـود. بـا ورود تکنولـوژی و امکان حفر چاه برداشـت از آب های زیرزمینی با سـرعت بیشـتری 
صـورت گرفـت و پـس از پیشـرفت تکنولـوژی از یـک طرف و اسـتقرار حاکمیـت مدیریـت دولتی بر 
بخـش آب از دهـه 40 و همچنیـن فشـار سیاسـیون و دولتی هـای برداشـت های بی رویـه از منابع اب 
زیرزمینـی گسـترش زیادتـری  پیداکـرد به نحوی که در سـال های اخیر بیش از نیمـی از مصارف آب 
کشـور ) 55 درصـد( از منابـع آب زیرزمینی تامین می شـود که عمده مصرف آن در بخش کشـاورزی 
اسـت. در سـال های اخیـر برداشـت های بی رویـه از ایـن منابـع نـه تنهـا منجـر بـه لطمـات جبـران 
ناپذیـری بـه منابـع آب زیرزمینی شـده اسـت بلکه موجب ایجـاد اثـرات جانبی اقتصـادی، اجتماعی 
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و زیسـت محیطـی متعـددی گردیـده اسـت. آمـار و ارقـام رسـمی1 نشـان می دهـد، تعـداد چاه های 
کشـور از 47 هـراز حلقـه در سـال 1351 بـه حـدود 800 هـزار حلقه در سـال 95-1394 رسـیده و 
متوسـط تخلیـه از هـر چاه در سـال 52-51، 194 هزار متر مکعب در سـال 97-96 بـه 55 هزار متر 
مکعـب در سـال تقلیـل یافتـه اسـت. درواقع تخلیـه از هر چـاه  72 درصد کاهش یافته اسـت که این 
امـر بـدوا سـبب افزایش ارتفـاع پمپـاژ و افزایش هزینـه تولید می گردد. اسـتمرار اضافه برداشـت های 
بی رویـه از منابع آب زیرزمینی سـبب شـده کسـری مخزن تجمعـی آبخوان های کشـور از 66 میلیون 
مترمکعـب در سـال 44-43  بـه 134/24میلیارد مترمکعب  در سـال 97-96 برسـد. کسـری مخزن 
تجمعـی آبخوان های کشـور سـبب نشسـت سـطح خاک، تشـدید کیفیـت آب زیرزمینـی و درنتیجه 
کاهـش عملکـرد و سـپس تغییـر تنـاوب و نهایتـا شـوری و قلیائیـت خاک هـا و مهاجرت کشـاورزان 
می گـردد. شـکل 8، تغییرات کسـری مخـزن تجمعی منابع اب زیرزمینی را نشـان می دهـد. تغییرات 
کسـری مخـزن آبهـای زیرزمینی در طول سـال های گذشـته یکسـان نبوده اسـت. در بازه سـال های 
44-1343 تـا 67-1366 متوسـط کاهـش سـاالنه 0/4 میلیـارد مترمکعب بوده اسـت  اما با گذشـت 
زمـان ایـن مقـدار رو به افزایش اسـت، به طـور مثال در بـازه سـال های 68-1367 تـا 80-1379 این 
کاهـش سـاالنه بـه 3/2 میلیـارد مترمکعـب رسـیده و یـا در سـال های 81-1380 تـا 90-1389 این 
میـزان بـه بیشـترین مقـدار سـالیانه خـود )5/5 میلیـارد مترمکعب( رسـیده اسـت  کـه  بی ارتباط با 
فشـار سیاسـیون و مجلـس کـه در پـی پروانـه دار کـردن چاه هـای فاقـد پروانـه بودنـد نیسـت و پس 
از آن رونـد کاهشـی را در پیـش گرفتـه و در بـازه سـال های 1390-91 تـا 96-1395 ابـن میزان به 
4/9 میلیـارد مترمکعـب می باشـد. مجمـوع تغذیه آبخوان هـای آبرفتـی 48/99 میلیـارد مترمکعب و 

1- رشکت مدیریت منابع اب ایران
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مجمـوع برداشـت و تخلیـه از آبخـوان ها نیز 54/85 میلیـارد مترمکعب بوده که مویـد 5/86  میلیارد 
مترمکعـب اضافه برداشـت نسـبت به ظرفیـت تجدیدپذیر می باشـد.

 شکل 8-تغییرات کسری مخزن تجمعی منابع اب زیرزمینی

همچنین تعداد دشـت های ممنوعه، بحرانی کشـور در سـال های اخیر رشـد چشـم گیری داشـته 
اسـت به طـوری کـه در حـال حاضـر 409 دشـت از 609 دشـت کشـور در سـا ل1398 بـه ممنوعه، 
بحرانـی تبدیـل گردیده انـد، ایـن میـزان در سـال 1345تنهـا 22 دشـت بـوده اسـت. شـیب افزایش 
تعـداد دشـت های بحرانـی در سـال های اخیـر نیـز شـدیدتر شـده، بطوری کـه در فاصلـه سـال های 
1345 تـا 1390بطـور متوسـط، سـاالنه 6 دشـت به تعداد دشـت های بحرانـی افزوده شـده، در حالی 

کـه در طـول هشـت سـال اخیر بـه 16 دشـت در سـال افزایش یافته اسـت.
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بـرای جلوگیـری از افت بیشـتر سـطح آب زیرزمینی و نجات ایـن منابع ارزشـمند، در پانزدهمین 
جلسـه شـورای عالـی آب کشـور در تاریـخ 25 شـهریور 93، طـرح احیـا و تعـادل بخشـی منابـع آب 
زیرزمینـی مشـتمل بـر 15 پـروژه به تصویب رسـید. امـا اکنون با گذشـت بیش از 5 سـال از تصویب 
ایـن طـرح، منابـع آب زیرزمینـی نـه تنها احیا نشـده اند بلکه آمـار و ارقام نشـان می دهـد، روز به روز 

بـا افت بیشـتری مواجه می شـوند.
برداشـت های بی رویـه از منابـع اب زیرزمینـی سـبب ایجـاد پیامدهـای اقتصـادی از جمله کاهش 
سـطح زیرکشـت محصـوالت زراعی، کاهـش قابل مالحظـه عملکرد تولیـد محصوالت زراعـی و باغی 
به دلیل شـوری و تغییر الگوی کشـت می گرددکه سـبب کاهش درآمد سـاالنه می باشـد. همنچنین 
افزایـش هزینه هـاي تولیـد و هزینـه تامیـن آب مـورد نیـاز فعالیت هـای کشـاورزی همراه بـا کاهش 

عملکـرد تولیـد محصـوالت بر درآمد خالص سـالیانه کشـاورزان اثر منفـي دارد.
افـت سـطح منابـع آب زیرزمینی سـبب عـوارض اجتماعی متفاوتـی مانند مهاجـرت، افزایش فقر، 
بـی اعتمـادی نسـبت بـه عملکـرد دولـت در مـورد مدیریـت آب، مشـکالت و معضـالت توزیـع آب، 
نزاع هـای محلـی و منطقه ای، شـرایط نامناسـب بهداشـت عمومی، امیـد به زندگی، بیـکاری می گردد 

کـه برخـی ماننـد مهاجـرت و کاهش اشـتغال که اثـرات اقتصـادی نیزدارنـد پررنگ تر می باشـند.
از پیامد هـای زیسـت محیطـی افـت سـطح آب زیرزمینـی ایـن اسـت کـه بـا افـت سـطح آب 
زیرزمینـی کیفیـت آن کاهـش یافتـه و در نتیجـه آن خاک هـای منطقـه شـورتر می گردند کـه التبه 
نـرخ شـور شـدن در دشـت ها متفـاوت و عـالوه بـر افـت سـطح آب بـه عوامـل دیگـری ماننـد وجود 
تشـکیالت گچـی و نمکـی بسـتگی دارد. همچنین با نشسـت زمیـن و ایجاد فروچاله هـا موجب ترک 
خوردگی هـای عمیـق، افـت سـطح خـاک و خسـارت بـه ابنیه هـا و زیربناهـای کشـور می گـردد کـه 
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تخریـب زیربناهـای شـهری و روسـتایی و یـا زلزله خامـوش نامیده می شـود. و از همـه مهمتر این که 
ادامـه ایـن وضعیـت پایـداری سـرزمین را در معـرض خطـر قـرار می دهد.

7- عدم تناسب جمعیت بهره برداران و شاغلین با ظرفیت های بخش کشاورزی  �
و مهاجرت از مناطق روستایی

بـر اسـاس نتایـج سرشـماری عمومـی کشـاورزی سـال 1393، اراضـی کشـاورزی حـدود 16/5 
میلیـون هکتـار بـوده کـه نسـبت بـه سرشـماری سـال 1382 حـدود 9/6 درصـد کاهـش و نسـبت 
بـه سرشـماری سـال 1372 حـدود 6/5 درصـد افزایش داشـته اسـت در حالیکـه تعداد بهره بـرداران 
کشـاورزی در سـال 1393 حـدود 3/4 میلیـون بهره بـردار بوده که نسـبت به سـال 1382 حدود 2/8 
درصـد کاهـش و نسـبت به سرشـماری سـال 1372 حـدود 21/5 درصد افزایش داشـته اسـت. عدم 
تناسـب بیـن کاهـش اراضـی و افزایـش تعـداد بهره بردار باعث شـده اسـت که سـرانه بهره بـرداری از 
اراضـی اعـم از آبـی و دیـم از 5/5 هکتـار سـال 1372 و 5/1 هکتـار سـال 1382 بـه 4/9 هکتـار بـه 
ازای هـر بهره بـرداری کشـاورزی در سـال 1393 کاهـش یابـد1. کاهش سـهم هر بهره بـردار از اراضی 
کشـاورزی نشـان از کوچـک شـدن مقیـاس بهره برداری از زمین اسـت کـه برخالف قانـون جلوگیری 
از خـرد شـدن اراضـی کشـاورزی و ایجـاد قطعـات مناسـب فنـی، اقتصـادی مصـوب 1385 مجمـع 
تشـخیص مصلحـت نظـام و هم چنیـن مباحـث توسـعه و تجاری سـازی کشـاورزی اسـت کـه اراضی 
بزرگ تـر بـا صرفه هـای ناشـی از مقیاس تولید مواجه هسـتند. مسـئله کوچک بودن اراضی در کشـور 

1- رسشامری عمومی کشاورزی سال 1383 و 1393
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در مناطـق مختلـف متفـاوت اسـت بطوری که سـرانه اراضی در اسـتان گیـالن و مازندران بـه ترتیب، 
0/8 و 1/2 هکتـار بـه ازای هـر بهره بـردار کشـاورزی اسـت باالتریـن سـرانه اراضـی مربوط به اسـتان 
زنجـان بـا 11 هکتـار بـه ازای هـر بهره بـردار کشـاورزی اسـت کـه در طبقه بنـدی نظـام بهره برداری 

نزدیـک بـه بهره برداری خـرده مقیاس اسـت. 
در مقیـاس جهانی سـرانه زمین کشـاورزی نسـبت به شـاغلین بخش کشـاورزی در حـال افزایش 
اسـت بطوری کـه سـرانه زمیـن کشـاورزی جهـان از 4/47 هکتار به ازای هر شـاغل بخش کشـاورزی 
سـال 1992 به 5/11 هکتار به ازای هر شـاغل بخش کشـاورزی در سـال 2016 افزایش یافته اسـت 
امـا رونـد سـرانه اراضـی کشـاورزی کشـور رونـد مخالـف با رونـد جهانی داشـته اسـت1  )شـکل 9(. 
یکـی از مسـائل کوچـک بـودن اراضی کشـاورزی، تراکم نیـروی کار در اراضی و کاهش درآمد سـرانه 
اسـت کـه همیـن اختالف بیـن درآمـد فعالیت کشـاورزی و سـایر فعالیت هـا باعت تشـویق مهاجرت 
به شـهرها می شـود. نسـبت درآمد سـرانه شـاغلین کشـاورزی به درآمد سرانه کل شـاغلین کشور در 
طـی سـال های 1395، 1396 و 1397 بـه ترتیـب 36/7، 37/4 و 38/9 درصـد بوده اسـت که نشـان 

از پاییـن بـوده درآمد کشـاورزان نسـبت به سـایر فعالیت های اقتصـادی  دارد. 
طبـق اطالعـات بانک جهانی )2020(، سـهم بخش کشـاورزی از اشـتغال در دنیـا، از 44/1 درصد 
سـال 1991 به 26/5 درصد سـال 2020 کاهش یافته اسـت2  و سـهم بخش کشـاورزی از اشـتغال 
کشـور از 24 درصـد سـال 1991 بـه 17/8 درصد سـال 2020 رسـیده اسـت. طی سـال های 2010 
تا 2020 سـرعت کاهش سـهم بخش کشـاورزی از اشـتغال کشـور نسبت به کاهش سـهم کشاورزی 

1-  https://data.worldbank.org  

2-  https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS  
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از اشـتغال دنیا کاسـته شـده اسـت که متناسـب با کاهش اراضی کشـاورزی کشـور نیسـت و سـهم 
اشـتغال بخـش خدمـات و صنعت در حال افزایش اسـت )شـکل 10(. افزایش تعداد شـاغل در بخش 
کشـاورزی کشـور که منجر به فشـار بر منابع شـده و درآمد سـرانه کشـاورزان را کاهش داده و باعث 
عدم سـرمایه گذاری مناسـب در بخش می شـود، نامتناسـب با روند اشـتغال بخش کشـاورزی در دنیا 
اسـت بطوری کـه تعـداد شـاغلین بخـش کشـاورزی در دنیـا از 1/1 میلیـارد نفر سـال 2000 به 925 
میلیـون نفـر در سـال 2020 رسـیده اسـت که این رونـد در کشـور از 4/26 میلیون نفر سـال 2000 

به 4/21 میلیون نفر سـال 2018 رسـیده اسـت )شـکل 11(. 

شکل 9-سرانه اراضی کشاورزی نسبت به شاغلین بخش کشاورزی جهان )منبع: بانک جهانی، 2020(
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شکل 10- سهم بخش های اقتصادی از کل اشتغال دنیا و کشور )منبع: اطالعات بانک جهانی، 2020(

 

شکل 11- سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال ایران و جهان )منبع: اطالعات بانک جهانی، 2020(
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بنـد الـف ماده 62 قانون برنامه پنج سـاله ششـم توسـعه1 ، بـه جلوگیری از مهاجرت تاکید داشـته 
اسـت امـا رشـد کمیابـی زمیـن، منجـر بـه کاهـش درآمـد سـرانه کشـاورزان شـده و باعـث افزایش 
مهاجـرت از مناطـق کشـاورزی و روسـتایی می شـود. برخـالف قانـون برنامه هـای پنج سـاله توسـعه 
کـه تاکیـد بـر جلوگیـری از مهاجـرت دارد2 ، نـرخ مهاجـرت از مناطـق روسـتایی در کشـور دو روند 
متفـاوت داشـته اسـت. طبـق اطالعات مرکـز آمار ایران3 ، مهاجرت از روسـتا به شـهر از سـال 1355 
تا 1385 روند افزایشـی داشـته و از بعد از سـال 1385 کاهش یافته اسـت. علت این مسـئله کاهش 
جمعیت روسـتایی و به  اصطالح مسـن شـدن جمعیت روسـتا و در برخی موارد خالی از سـکنه شـدن 
جمعیت روسـتایی کشـور اسـت بطوری که 37 درصد روسـتاهای کشـور خالی از سـکنه هسـتند. از 
میـان مهمتریـن عوامـل کاهش شـاغالن بخش روسـتایی کشـاورزی، اختـالف درآمد میان شـهرها و 
روسـتاهای ایـران را می تـوان برشـمرد )احمـدی و توکلـی، 1393( بطوری کـه طی سـال های 1387 
تـا 1398 نسـبت پس انـداز خانـوار شـهری به روسـتایی حـدود 2 برابر بوده اسـت که انگیـزه ای برای 
جابجایـی جمعیـت از مناطـق روسـتایی به شـهری اسـت4 . کاهش جمعیـت جوان روسـتاییان نیز بر 
سـاختار شـاغالن بخش کشـاورزی اثر گذاشـته و سـن بهره بـرداران کشـاورزی را افزایـش می دهد. 

1- برنامه ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و مامنعت از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد 

تقویت مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیه نشین و کاهش جمعیت آن به میزان ساالنه ده درصد.

2- به عنوان مثال: ماده 62 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه الف- برنامه ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و 

مهاجرت در کشور و مامنعت از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیه نشین و کاهش 

جمعیت آن به میزان ساالنه ده  درصد)%10(.

3- مهاجرت های داخلی كشور درسطح استان، براساس نتايج رسشامری عمومی نفوس و مسكن

4- درآمد هزینه خانوار روستایی و شهری مرکز آمار ایران
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8- تغییرات اقلیم و تأثیرات آن بر کشاورزی �

پیـش از دوره ی صنعتـی تاکنون، افزایش چشـم گیر غلظـت گازهای گلخانه ای، به ویژه دی اکسـید 
کربـن )co2(، سـبب گرمایـش جهانـی و تغییرات اقلیمی شـده اسـت. میزان افزایش انتشـار گازهای 
گلخانـه ای بیـن سـال های 2000 تـا 2010 از سـه دهه گذشـته بیشـتر بـوده و بخش انرژی با سـهم 
35 درصـدی تولیدکننـده اصلـی گازهـای گلخانـه ای اسـت و بخـش کشـاورزی، جنگل هـا و دیگـر 
کاربری هـای زمیـن بـا 24 درصـد، بخـش صنعـت بـا 21 درصـد، بخش حمـل و نقل بـا 14 درصد و 

.)IPCC2013( بخـش سـاختمان بـا 6 درصد در رده هـای بعدی هسـتند
تغییـرات اقلیمـی از طریـق تأثیرگذاری بر متغیرهای آب و هوایـی از قبیل بارش و دما، چرخه های 
جـرم و انـرژی کـره ی زمیـن را تحـت تأثیر خـود قـرار می دهند.آمارها حاکـی از افزایش حـدود 0/3 
درجـه سـانتی گراد در دمـای متوسـط کشـور در هر دهـه اسـت )Rahimi et al 2018(. همچنین، 
نتایـج مطالعـات بیانگـر افزایش چشـم گیر در تغییرات تبخیر و تعـرق گیاه مرجـع )ET0( و نیاز آبی 
گیـاه در نیم قـرن اخیـر در ایـران بـوده اسـت. تغییرات میـزان بارش، توزیـع و پراکندگـی آن و حتی 

نوع بارش در برخی مناطق کشـور مشـاهده شـده اسـت )سـازمان هواشناسـی کشور(. 
بـر اسـاس مطالعـات انجـام شـده، رونـد کاهش بـارش و افزایش دمـا در ایـران در آینده با شـیب 
متفـاوت وجـود خواهـد داشـت. روند نزولی بـارش و صعودی دما توسـط عباسـپور و همـکاران، برای 
دهه هـای آتـی قـرن 21 پیش بینـی شـده اسـت )Abbaspoue et al 2009(. تغییـرات اقلیمـی 
نه تنهـا رونـد بلندمـدت متغیرهـای اقلیمـی را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد، بلکه سـبب بروز شـدیدتر 
و متواتـر وقایـع جـدی اقلیمـی از قبیـل موج هـای گرمایـی و خشک سـالی و همچنیـن وقـوع سـیل 
می شـوند. بـروز خشک سـالی کـه غالبـاً به همـراه رخدادهای شـدید اقلیمـی دیگر از قبیـل موج های 
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گرمایـی همراه اسـت، سـبب اعمال فشـار مضاعف بـر منابـع آب تجدیدپذیر، کاهش رشـد اقتصادی، 
افزایـش نیـاز آبـی گیاهـان، کاهش عملکـرد گیاهان زراعی، بـه خطر افتـادن امنیت غذایـی، افزایش 
 .)2013 Keshavarz et al( فقـر و قحطی و فزونی یافتن مهاجرت از روسـتاها به شـهرها می گـردد
همچنیـن افزایـش شـدید قیمت هـا و حساسـیت بـازار در زمـان این رویدادها مشـاهده شـده اسـت. 
بطـور مثـال وقـوع امـواج گرمایی در روسـیه در  2010 و ممنوعیت صادرات پـس از آن باعث افزایش 

دو برابـری قیمت هـای جهانـی گنـدم در پایان سـال شـده بود.
در دهه های اخیر، خشک سـالی های سـال های 2009-2007 و 2000-1998 که از شـدیدترین و 
طوالنی تریـن خشک سـالی های خاورمیانـه از سـال 1940 بوده انـد، از نظر امنیت غذایـی و اقتصادی- 
اجتماعـی، خاورمیانـه و ایـران را به شـدت تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت. خشک سـالی می تواند عامل 

تهدیدکننـده امنیـت ملی نیـز تلقی گردد.
 IPCC مبحـث امنیـت غذایـی و سیسـتم های تولیـد غـذا بـرای اولیـن بـار در گـزارش پنجـم
)2014( مطـرح شـد کـه در آن چگونگـی اثـرات تغییرات اقلیمـی و میزان آن بر سیسـتم های غذایی 
بررسـی شـده اسـت. بـر اسـاس نتایج، اثـرات منفـی و مثبت تغییـر اقلیم بـر محصوالت کشـاورزی و 
سیسـتم های تولیـد مـواد غذایـی در بسـیاری از مناطـق جهـان غیرقابـل انکار اسـت. تأثیـرات منفی 
در بسـیاری از مناطـق نسـبت بـه تأثیـرات مثبـت رایج تر اسـت. تغییر اقلیـم می تواند بطور مسـتقیم 
از طریـق اسـترس آبـی و یـا گرمـا و بطـور مسـتقیم از طریـق بیماری ها و آفـات و یا دسترسـی مواد 

.)2014 ,Porter et al( مغـذی بـر عملکرد غـالت تأثیـر بگـذارد
بـا توجـه به پیوسـتن ایـران به توافق نامـه پاریس در سـال 2016 در نیویورک، ایران متعهد اسـت 
در راسـتای کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای برنامه هـای ملـی خـود را با اسـتناد بر اصول اساسـی 
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حقـوق بیـن الملـل محیط زیسـت که شـامل اصـول عدالت بین نسـلی و فرانسـلی، اصـل تعامل بین 
توسـعه و محیـط زیسـت و در نهایـت اصـل همکاری هـای بین الملـل می باشـد، قرار دهد. بر اسـاس 
گـزارش ملـی ایـران در سـال 2000، کشـاورزی و دامپـروری بـا سـهم 9 درصد دومین بخـش تولید 
کننـده گازهـای گلخانه ایسـت. با اعمال سیاسـت های مناسـب در کشـاورزی می توان بـا هزینه کم در 
جهـت کاهـش گازهای گلخانـه ای اقدام کـرد. بطور مثال،  به حداکثر رسـاندن ترسـیب کربن بعنوان 
یکـی از فاکتورهـای انتخاب الگوی کشـت مناسـب مد نظر قرار گیـرد. همچنین مقابله بـا بیابان زایی، 
مدیریـت خـاک و کشـاورزی حفاظتـی و در مجمـوع در نظر گرفتن رویکـرد پایـداری و طبیعت مبنا 
در فعالیت هـای کشـاورزی مـورد توجـه باشـد. در صنعـت دامپـروری نیز بـا اعمال سیاسـت هایی که 
توسـط دولـت تعییـن می شـود، در زمینـه اصـالح الگـوی مصرف پروتئیـن و تغذیـه در ایـران )مانند 
جایگزینـی پروتئیـن گیاهی به جای بخشـی از پروتئین حیوانی( )صفایی و همـکاران، 1397(، اصالح 
نـژاد دام )در راسـتای اسـتفاده از نژادهـای دارای تولید باالتـر(، اصالح و بهبود تغذیه دام )اسـتفاده از 
اضافـه کننده هایـی کـه سـبب افزایـش ارزش غذایـی دام و کاهش انتشـار گازهای گلخانه ای توسـط 
آن می شـود( و در نهایـت اصـالح سـاختمان های نگهـداری دام و کـود )مانند اسـتفاده از بیوفیلترها(، 

 .)2014 ,Smith et al( در راسـتای کاهـش گازهای گلخانـه ای اقدام شـود
یکـی دیگـر از رویکردهـای مـورد توجه در کاهش گازهـای گلخانه ای، در نظر گرفتن اقتصاد سـبز 
اسـت. اقتصاد سـبز یا اقتصاد دوسـت دار و سـازگار با محیط زیسـت، روشـی در اقتصاد اسـت که رشد 
اشـتغال و درآمـد در آن از طریـق سـرمایه گذاری های دولتـی و خصوصـی در فعالیت هـای اقتصادی، 
زیرسـاخت ها و دارایی هایـی اسـت کـه باعث کاهـش آلودگی و انتشـارکربن، افزایش بهـره وری انرژی 

و منابـع و جلوگیـری از تخریـب و از بین رفتن تنوع زیسـتی می شـوند. 
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مهم تریـن چالـش حـال حاضـر درکشـور در زمینـه تغییـر اقلیـم، عـدم دیـد کالن در تخصیـص 
منابـع پایـه همچـون آب و انـرژی و اندرکنـش آن با امنیـت غذایـی و کاربری اراضـی )منابع طبیعی 
و تنـوع زیسـتی( در زیـر چتـر تغییر اقلیم بعنوان پیشـران اصلـی پویایی در سیسـتم منابع و مصارف 
کشـور می باشـد. بـا توجه بـه پیامدهای منفـی اقتصادی و امنیتـی تغییرات و نوسـانات اقلیمی، اتخاذ 
سیاسـت های جبرانی و سـازگاری و همچنین ظرفیت سـازی سـازمانی )سـاختار و قوانین(، سیستمی 
)مسـتندات و اطالعـات( و همچنیـن انسـانی )نیـروی متخصـص( توسـط دولـت به منظـور کاهـش 
تأثیـرات منفـی احتمالـی تغییـرات اقلیمـی در ایـران اجتناب ناپذیـر به نظر می رسـد. بخش خصوصی 

نیـز می توانـد بـا حفـظ فضـای کسـب وکار و منافع در ایـن زمینه مؤثر باشـد. 

9- تمرکز و گسترش امور کشاورزی در دولت و ناکارآمدی ساختار آن و عدم  �
حمایت از گسترش خصوصی سازی بخش کشاورزی در کلیه ابعاد

بـا احتسـاب سـه وظیفـه اصلـی تقویت امنیـت غذائـی و افزایـش تولید محصـوالت کشـاورزی با 
حفـظ منابـع)آب، خـاک و منابـع طبیعـی و ذخایـر ژنتیکـی( و افزایش درآمـد کشـاورزان از یکطرف 
و اینکـه اصـوالً بخـش کشـاورزی جزء بخش هـای اقتصادی شـناخته می شـود و بیشـتر از 98 درصد 
اراضـی و فعالیت هـای تولیـدی متعلـق بـه تولید کننـدگان بخـش خصوصی می باشـد با رعایـت ابعاد 
حفاظتـی آن می تـوان وظایـف دولـت در بخـش را به وظایف حاکمیتی و سـایر امـور و فعالیت ها را به 
تکالیـف و انتظـارات از بخـش خصوصـی )اعم از کشـاورزان، تشـکل ها، تعاونی هـا، نهادهای خصوصی 
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و ...( تلقـی نمـود. در وظایـف حاکمیتـی توجـه و تمرکـز دولـت بـه رعایت مسـائل قرنطینـه ای ) دام 
و گیـاه( و حفـظ منابـع معطـوف می گـردد. و در تحقـق سـایر تکالیـف وظیفـه دولت تهیـه و تدوین 
و اجـرای سیاسـت های حمایتـی و پرهیـز از هـر گونـه مداخلـه اسـت. اگرچـه انجـام برخـی وظایـف 
حاکمیتـی را نیـز می تـوان بـا تدویـن آیین نامه هـا و دسـتورالعمل ها بـا نظـارت دقیـق بـه بخـش 

خصوصـی واگـذار نمود.
از زمـان تشـکیل وزارت کشـاورزی )1320( تاکنـون سـاختار و تشـکیالت آن متاثـر از اهـداف و 
انتظـارات سیاسـت مداران و برنامه ریـزان بصـورت مسـتمر در معـرض تغییـر بـوده اسـت تـا زمـان 
تشـکیل وزارت آب و بـرق مدیریـت امـور آب کشـور کـه بـا عنـوان بنـگاه مسـتقل آبیـاری مدیریت 
می گردیـد در وزارت کشـاورزی متمرکـز شـد. در دهـه 40 تـا اوایـل انقـالب دسـت خوش تغییـرات 
متعـدد بـود و گاهـی در چهـار وزارت خانـه و گاها در یـک وزارت خانه متمرکـز بود. در تمـام این ایام 
کلیـه امـور توسـط دولـت بـه انجـام می رسـید و حتـی واحدهـا و موسسـات تحقیقاتـی نیـز در جوار 
سـاختار تحقیقاتـی ذیربـط متمرکـز بودنـد. بعـد از ظهـور انقـالب اسـالمی وزارت کشـاورزی بـه کار 
خـود ادامـه داد و بـا تشـکیل مراکـز خدمات کشـاورزی حضور خود در سـطوح دهسـتان های کشـور 
گسـترش داد و در کنـار آن به منظـور توسـعه کشـاورزی و هـم توسـعه عمـران و نوسـازی روسـتاها 
نیـز فعالیت هـای خـود را در روسـتاهای کشـور گسـترش تا باالخـره در اواخر دهه شـصت بخش های 
)امـور دام، جنـگل و مراتـع و آبخیزداری( از وظایف وزارت کشـاورزی منفک و با لحاظ بخش شـیالت 
کـه در دهـه شـصت تفکیک شـده بـود ، وزارت جهاد نیز تشـکیل و عمـاًل دو وزارت خانه تا سـال 79 

)به مـدت حـدود ده سـال( مسـئول تحقـق اهـداف بخـش کشـاورزی بوده اند.
در اواخـر سـال 1379 مجـدداً دو وزارت خانـه مذکـور تجمیـع و وزارت جهاد کشـاورزی تشـکیل 
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گردیـد. منتهـا وظایـف عمران و نوسـازی روسـتاها در ایـن زمان بـه وزارت خانه هـای ذی ربط منتقل 
گردیـد. قبـل از انقـالب حضـور دولـت در بخش کشـاورزی بسـیار محدودتـر از بعد از انقـالب وتغییر 
سـاختار بخـش کشـاورزی بـوده اسـت ،  مثـاًل دولـت مداخلـه ای در تامیـن ، توزیـع و ترویـج انـواع 
نهاده هـا اعـم از آفت کش ها، کودهای شـیمیایی یا ماشـین های کشـاورزی یا .... نداشـت. و انجام این 
امـور عمدتـاً توسـط شـرکت های بخـش خصوصی انجـام می شـد انجام تحقیقـات در حد مشـکالتی 
کـه بـا تکنولوژی هـای وارداتـی قابـل حـل نبودند )مسـائل خـاص داخلـی( انجـام می شـد. دولت در 
تجـارت و بخصـوص خریـد تضمینی محصوالت کشـاورزی مداخله نداشـت دسترسـی مـردم به انواع 
تکنولوژی هـای روز بـدون مداخلـه دولـت و بـا جریان رقابـت آزاد و انتخاب کشـاورزان عمل می شـد 
دولت حداکثر در سـطح شهرسـتان حضور داشـت اگرچه گسـتردگی و تنوع کشـاورزی نیز با شـرایط 

امـروز قابل مقایسـه نمی تواند باشـد. 
بعـد از انقـالب بـرای وضـع و اعمـال سیاسـت های حمایتـی از بخـش کشـاورزی تـالش گردید و 
در ایـن راسـتا ضمـن گسـترش تشـکیالت و سـاختارهای دولتـی در دو وزارت خانـه بصـورت رقابتی، 
مداخـالت دولـت در بخش کشـاورزی بـا پرداخت یارانـه به انـواع نهاده ها و دخالـت در تجارت بخش 
کشـاورزی توسـعه یافـت به نحـوی کـه امـروز می تـوان گفـت بیـش از 85 درصـد کود توسـط دولت 
تامیـن می گـردد، تامیـن کل بـذر محصـوالت اساسـی ) گنـدم و جـو( نیـز در انحصـار دولـت اسـت 
وکسـی بـدون حضـور دولـت مجـاز بـه هیچ گونه فعالیـت در امر بـذر نیسـت ، مداخله تجـاری دولت 
در تعییـن قیمت هـای تضمینـی یا سیاسـت های خارجی باعث نوسـانات شـدید در تولیـد محصوالت 
کشـاورزی گردیـده وکلیـه مجـوز فعالیت هـای کشـاورزی توسـط دولت صـادر می گـردد ، اگرچه در 
سـال های 1376 و 1380 به ترتیب با تشـکیل سـازمان نظام دامپزشـکی و سـازمان نظام مهندسـی 
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کشـاورزی و منابـع طبیعی سـعی شـد بخشـی از مداخـالت دولت کاهش یابـد لیکن این سـازمان ها 
نیـز نـه تنها مسـتقل از وزات خانـه عمل نمی کننـد  بلکه محملی بـرای دریافت وجوه غالبـاً نامتعارف 
بـرای سـاده ترین و معمول تریـن خدمـات )بعضـاً غیر ضـروری( برای کشـاورزان و دامداران شـده اند .

امـر تحقیقـات نیـز منحصـراً در اختیـار دولـت قـرار گرفتـه و بـه جـز مـوارد بسـیار محـدود و 
اسـتثنایی کـه عمدتـاً بـا کارشـکنی دولتی هـا مواجـه می باشـد توسـط بخـش خصوصـی دسـت و پا 
می زنـد. مقایسـه تغییـر سیاسـت خصوصی سـازی تحقیقات در کشـورهای چیـن و ترکیه با اسـتمرار 
سیاسـت های دولتـی در کشـورمان حاکـی اسـت کـه حفـظ سیاسـت های دولتـی چـه بالیـی بـر 
کشـاورزی و کشـاورزان کشـور وارد کـرده اسـت ، تولیـد هسـته های بـذری، ارزیابی ارقامی کـه ندرتاً 
توسـط بخـش خصوصـی ارائـه می گردنـد اجـازه ثبت آنهـا در یـک رقابت یـک جانبه دولتی توسـط 

دولـت انجـام می گیـرد .
بـه نهادهـای اجتماعـی نظیـر تعاونی هـا ، تشـکل های صنفـی و تخصصـی ، انجمن هـای علمـی و 
... نیـز عمـاًل مجـوز و اختیـاری کـه در انجـام وظایـف خـود باید داشـته باشـند ندارند ، بـه نحوی که 
تعاونی هـا بـه توزیـع کننـده ارزاق و یا مباشـر خرید دولـت تبدیل شـده اند و یا تشـکل های صنفی نیز 
عمومـاً در تضـاد منافـع و یـا اختـالف نظـر بـا تصمیمـات دولتی ها فعـال می باشـند و در نتیجـه اثری 
از نهادهـای بخـش غیـر دولتـی در سیاسـت گذاری ها، تصمیم گیری هـا و برنامه ریزی هـا وجـود نـدارد.

10- ناهماهنگی برنامه های آب و کشاورزی �

از مهم تریـن نیازهـای  هماهنگـی در تامیـن کمـی و مکانـی بـرای مصـارف کشـاورزی یکـی 
برنامه هـای تولیـدی کشـاورزی اسـت. وزارت نیـرو متولـی مدیریـت تامیـن و عرضـه آب در کشـور 



ور
ش

ی ک
رز

او
ش

ش ک
بخ

ی 
ها

ش 
چال

53

3

اسـت. بخش کشـاورزی مسـئولیت تقویت امنیت غذایی و تولیدات کشـاورزی و متقاضی آب بیشـتر 
اسـت، شـورای عالی آب مسـئولیت هماهنگـی نهادهـای دخیـل در امـر آب را دارد، اگرچه بیشـتر به 
حـل تعارضـات تضادهـای آب پرداخته اسـت، سـازمان محیط زیسـت نیـز دارای دغدغه های زیسـت 
محیطـی ناشـی از کمبـود و تخصیـص حقابـه زیسـت محیطـی انسـانی اسـت. بنابرایـن کنش گـران 
اصلـی منابـع آب در ایـران عبارتند از شـورای عالی آب، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان 

حفاظـت محیـط زیسـت و کشـاورزان و در مـواردی توسـعه شـهرها و صنایع.
ایـن نهادهـا بـر اسـاس برنامه های عمومـا جداگانه اقـدام به سیاسـت گذاری و برنامه ریزی توسـعه 

و تقاضـا بـرای آب می کننـد کـه عموما بـا یکدیگر هماهنگ نبـوده و دارای تضاد هسـتند. 
چه بسـیارند پروژه های سدسـازی در کشـورکه کار احداث سـد و شـبکه های آبیاری 1 و 2 آن ها 
توسـط وزارت نیـرو مدت هـا اسـت بـه انجام رسـیده اما شـبکه های فرعی آبیـاری و زه کشـی )3 و 4( 
و یـا تجهیـز و نوسـازی اراضـی کـه بایسـتی توسـط جهـاد کشـاورزی انجـام می گرفت، سـاخته  و یا 
تکمیـل نشـده اند و در واقـع هـدف اصلـی از سـد کـه تامیـن آب کشـاورزی و افزایـش تولیـد حاصل 
از آن می باشـد، علی رغـم صـرف هزینـه زیـاد محقـق نشـده اسـت. و یـا بـه همیـن دلیـل زمین های 

زیـادی در پاییـن دسـت سـدها در دهه 60 و 70 دچار مشـکل زه کشـی شـده اند.
در واقـع هـر یـک از نهادهـای متقاضـی آب سیاسـت های بخشـی خـودرا دنبـال می کننـد که در 
تضـاد بـا یکدیگـر و تضـاد بـا واقعیـت مسـایل آب در ایران اسـت و نهادهای باالدسـتی در پـی تغییر 
جهـت سیاسـت ها و سیاسـت گذاری و قوانیـن بـا توجه به بحـران و اصل پایداری سـرزمین نیسـتند. 
از تناقاضـات و عـدم هماهنگی هـای بیـن برنامه هـای اب و کشـاورزی می توان به مواردی به شـرح 

زیر اشـاره کرد :
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 مدیریت آب کشور فعالیت های سازه ای و سخت افزاری است اما در تکمیل شبکه های آبیاری زیر  _
سد تالش نمی کند؛

 تالش و هدف وزارت نیرو تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی است لیکن با برنامه های توسعه  _
آبیاری های مدرن بخش کشاورزی در تضاد است؛

 صدور مجوزهای تخصیص یا اجرای طرح های تامین آب بدون توجه به کیفیت اراضی کشاورزی  _
و تنظیم برنامه های بهره برداری و آمادگی بهره برداران برای استفاده از این آب. 

شـاهد نمونه های بسـیاری در کشـور از بی تدبیری در ساخت سـدها که تهدید کشاورزی و پایداری 
سـرزمین اسـت دیـده می شـود.به طور مثـال جلگه حاصل خیز خوزسـتان بـه عنـوان بزرگترین جلگه 
متصـل بـه خلیـج فـارس بیـش از دو سـوم از آب هـای روان کشـور را از طریـق پنج رودخانـه به خود 
اختصـاص می دهـد امـا هـم اکنـون بـه علـت عواقـب ناشـی از طرح هـای ناصحیـح سدسـازی  نظیر 

گتونـد و مدیریـت آب بـا مشـکالت عدیده تدریجـی و شـوری زمین های آبی مواجه اسـت. 
فشـارهای سیاسـی بـه برداشـت آب بیشـتر ) اعم از سـطحی و زیرزمینـی(، اسـتمرار فعالیت های 
کشـاورزی و پایـدرای بهره بـرداران را از نظـر اقتصـادی و زیسـت محیطـی را بـا تهدید مواجـه نموده 
اسـت. در تنظیـم برنامه هـای کشـاورزی و اهـداف آن عمومـا بـه ظرفیـت منابـع آبـی کشـور اعـم از 

کیفـی و کمی توجهی نشـده اسـت.
عـدم پایبنـدی و اجـرای اقدامات مطـرح در قوانین نظیـر تحویل حجمی آب، مشـارکت در تعادل 
بخشـی، رعایت حقابه های زیسـت محیطی از طرف مدیریت های آب و کشـاورزی کشـور با بی مهری 

و کـم توجهی مواجه بوده اسـت.
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11- باال بودن هزینه تمام شده تولید و از دست رفتن تدریجی مزیت تولید در  �
اغلب محصوالت

یکـی از چالش هـای مهـم بخـش کشـاورزی در ایـران افزایش هزینـه تولید محصوالت کشـاورزی 
اسـت. بـر اسـاس اطالعات سـازمان غذا و کشـاورزی ملـل متحـد )2020(، تورم تولیـد کننده بخش 
کشـاورزی در ایـران و در جهـان بـر مبنـای سـال پایـه )100=2014-16( در شـکل 12 نمایش داده 
شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس تورم تولیـد کننده در بخـش کشـاورزی ایران بـه مراتب بیشـتر از مقدار 
ایـن شـاخص در سـطح جهان اسـت. بر اسـاس اطالعات موجـود میانگین تـورم هزینه تولیـد در بین 
سـال های 2000 تـا 2018 در ایـران برابـر 20 درصـد بـوده و در همیـن دوره در سـطح جهـان برابـر 
4/5 درصـد اسـت. نـرخ تـورم هزینـه تولیـد کننـده در دو مقطـع زمانـی 2013 و 2018 جهش قابل 
توجهـی را ثبـت نمـوده اسـت. بررسـی سـایر متغیرهـای اقتصـادی ماننـد نرخ تـورم و نرخ رشـد ارز 
نشـان می دهـد کـه افزایـش تورم هزینـه تولید کننـده متأثر از شـاخص های کالن اقتصادی اسـت به 
طـوری کـه در سـال 2013 که شـاهد بیشـترین تـورم در هزینه تولیـد کننده محصوالت کشـاورزی 
هسـتیم نـرخ تـورم در کشـور برابـر34/7 درصـد بـوده و همچنین بیشـترین نرخ رشـد ارز در کشـور 
در ایـن دوره بـا حـدود 92 درصـد مربـوط بـه سـال 2012 میـالدی اسـت )بانک مرکـزی جمهوری 
اسـالمی ایران، 1399(. به عبات دیگر افزایش نرخ ارز در کشـور در سـال 2012 و مجددا جهش آن 
در سـال 2017 و 2018 منجـر بـه افزایـش قیمت نهاده های کشـاورزی شـده اسـت و در نتیجه تورم 
تولیـد کننـده در بخش کشـاورزی افزایش یافته اسـت. عزیزنـژاد و کمیجانی )1394( نیـز در مطالعه 
خـود بـر تأثیـر قابـل توجـه تغییرات نـرخ ارز بر روی نـرخ تـورم هزینه تولید کننـده تأکیـد نموده اند. 
بـر اسـاس مطالعـه اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی تهـران )1395( عـالوه بـر افزایـش 
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نـرخ تـورم عمومـی و افزایـش نـرخ ارز کـه منجـر بـه افزایـش هزینـه نهاده هـای مصرفـی می گـردد 
عوامـل مهـم دیگـری ماننـد بهـره وری انـدک عوامـل تولیـد )افزایـش نیـاز بـه اسـتفاده از نهاده هـای 
تولیـدی بـرای تولیـد مقادیـر ثابـت محصـول(، هزینـه بـاالی تامیـن مالـی، هزینـه بـاالی لجسـتیک 
)بـه دلیـل ضعـف در حمـل و نقـل کشـور(، ضایعـات قابـل توجـه محصـول از پـس از برداشـت باعث 
افزایـش هزینه هـای تولیـد و در نتیجـه افزایش قیمـت محصول تولیدی می شـود؛ ایـن افزایش هزینه 
بـه نوبـه خـود موجـب کاهـش تـوان رقابت پذیـری ایـران در بازارهـای بین المللـی می شـود. سـازمان 
همکاری هـای اقتصـادی )OECD, 2010(، در مطالعـه خـود بـر ایـن مسـاله تاکیـد نموده اسـت که 
عواملـی ماننـد انـدازه واحدهـای تولیـدی، نظام بهره بـرداری واحدهـای تولیدی )خصوصـی و تعاونی(، 
شـدت بهره بـرداری از منابـع، کشـاورزی تجـاری )بـه دلیل افزایـش حجم منابـع مالی در دسـترس و 
اسـتفاده از نهاده هـای بـا کیفیـت کـه منجـر بـه افزایـش تولیـد می شـود(، سیاسـت های دولـت ) بـه 
ویـژه سیاسـت های زیسـت محیطـی بـه دلیـل اثر گـذاری بـر تصمیمـات تولیدکننـدگان در تخصیص 
منابـع(، مخـارج دولـت در تحقیقـات و توسـعه )بهبـود تکنولوژی هـای تولیـد در بخش کشـاورزی( و 
سـرمایه گذاری در زیرسـاخت ها )علی الخصـوص زیرسـاخت های مربوط بـه حمل و نقل( بـر روی توان 
رقابت پذیـری بخـش کشـاورزی اثرگـذار اسـت. گریـگا )2002( نیـز در مطالعه خود بر نقش نوسـانات 
قیمـت در کاهـش تولیـد محصـوالت کشـاورزی و متعاقـب آن کاهـش تـوان رقابت پذیـری در بخـش 
کشـاورزی بـه دلیـل عدم ثبات درآمـدی و در نهایت کاهش تولیـد محصوالت کشـاورزی تاکید نموده 
اسـت. همچنیـن مطالعـه گـودرزی و همکاران )1391( نشـان داد افزایش یک درصدی نـرخ ارز واقعی 
در بلنـد مـدت باعـث افزایـش 0/029 درصدی قیمت کاالهای کشـاورزی می شـود. همچنیـن افزایش 
یـک درصـدی نـرخ تورم در کشـور باعث افزایش 0/7 درصدی و افزایش یک درصدی شـدت نوسـانات 
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نـرخ ارز افزایـش 0/66 درصـدی هزینـه تولیـد محصوالت کشـاورزی را به دنبـال دارد.

 شکل 12. تورم تولید کننده محصوالت کشاورزی در ایران و جهان )فائو، 2020(

یکـی از مهمتریـن عواقـب تـورم هزینه تولید محصـوالت کشـاورزی کاهش مزیت نسـبی تجارت 
محصـوالت کشـاورزی در کشـور اسـت. بـر اسـاس مطالعـات انجـام گرفته هزینـه تولیـد محصوالت 
کشـاورزی و قیمـت محصـول تولید شـده بـر مبنـای فراوانی منابـع از جملـه پایه های اصلـی تئوری 
مزیـت نسـبی اسـت )مـون و پینو، 2016(1 . بر این اسـاس همگام بـا افزایش قیمـت نهاده های تولید 
هزینـه تولیـد افزایـش خواهـد یافـت و متعاقبـاً مزیت نسـبی تجارت محصـوالت تولید شـده در یک 
منطقـه کاهـش می یابـد )مهرابـی و نشـاط اکـرم، 1389(. بررسـی مطالعـات مختلـف حاکـی از این 

1-  2016 ,Moon and Pino.  
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اسـت کـه در سـالیان گذشـته مزیت نسـبی صـادرات برخـی از محصوالت مهـم تولیدی در کشـور از 
دسـت رفتـه اسـت. هاتـف و همـکاران )1390( بر این مسـاله تاکیـد نموده اند که در بیـن محصوالت 
باغـی، انگـور، پرتغـال، هلـو و زردآلو بـه دالیل متعـدد از جمله افزایـش هزینه تولید مزیـت صادراتی 
خـود را از دسـت داده انـد. همچنیـن )مهرابـی و نشـاط اکـرم، 1389( بـر لـزوم کاهـش هزینه هـای 
تولیـد در راسـتای بهبـود وضعیـت مزیت نسـبی صادرات محصوالت کشـاورزی از جمله پسـته تأکید 
نموده انـد. همچنیـن در مطالعـه انجـام گرفتـه توسـط اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی 
تهران )1395(، نشـان داده شـده اسـت که تنها محصوالتی از قبیل پسـته، کشـمش، آب انگور، آب 
سـیب، سـیب خشـک کـرده، بسـیکویت، شـیرینی و شـکالت، نـان و خمیرهـای خشـک، رب گوجه 
فرنگـی، انواع بسـتنی و شـربت و ماسـت، مربا و ژلـه و مارماالد دارای مزیت نسـبی صادراتی هسـتند 
و بـه طـور کلـی در دهـه اخیـر مزیت نسـبی محصـوالت کشـاورزی و غذایی رو بـه افول بوده اسـت. 
بـا توجـه بـه مطالعـات انجـام گرفتـه و نقش هزینـه تولیـد در وضعیـت مزیت نسـبی محصوالت 
کشـاورزی و در نظـر گرفتـن رونـد تغییـرات شـاخص تـورم تولیـد کننده در ایـران و جهـان می توان 
ایـن احتمـال را در نظـر گرفـت کـه مزیـت نسـبی تجـارت بـرای بسـیاری از محصـوالت کشـاورزی 
تولیـد شـده ایـران در سـالیان اخیـر از بیـن رفته اسـت و در صورت تـداوم این روند سـبد محصوالت 
صادراتـی بخـش کشـاورزی بـه تدریج کوچکتر خواهد شـد. از این رو چاره اندیشـی بـرای هزینه های 
تولیـد فزاینـده در بخـش کشـاورزی که متعاقبا بـر الگوی صادرات محصوالت کشـاورزی نیـز اثرگذار 

اسـت بایـد در اسـتراتژی بلنـد مدت بخش کشـاورزی مـد نظر قـرار گیرد.
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12- نارسایی زنجیره تامین، افزایش ضایعات، تفاوت فاحش قیمت تولید کننده  �
و مصرف کننده و عدم تعادل عرضه و تقاضای محصوالت کشاورزی

طبـق مـاده 7 سیاسـت هاي کلـي نظـام در بخـش کشـاورزي: حمایـت موثـر از سـاماندهي فرآینـد 
تولیـد و اصـالح نظـام بـازار محصـوالت کشـاورزي با هـدف بهبـود رابطه مبادلـه بخش با سـایر بخش ها 
، افزایـش بهـره وري، کاهـش هزینه هـاي تولید، رعایـت قیمت تمام شـده محصوالت اساسـي، تامین: 
درآمـد تولید کننـدگان، منافـع مصرف کننـدگان و بهبـود کیفیـت مـواد و فرآورده هـاي غذایـي بایـد 
انجـام شـود ایـن درحالي اسـت کـه نظام بـازار و تجارت محصـوالت کشـاورزي در ایران با مشـکالت 
اساسـی مواجه اسـت. برای تجاری سـازی تولید محصول کشـاورزی، صنایع پسـین و پیشین مختلفی 
الزم اسـت کـه از آن بـه عنـوان زنجیره تأمین کشـاورزي یاد می شـود کـه دربرگیرنده ایجاد شـرایط 
مناسـب از حفـظ تولیـد و تامیـن محصـول تا عرضـه فرآورده هـای متنوع اعـم از غذایـی و صنعتی تا 

سـفره مصرف کننده اسـت.
از جملـه مـوارد مهـم در زنجیـره تامیـن محصوالت کشـاورزی بخـش صنایع فـرآوری محصوالت 
اسـت. طـی مطالعـه ای کـه در 5 اسـتان غربـی کشـور صـورت گرفتـه اسـت، عـدم توزیـع متـوازن 
صنایـع فـرآوری در اسـتان ها باعـث شـده اسـت کـه در برخی اسـتان ها ظرفیـت صنایع بیـش از حد 
مقادیـر تولیـدات و در برخـی اسـتان ها ظرفیـت صنایـع فـرآوری کمتـر از مقادیـر تولیـد محصوالت 
کشـاورزی می باشـد به طوری کـه در اسـتان لرسـتان فقـط 75 درصـد از گوشـت قرمـز و سـفید در 
کشـتارگاه صنعتـی ذبـح می گـردد. در اسـتان ایـالم فقـط 40 درصـد از گوجـه تولیـد شـده بـه رب 
گوجه فرنگـی تبدیـل شـده و بقیـه آن مصـرف تازه خـوری بـا ضایعـات باال داشـته اسـت. در صادرات 
نیـز زنجیـره تامیـن محصـوالت صادراتی با مشـکل صادرات فلـه ای مواجه اسـت برای مثال، از سـال 
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1383 تـا 1396، سـهم صـادرات زعفـران در بسـته های بیشـتر از 30 گـرم، حـدود 56 درصـد بـوده 
اسـت در صورتی کـه صـادرات زعفـران بایـد بصـورت محصولـی در بسـته بندی های نهایـی بدسـت 
مصرف کننـده برسـد. صـادرات فلـه ای خرمـا و سـایر محصـوالت کشـاورزی خسـارت جـدی بـر ارز 
آوری از صـادرات محصـوالت کشـاورزی اسـت کـه از ناقـص بـودن زنجیـره تولیـد و عدم بازارسـازی 
مناسـب نشـئت می گیـرد. از طرفـی ناقـص بـودن زنجیـره تامیـن منجـر بـه هـدر رفت منابـع صرف 
شـده بـرای تولیـد محصـوالت کشـاورزی می شـود به عنـوان نمونه، بـه دلیل عـدم اطالع کشـاورزان 
از تقاضـاي محصـوالت و نبـود برنامه ریـزي مناسـب بـراي زمـان برداشـت، سـاالنه حـدود 30 درصد 
کل محصـوالت تولیدي فاسـد می شـوند )چراغعلـی و همـکاران، 1396(. طبق محاسـبات مرکز ملی 
مطالعـات راهبـردی کشـاورزی و آب اتـاق ایـران، میزان ضایعات از مرحله برداشـت تا عرضـه در بازار 
بـرای 17 محصـول مهـم زراعـی و 6 محصـول آب بـر باغی در سـال زراعـی 93-1392، حـدود 11/8 
درصـد بـوده اسـت )کشـاورز، 1395( کـه شـرایط بحـران آبی موجـود، بسـیار قابل توجه اسـت. این 

حجـم از ضایعـات، ناشـی از نارسـایی زنجیـره تامین محصوالت کشـاورزی اسـت. 
براسـاس گـزارش مرکـز آمـار ایـران1 ، قیمت فروش سـرخرمن محصـوالت کشـاورزی در مناطق 
روسـتایی کـه در واقـع قیمـت خریـد از تولیدکننـده می باشـد بـا قیمت هـای عمده فروشـی بازارهای 
عمـده )عرضـه( و خرده فروشـی در سـطح شـهر )مصرف کننـده( اختـالف فاحـش دارد. بـرای مثـال 
در سـال 1397 )در فصـل برداشـت( قیمـت فـروش یـک کیلوگـرم عـدس و لوبیـا چیتـی در مناطق 
روسـتایی )سـرخرمن( بـه ترتیـب 49314 و 90389 ریـال بـوده ولـی بدسـت مصرف کننـده بـا 
قیمت هـای بـه ترتیـب 84642 و 130668 ریال رسـیده اسـت )قیمت خرده فروشـی( و در خصوص 

1- متوسط قیمت اقالم خوراکی شهری و قیمت فروش محصوالت در مناطق روستایی
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سـبزیجات از جملـه سـیب زمینی، پیـاز و گوجه فرنگـی نیز قیمت مناطق روسـتایی )سـرخرمن( به 
ترتیـب 12448، 11351 و 16680 ریـال بـوده کـه مصرف کننـده با قیمت هـای 24795، 24173 و 
36251 ریـال )قیمـت خرده فروشـی(  ایـن اقـالم را دریافـت نمـوده اسـت و در مـورد میوه جـات نیز 
قیمـت مناطـق روسـتایی سـیب و پرتقـال به ترتیـب 31367 و 14440 ریـال بوده که بـا قیمت های 
68584 و 64232 ریـال در اختیـار مصرف کننـده قـرار گرفتـه اسـت. بنابراین مالحظـه می گردد که 
قیمـت مصرف کننـده نسـبت به قیمـت مناطق روسـتایی )تولید کننده( در اقالم اشـاره شـده اختالف 
فاحـش دارد. بررسـی مطالعـات نشـان می دهـد کـه تفاوت قیمـت مناطـق روسـتایی و مصرف کننده 
ناشـی از عوامـل متعـددی اسـت، امـا به طـور کلـی با توجـه به نـوع محصول سـهم عمده فروشـان از 
قیمـت نهایـی محصـول در بـازه 11 تـا 35 درصـد و سـهم خرده فـروش در بـازه ای بیـن 17 تـا 59 
درصـد متغیـر اسـت. بایـد ایـن مسـاله در نظر گرفته شـود که همـه تفاوت اعـداد فوق نشـان دهنده 
سـود عمـده و خـرده فروشـان نبـوده و بخش قابـل توجهی از این سـهم دربرگیرنده سـود واسـطه ها 
تـوام بـا احتسـاب هزینه های حمـل و نقل، انبـارداری، درجه بندی، فـرآوری و بسـته بندی محصوالت 
پـس از خـروج از مزرعـه و ضایعـات محصـوالت تازه خـوری می باشـد. در ایـن بیـن عواملـی ماننـد 
کوچـک بـودن و پراکندگـی مـزارع و حجـم انـدک محصـول تولیـدی در هر مزرعـه، افزایـش هزینه 
حمـل و نقـل بـه دلیـل حجـم زیـاد محصـوالت در مقابـل ارزش انـدک هر واحـد محصـول تولیدی، 
عـدم وجـود سیسـتم های درجه بنـدی محصوالت کشـاورزی، فصلـی بودن تولیـد و نوسـانات قیمت، 
لـزوم انبار هـای مناسـب نگهـداری و فرآوری محصوالت کشـاورزی، تعـداد زیاد واسـطه ها و در نهایت 
ریسـک قیمتـی محصـوالت کشـاورزی باعـث افزایـش قابـل توجـه تفـاوت قیمـت مناطق روسـتایی 
)سـر خرمن( و قیمـت مصرف کننـده )خرده فروشـی( محصـوالت کشـاورزی می شـود. بنابرایـن بایـد 
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تمهیداتـی برقـرار گـردد که ضمن واقعی شـدن قیمت هـا، حقـوق تولیدکننـدگان و مصرف کنندگان 
رعایـت گردد.

تنظیـم بـازار محصـوالت کشـاورزی بـه دلیـل ماهیـت تولیـد و ذخیره سـازی ایـن محصـوالت با 
مسـائل و مشـکالت عدیـده ای مواجـه اسـت. بـازار محصـوالت کشـاورزی به خاطـر ناهم زمـان بودن 
عرضـه و تقاضـا، تعـادل قیمتـی متفاوتی با شـرایط پیش بینی شـده دارد. نوسـانات قیمـت محصوالت 
کشـاورزی نشـان عـدم تنظیـم صحیـح بـازار محصـوالت کشـاورزی دارد. محصـول سـیب زمینی در 
فصـل برداشـت بـا افـت قیمـت مواجه شـده و با گـذر از فصل برداشـت قیمـت آن در فصل زمسـتان 

می یابد.  افزایـش 
 

شکل 13 -نوسانات قیمت سیب زمینی )منبع: مرکز آمار ایران، 1398(
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زمانـی کـه تولیدکننـده می خواهـد با توجه بـه مالحظات هزینـه ای، میزان تولید و قیمـت انتظاری 
بـرای فـروش خـود را پیش بینـی کنـد، اطالعـات دقیقـی از شـرایط قیمـت و تقاضـا در لحظـه عرضه 
محصـول بـه بـازار نـدارد. بـه عبـارت دیگـر، تولیدکننده سـطح عرضـه را با توجه بـه مقادیـر انتظاری 
بـرای تقاضـا تعییـن می کنـد. همزمانـی برداشـت محصـوالت در مناطق تولیـد محصوالت کشـاورزی 
باعـث می شـود در برهـه ای از زمـان حجـم زیـادی از یـک محصـول وارد بـازار شـود کـه بدلیـل عدم 
تناسـب با تقاضا و کمبود سـردخانه و صنایع فرآوری مناسـب، قیمت محصول کاهش یافته و ضایعات 
محصـول افزایـش می یابـد. ایـن موضـوع وقتی میزان برداشـت در سـال پربار اتفـاق بیافتد، چنـد برابر 
شـده و مشـکالت کشـاورزان را دوچنـدان می نمایـد. از مصادیـق ایـن موضـوع می تـوان را می تـوان به 
مـازاد محصـوالت گوجه فرنگـی، سـیب زمینی، سـیب و غیره اشـاره کرد که در هر سـال کشـاورزان با 
مـازاد روبـرو هسـتند از طـرف دیگر، نبـود صنایع فرآوری متناسـب با ظرفیت تولید باعث شـده اسـت 
کـه محصـول تولیـد شـده ضایع گـردد. همچنیـن در برخی محصـوالت سیاسـت های صادراتـی نیز بر 

تنظیـم بـازار داخلـی اثـر گذاشـته و بعضـاً با صـادرات بیـش از حد، بـازار داخل مختل می شـود. 

13- پایین بودن بهره وری زمین، آب و انرژی �

مقایسـه عملکـرد برخـی از محصـوالت زراعـی و باغـی در ایران و کشـورهایی نظیر ترکیـه، مصر، 
اسـترالیا و آمریـکا نشـان می دهـد کـه عملکـرد در ایـران نسـبت بـا سـایر کشـورها پایین تـر اسـت. 
متوسـط عملکـرد برنـج )شـلتوک( در ایـران، ترکیه، مصـر و آمریکا بـه ترتیـب 4/5، 7/7، 9/5، 8/1 و 
عملکـرد چغندرقنـد بـرای کشـورهای مذکور به ترتیـب 41/8، 54/4، 50/5 و 63 تن بر هکتار اسـت. 
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جـداول زیـر روند تغییـرات عملکرد برخی از محصوالت را در کشـورهای ایران، مصر، اسـترالیا، ترکیه 
و آمریکا را طی سـالهای 2004 تا 2018 نشـان می دهند. داده های ایران و سـایر کشـورها به ترتیب 

از آمارنامه جهاد کشـاورزی و فائو اسـتخراج شـده اسـت. 
 
 

 

 

 

 

شکل 14- عملکرد محصوالت اساسی کشاورزی در مقایسه با کشورهای منتخب
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ارزیابـی تناسـب اراضـی بـرای کشـاورزی ایران نشـان می دهـد که عالوه بـر محدودیت هـای آبی، 
منابـع زمینـی نیـز موانـع قابـل توجهـی را برای تولیـد پایدار مـواد غذایی بـرای جمعیت رو به رشـد 
ایـران ایجـاد کـرده اسـت. تعـدادی از عوامـل مربوط به شـرایط خاک و زمیـن، همچون کمبـود مواد 
آلـی، شـوری بـاال و توپوگرافـی کوهسـتانی، باعـث می شـود کـه بخـش زیـادی از کشـاورزی ایـران 
)حـدود 50 درصـد( در زمین هـای بی کیفیـت صـورت گیـرد کـه ایـن نـوع کشـاورزی نیز ناپایـدار و 

 .)2016 ,Mesgaran et al( دارای پیامدهـای زیسـت محیطی اسـت
آب بعنـوان یکـی از مهم ترین و کمیاب ترین نهاده کشـاورزی شـناخته شـده که نه تنها در کشـور 
مـا بلکـه در سـال های اخیـر جهـان با کمبـود آن روبروسـت. تجارب داخلـی و جهانی نشـان می دهد 
کـه افزایـش بهـره وری آب از امکان پذیرتریـن، سـریع ترین و اقتصادی تریـن راه حل هایـی اسـت کـه 
می توانـد ضمـن رونـق بخشـیدن به تولیـد، ایجاد درآمـد و کاهش هزینـه ترمیم منابع آب، خسـارت 

وارد شـده بـه منابـع آب را ترمیـم و احیا نماید. 
بهبـود بهـره وری آب تاکنـون در قوانیـن و سیاسـت هایی همچـون، سیاسـت های کلـی اصـل 44 
قانـون اساسـی، سیاسـت های کلـی برنامـه چهـارم ابالغـی مقـام معظـم رهبـری، اصـل 138 قانـون 
اساسـی و مـوارد 10، 11، 13 و 15 قانـون تشـکیل وزارت جهاد کشـاورزی و مـاده 25 قانون افزایش 
بهـره وری بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعـی و همچنیـن در برنامه های توسـعه 5 سـاله مـورد توجه 

قـرار گرفته اسـت. 
مقدار متوسـط بهره وری مصرف آب در ایران از 0/7 در سـال زراعی 80-1379 به 1/34 کیلوگرم 
بـر مترمکعـب در سـال زراعـی 97-1396 افزایش یافته اسـت. با این وجود متوسـط بهره وری مصرف 
آب در ایـران همچنـان از مقـدار مشـابه آن در جهـان )1/72 کیلوگـرم بـر مترمکعـب( کمتـر اسـت. 
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گفتنـی اسـت کـه بـا توجـه بـه الگـوی کشـت در ایـران )باغبانـی، سـبزی و صیفـی و ... فـراوان( و 
کشـت آبـی برخـی محصوالت از جملـه علوفه و چغندرقند، حجم متوسـط تولیـدی )Biomass( در 
ایـران باالسـت که نشـان دهنده این اسـت کـه اختالف بهـره وری آب محصـوالت عمده کشـاورزی از 
قبیـل گنـدم، ذرت دانـه ای، پنبـه و برنـج در ایـران با جهـان بیش از اختالف متوسـط بهـره وری کل 
محصـوالت اسـت. بطـور مثـال بهـره وری آب گنـدم و ذرت در ایران بـه ترتیـب 0/43 و 0/49 )مرکز 
ملـی مطالعـات راهبـری کشـاورزی و آب( و در جهـان 0/75 و 1/1 )FAO, 2007( کیلوگـرم بـر 
مترمکعـب می باشـد. لیکـن مقـدار بهـره وری آب بـرای برخی از محصـوالت کشـاورزی از قبیل گندم 

در ایـران نزدیـک بـه مقـدار آن در منطقـه خاورمیانه و شـمال آفریقا اسـت. 
بهـره وری آب آبیـاری و همچنیـن عملکـرد در ایـران بـا توجـه بـه دالیلـی ماننـد: عـدم وجـود 
سیاسـت های مبتنـی بـر پایـداری سـرزمین، مدیریـت نامناسـب آب در مـزارع )نحـوه کاربـرد، زمان 
و میـزان کاربـرد آب(، عـدم آگاهـی کشـاورزان از اهمیـت بهینه سـازی کارایـی مصـرف آب آبیـاری، 
کیفیـت نامناسـب بعضـی از اراضی، نامناسـب بـودن کیفیت منابع آب آبیـاری، عدم اسـتفاده از ارقام 
مناسـب، مدیریـت نامناسـب خاک، نامناسـب بودن الگو و تراکم کشـت محصوالت زراعـی و باغی )بر 

مبنـای دیـد بهره بـرداران( هنـوز بـا چالش هـای عمده ایـی مواجه اسـت. 
آب بعنـوان یکـی از مهمتریـن نهاده هـای کشـاورزی شـناخته شـده که در سـال های اخیـر جهان 
بـا کمبـود آن روبروسـت. تجـارب داخلـی و جهانی نشـان می دهـد که افزایـش بهـره وری آب از امکان 
پذیرتریـن، سـریع ترین و اقتصادی تریـن راه حل هایـی اسـت کـه می توانـد ضمـن رونـق بخشـیدن به 
تولیـد، ایجـاد درآمـد و کاهـش هزینـه ترمیم منابع آب، خسـارت وارد شـده بـه منابـع آب را ترمیم و 
احیـا نمایـد. بهـره وری آب بـه مقـدار محصولـی گفته می شـود کـه از هر واحـد حجـم آب مصرفی به 
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دسـت می آیـد. هـدف از افزایش بهـره وری، تولید میزان محصول بیشـتر با مصرف آب کمتر می باشـد. 
بهبـود بهـره وری آب تاکنـون در قوانیـن و سیاسـت هایی هم چـون، سیاسـت های کلـی اصـل 44 
قانـون اساسـی، سیاسـت های کلـی برنامـه چهـارم ابالغـی مقـام معظـم رهبـری، اصـل 138 قانـون 
اساسـی و مـوارد 10، 11، 13 و 15 قانـون تشـکیل وزارت جهاد کشـاورزی و مـاده 25 قانون افزایش 
بهـره وری بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعـی و همچنیـن در برنامه های توسـعه 5 سـاله مـورد توجه 

قـرار گرفته اسـت. 
بـر اسـاس آمـار رسـمی وزارت جهـاد کشـاورزی، کل تولیـدات بخـش کشـاورزی از 65196 هزار 
تن در سـال 1379 )سـال شـروع برنامه سـوم توسـعه( با رشـد سـاالنه 4 درصدی به 118667 هزار 
تـن در سـال 1396 افزایـش پیـدا کرده اسـت. مقدار متوسـط بهره وری مصـرف آب در ایـران از 0/7 
در سـال زراعـی 80-1379 بـه 1/34 کیلوگـرم بـر مترمکعـب در سـال زراعـی 97-1396 افزایـش 
یافتـه اسـت. مجموعـه ی اقداماتی همچـون مدیریت کود، آب، خـاک و گیاه و اصالح زیرسـاخت های 
کشـاورزی و آبیـاری سـبب بهبـود و ارتقـای بهـره وری مصـرف آب کشـور )بخصـوص در دهـه اخیر( 

شـده است. 
مقـدار بهـره وری آب بـرای برخی از محصوالت کشـاورزی از قبیل گندم در ایـران نزدیک به مقدار 
آن در منطقـه خاورمیانـه و شـمال آفریقا اسـت. لیکـن، بهـره وری آب محصوالت عمده کشـاورزی از 
قبیـل گنـدم، ذرت دانـه ای، پنبـه و برنـج در ایـران، از میانگین جهانـی آنها کمتر می باشـد. بهره وری 
آب آبیـاری در ایـران بـا توجـه به دالیلی ماننـد: مدیریت نامناسـب آب در مزارع )نحـوه کاربرد، زمان 
و میـزان کاربـرد آب(، عـدم آگاهـی کشـاورزان از اهمیـت بهینه سـازی کارایـی مصـرف آب آبیـاری، 
کیفیـت نامناسـب بعضـی از اراضی، نامناسـب بـودن کیفیت منابع آب آبیـاری، عدم اسـتفاده از ارقام 
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مناسـب، مدیریـت نامناسـب خـاک، نامناسـب بودن الگـو و تراکم کشـت محصوالت زراعـی و باغی و 
عـدم اعمـال تعرفه هـای مناسـب مصـرف آب هنوز بـا چالش هـای عمده ایی مواجه اسـت. 

ارزیابـی تناسـب اراضـی بـرای کشـاورزی ایران نشـان می دهـد که عالوه بـر محدودیت هـای آبی، 
منابـع زمینـی نیـز موانـع قابـل توجهـی را برای تولیـد پایدار مـواد غذایی بـرای جمعیت رو به رشـد 
ایـران ایجـاد کـرده اسـت. تعـدادی از عوامـل مربوط به شـرایط خاک و زمیـن، همچون کمبـود مواد 
آلـی، شـوری بـاال و توپوگرافـی کوهسـتانی، باعـث می شـود کـه بخـش زیـادی از کشـاورزی ایـران 
)حـدود 50 درصـد( در زمین هـای بی کیفیـت صـورت گیـرد کـه ایـن نـوع کشـاورزی نیز ناپایـدار و 

 .)2016 ,Mesgaran et al( دارای پیامدهـای زیسـت محیطی اسـت
بـا توجـه بـه همبسـت قـوی آب و انـرژی، سیاسـت های اعمالـی بـر آب، بـر انـرژی نیـز تأثیرگذار 
اسـت. انـرژی یکـی از نهاده هـای مهـم تولید در بخش کشـاورزی اسـت. این نهـاده می توانـد به عنوان 
پلـی بـرای حرکت از کشـاورزی سـنتی به سـوی کشـاورزی صنعتی و مکانیـزه می باشـد. هم چنین، با 
توجـه بـه اهمیت روزافزون امنیت غذایی در کشـورها و نقش و اهمیت هرچه بیشـتر بخش کشـاورزی 
بـه عنـوان تأمین کننـده مـاده اولیـه سـایر بخش ها، روز بـه روز وابسـتگی این بخـش به منابـع انرژی 
بیشـتر شـده اسـت. گرچـه مصرف انـرژی بیشـتر می تواند نشـانه ای از توسـعه یافتگی باشـد، امـا باید 

ایـن مصـرف باالتـر تـوأم با تولیـد ملی یـا به عبارتی افزایـش بهـره وری انرژی همراه باشـد. 
متوسـط مصـرف نهایـی انـرژی در بخـش کشـاورزی، طـی پنـج برنامـه توسـعه اقتصادی کشـور 
از 31/6 میلیـون بشـکه معـادل نفـت خـام بـه 48/9 میلیـون بشـکه معادل نفـت خام افزایـش یافته 
اسـت. ایـن در حالیسـت کـه بخـش کشـاورزی تقریباً کم تریـن سـهم را در تقاضای انـرژی بین دیگر 
بخش هـای اقتصـادی بـه خـود اختصـاص داده اسـت و سـهم مصـرف این بخـش از 5/1 بـه 4 درصد 
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رسـیده اسـت )مؤسسـه پژوهش هـای برنامه ریـزی، اقتصاد کشـاورزی و توسـعه روسـتایی، 1396(. 
سـهم هـر یـک از حامل هـای انرژی در تأمیـن انرژی بخش کشـاورزی در سـال 1394، 41، 39 و 
20 درصـد بـه ترتیـب بـرای بـرق، فرآورده هـای نفتـی و گاز طبیعی می باشـد. عمده مصـرف برق در 
الکتروپمپ هـا و در نفـت و گاز در پـرورش طیـور، زراعـت، کشـت های گلخانـه ای، دام داری و پرورش 
آبزیـان می باشـد. بـا توجـه به اینکه پمپاژ آب در کشـاورزی، سـهم بسـزایی در مصرف انـرژی در این 
بخـش دارد، مقـدار انـرژی مصـرف شـده بـرای آبیـاری به طور مسـتقیم با حجـم آب مورد نیـاز برای 

 .)2014 ،WWAP( آبیـاری و روش هـای آبیاری مورد اسـتفاده ارتبـاط داده می شـود
چگونگـی مصـرف سـوخت در محصـوالت مختلـف متفاوت اسـت )کردونـی و همـکاران، 1397(. 
روش آبیـاری و مدیریـت زراعـی نیز بـر میزان بهـره وری انرژی تأثیرگذار اسـت. در بررسـی بهره وری 
آب و انـرژی در کشـت و صنعت جوین، مشـاهده شـد کـه اگرچه میزان آب مصرفـی در روش آبیاری 
تیـپ نسـبت بـه سـطحی 60درصـد و بارانـی حـدود 10درصـد کاهـش دارد، ولـی بهـره وری انـرژی 
الکتریکـی در سیسـتم آبیـاری بارانـی نسـبت بـه سیسـتم قطـره ای 87درصـد و نسـبت به سیسـتم 
سـطحی 22/8درصد بیشـتر اسـت )علی آبـادی و همـکاران، 1394(. در بررسـی دیگری، کشـاورزی 
حفاظتـی تـا حـدود 50 لیتـر در هکتار مصـرف سـوخت را کاهش داد و یـا اجرای خـاک ورزی مکان 
ویـژه بـر اسـاس نقشـه های تراکم خـاک و در کشـاورزی دقیق، موجـب صرفه جویی قابـل توجهی در 
انرژی )50درصد( و در سـوخت )30درصد( در نوع خاک لوم شـنی در مقایسـه با خاک ورزی مرسـوم 

.)2007Alimardani et al( با عمـق یکنواخـت می گـردد
بررسـی ها در ایـران نشـان می دهـد کـه بهـره وری انـرژی در ایـران در تولیـد محصـوالت غـالت 
نسـبت بـه سـایر کشـورها پایین تـر اسـت )کردونـی و همـکاران، 1397(. هم چنیـن بـا وجـود عـدم 
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توسـعه مکانیزاسـیون در کشـور، بدلیـل پاییـن بـودن قیمت سـوخت، تکنولـوژی پایین و اسـتهالک 
شـدید ماشـین آالت، افزایـش عمـق چاه هـا، نبـود الگـوی اسـتاندارد مصـرف، نبـود سـرمایه گذاری 
اساسـی در ایـن زمینـه و همچنیـن عـدم آگاهـی و توجـه بـه اسـتفاده بهینـه از منابـع و کشـاورزی 
پایـدار، شـدت مصـرف انـرژی در بخش کشـاورزی ایران از متوسـط جهانی )حدود سـه برابر( بیشـتر 
می باشـد )شـادمهری و همـکاران، 1392(. بـه همیـن دلیـل، افزایـش کارایـی انـرژی، تدویـن بهینه 
بهره بـرداری و نگهـداری از سیسـتم های پمپـاژ آب در کنار ترویج اسـتفاده از فن آوری هـای نوین باید 
به عنـوان یـک هـدف در برنامه ریـزی مدیـران واحدهـای کشـاورزی قـرار گیـرد )مرکـز پژوهش های 
مجلـس، 1398(. نتایـج بررسـی ها، تغییـرات تکنولـوژی و سـرمایه گذاری در بخـش کشـاورزی را از 

 .)2007 ,Chunhua( عوامـل رشـد بهـره وری انـرژی در بخـش کشـاورزی می داننـد
در جدیدتریـن گـزارش مجمـع جهانی اقتصاد، اسـتفاده از انرژی های تجدیدپذیـر، از عوامل ایجاد 
اشـتغال و رشـد اقتصـادی و پایـداری زیسـت محیطـی شـمرده شـده اسـت. بر اسـاس این گـزارش، 
هزینـه انـرژی خورشـیدی بدون یارانه با هزینه سـوخت فسـیلی در بیش از 30 کشـور جهـان برابری 
می کنـد. در ایـران، نخسـتین سـند مربـوط بـه توسـعه انرژی هـای پـاک توسـط سـازمان انرژی های 
نـو ایـران و بـا کمـک بانـک جهانـی تهیه شـد. پـس از آن در برنامه هـای چهارم تا ششـم به توسـعه 
انرژی هـای پـاک تأکید شـد. وجـود منابع نفـت و گاز و تصور فراوانـی این منابـع از چالش های عمده 
بکارگیـری ایـن انرژی هاسـت، هم چنیـن چالش هایـی در زمینـه قیمـت خریـد بـرق تولیدی توسـط 
وزارت نیـرو، اخـذ مجوزهـای الزم از نهادهـای مرتبطـی ماننـد شـهرداری ها و سـازمان حفاظـت از 

محیـط زیسـت و ایجـاد انگیزه هـای الزم در بخـش خصوصی بـرای تولید وجـود دارد.
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14- پایین بودن سرانه زمین و خرد و پراکنده بودن آن و عدم استقرار نظام  �
بهره برداری مناسب

بـر اسـاس نتایج سرشـماری عمومی کشـاورزی، در سـال 1393 اراضـی کشـاورزی 16/5 میلیون 
هکتـار اسـت که نسـبت بـه سرشـماری عمومی کشـاورزی سـال 1382، حـدود 1/2 میلیـون هکتار 
کاهـش داشـته اسـت. همچنیـن اراضـی کشـاورزی در سـال 1382 توسـط 3/5 میلیـون بهره بـردار 
و در سـال 1393 بـا 3/4 میلیـون بهره بـردار اسـتفاده شـده کـه کاهـش 122 هـزار بهره بـردار را 
نشـان  می دهـد. عـدم تناسـب بیـن کاهـش اراضی بـا تعـداد بهره بـردار باعث شـده که سـرانه اراضی 
کشـاورزی از 5/1 سـال 1382 بـه 4/9 هکتـار بـه ازای هـر بهره بـردار سـال 1393 کاهـش یابـد. در 
سـال 1393، حـدود 74/8 درصـد از کل بهره برداری هـای کشـور، کمتـر از 5 هکتار زمیـن در اختیار 
داشـته اند درصورتی کـه اراضـی کمتـر از 5 هکتـار حدود 19/1 درصـد از کل اراضی کشـور را به خود 
اختصـاص داده اسـت، بـه عبارتـی حـدود 8/74 درصـد از بهره بـرداران کشـور در 19/1 درصد اراضی 
کشـور فعالیـت می کننـد. ایـن مطالـب بیان کننـده خرد بـودن اراضـی و درگیر شـدن تعـداد زیادی 
از بهره بـرداران کشـاورزی در زمین هـای کوچـک کشـاورزی اسـت. کاهـش سـرانه اراضـی بـه ازای 
هـر بهره بـردار نشـان از تراکـم زیـاد نیـروی کار در اراضـی کشـاورزی اسـت که بـا افزایـش بهره وری 
اراضـی منافـات دارد. مهم تریـن اثـر خرد بـودن اراضی، عـدم صرفه تولیـد در واحد مقیاس اسـت که 

سـرمایه گذاری های کشـاورزی را توجیه ناپذیـر می سـازد1.

1- رسشامری عمومی کشاورزی، 1393
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جدول 2- مقایسه اراضی و سهم بهره برداران در سرشماری کشاورزی سال های 1393 و 1382
سرشماری عمومی کشاورزی سال 

1382

سرشماری عمومی کشاورزی 

سال 1393
1766516477اراضی کشاورزی )هزار هکتار(

34813359تعداد بهره بردار )هزار بهره بردار(

5/14/9سهم هر بهره بردار )هکتار(

در میـان قوانیـن حاکم در کشـور، قانـون جلوگیری از خرد شـدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطعات 
مناسـب فنـی، اقتصـادی )مصـوب سـال 1385( تنهـا قانونـی اسـت کـه به صـورت خـاص بـه موضـوع 
جلوگیـری از خـرد شـدن اراضـی کشـاورزی پرداخته اسـت. یکی از اهـداف اصلی مقنـن از وضع قانون 
جلوگیـری از خـرد شـدن اراضی کشـاورزی، ارتقـاء بهره وری از عوامـل تولید از طریـق تعیین حدنصاب 
فنـی و اقتصـادی، بـرای تفکیـک یا افـراز اراضی زراعی و باغ ها اسـت. با ایـن  وجود کاهش بهـره وری از 
اراضـی کشـاورزی لزومـاً باخرد شـدن اسـناد مالکیت اراضی همـراه نبوده بلکـه به دلیل فقـدان روحیه 
مشـارکت در بیـن مالکیـن اراضی کشـاورزی و بهره بـرداری از آن ها به صـورت مفروز الرعیـه، هر عاملی 
کـه منجـر بـه افزایـش تعـداد بهره بـرداران شـود، میـزان بهـره وری را نیـز کاهـش می دهـد. به عنـوان 
نمونـه، گـزارش اخیـر اداره سـاماندهی، مهندسـی و حدنـگاری اسـتان زنجـان نشـان می دهـد بعـد از 
اجـرای قانـون کاداسـتر و نقشـه های مربـوط بـه تحدیـد حـدود مالکیت هـا مشـخص شـد در منطقـه 
موردمطالعـه از سـال 1382 تـا سـال 1398 از میـزان اراضـی 5 تـا کمتـر از 20 هکتـار 36 درصـد و از 
میـزان اراضـی 20 تـا کمتـر از 50 هکتـار 28 درصـد کاسـته شـده اسـت. ضمـن آنکه در همیـن زمان 
اراضـی بـاالی 50 هکتـار در اسـتان از 25 درصد در سـال 1382 بـه حدود صفر درصد در سـال 1398 
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رسـیده اسـت)جدول 3(. در نقطـه مقابـل مسـاحت اراضی بین 1 تـا کمتر از 5 هکتار حـدود 41 درصد 
و کمتـر از 1 هکتـار بـه میزان 25 درصد افزایش یافته اسـت )نامجویان و همـکاران، 1398(. طبق نتایج 
سرشـماری کشـاورزی سـال 1382 و 1393، مشـخص اسـت که در این مدت حدود 223 هزار هکتار 
از زمین هـای کشـاورزی کـه مسـاحت آن هـا کمتـر از 5 هکتـار بوده اسـت به واسـطه عوامـل مذکور از 
چرخـه تولیـد خارج شـده اند و همچنیـن برابـر آمـار اعالم شـده از سـوی سـازمان ثبت اسـناد و امـالک 
کشـور، تنهـا از سـال 1392 کـه سـامانه الکترونیـک ثبـت راه اندازی شـده اسـت تـا پایان شـهریورماه 
سـال 1397 قریـب بـه 274 هـزار مـورد نقل وانتقـال مشـاعی اراضـی زراعی و باغ هـا در این سـامانه به 
ثبـت رسـیده اسـت کـه منجر به خرد شـدن اراضـی کشـاورزی گردیده اسـت. از جملـه معایب خردی 
و پراکندگـی اراضـی کشـاورزی می تـوان به کاهـش کارایی تولید، اتـالف نیروی کار در رفـت و آمدهای 
بیـن قطعـات، ایجـاد تنش های اجتماعی در مدیریت کشـاورزی، افزایـش هزینه اسـتفاده از نیروی کار، 

عـدم مدیریـت بهینـه منابع آب آبیاری و اسـتفاده نامناسـب از ماشـین آالت اشـاره کرد. 
 

شکل 15- سهم از کل مساحت بهره برداری ها برحسب وسعت اراضی در سال 1393
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براسـاس صورت بندی هـای انجـام شـده در حـال حاضـر نظام هـای بهره بـرداری از زمیـن شـامل 
شـرکت های تعاونـی تولیـد روسـتایی، سـهامی زراعـی، کشـت و صنعت هـای خصوصی و کشـاورزی 

خانوادگـی می باشـد.که بـه اختصـار وضعیـت آنهـا بشـرح ذیل اشـاره خواه شـد
شرکت تعاوني تولید روستایي:

شـرکت تعاونی تولید روسـتایی نوعی نظام بهره برداری کشـاورزی اسـت که مبتنی بر کار جمعی 
و گروهـی کـه توسـط صاحبـان اراضی با حفـظ مالکیت فردی براسـاس قانـون تعاونی نمـودن تولید 
و یکپارچه شـدن اراضی مصوب 1349 و اصالحیه 1393 مجلس شـورای اسـالمی جهت دسـت یابی 
بـه  بهره بـرداري از منابـع آب و خـاک کشـور و افزایـش تولیـد و درآمـد روسـتاییان و سـایر اهـداف 
مصـرح در قانـون مذکور تشـکیل می شـوند. ایـن برنامه که براسـاس قانون مذکـور و آیین نامه اجرایی 
آن بـه اجـراء می شـود، متضمـن کلیـه طرح های مورد نظـر در شـرکت های تعاونی تولید روسـتایي با 
اهـداف بهره برداری مناسـب از)آب و خاک، ماشـین آالت، نیروی انسـانی و منابع مالـی(، ارتقاء و تنوع 
بخشـی بـه فعالیت هـای تولیدی، فنی و بازرگانی مشـترک، افزایش درآمد کشـاورزان ، ارتقای سـطح 
دانـش اعضـاء و ارکان و نیـز اعمـال مدیریـت یکپارچـه، واحـد و مشـارکتی بـر عملیات شـرکت های 
مذکـور اسـت. در حـال حاضر در نتیجه  تشـکیل 1437 شـرکت تعاونـی تولیـد،  3/380/000 هکتار 
از اراضـی کشـاورزی  بـا بالـغ بـر  419/000  بهره بـردار تحت پوشـش این شـرکت ها قـرار دارد و 67 

اتحادیه  شـرکت های تعاونی تولید روسـتایی نیز تشـکیل شـده اسـت.  
شرکت سهامی زراعی :

شـرکت سـهامی زراعـی یـک نـوع از الگوهـای نظـام بهره بـرداری  کشـاورزی نویـن اسـت کـه به 
اسـتناد مـاده)5( قانـون تشـکیل شـرکت های سـهامی زراعـی مصـوب 1352/2/3 مجلـس و تصویب 
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نامـه و اساسـنامه مـورخ 1390/12/7 هیئـت وزیـران پـس از ثبـت در دفتـر نظـام بهره بـرداری 
سـازمان مرکـزی تعـاون روسـتایی ایران به رسـمیت شـناخته می شـود. این شـرکت ها نوعـی از نظام 
بهره بـرداري هسـتندکه برنامه ریـزي اجرایـي کلیه فعالیت هـای آن تحت مدیریـت یکپارچه و متمرکز 
انجـام می شـود و تصمیم سـازي هاي کلیـدي در آن تحـت فرآیندهـاي جمعي و متناسـب بـا قواعد و 
ضوابـط حقوقـي و قانونـي حاکـم بـرآن شـکل مي گیـرد. درحال حاضـر در 31 اسـتان کشـور ، تعداد 
33 شـرکت سـهامی زراعـی درعرصـه ای نزدیک به 90000 هکتـار  و با بیش از 8000  نفر سـهام دار 
تشـکیل و توسـط دفتـر نظـام بهره برداری  به ثبت رسـیده اسـت. درشـرکت سـهامی زراعـی موجود 

تعـداد 650 نفـر بـه طـور مسـتقیم و 2500 نفر بـه طور غیرمسـتقیم مشـغول به کار می باشـند.
شرکت کشت و صنعت خصوصی :

شـرکت های کشـت و صنعـت یکـي از انـواع نظام هـاي بهره بـرداري کشـاورزی تجـاری اسـت کـه با 
فراهم آوردن امکانات و تاسیسـات و بهره برداري مناسـب از منابع آب و خاک نسـبت به تولید، نگهداری 
و فـرآوری محصـوالت کشـاورزی و همچنیـن  بازاریابی، توزیـع و فروش آن در قالب سـازمان و مدیریت 
واحـد اقـدام می نمایـد. اولیـن شـرکت های کشـت و صنعـت بـر اسـاس" قانـون تأسـیس شـرکت هاي 

بهره بـرداري در اراضـي زیـر سـدها" مصـوب سـال 1347در اراضی آبخور سـد دز راه اندازی شـد. 
وضع موجود:

ارایـه آمـار از وضعیـت موجـود کشـت و صنعت ها به دلیـل تعدد مراجـع صدور مجوز هاي کشـت 
و صنعـت و پراکندگـي آمـار مشـکل بـوده و بـه همیـن دلیـل نیـز  شناسـایي و  احصـاء کشـت و 
صنعت هایـي کـه از نظر فني ماهیت مناسـب کشـت و صنعت را داشـته باشـند ) وجـود اراضي کافي 
و واحد هـاي فـرآوري( یکـي از ضرورت هـا مي باشـد  ولـي با توجه بـه آخرین آمار اخذ شـده از مراجع 
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مختلـف وضعیـت کشـت و صنعت هـا یه شـرح زیر مي باشـد :
1(- 16 کشـت و صنعـت دولتـي کـه قبال تأسـیس شـده اند بـا وسـعت 203 هزار هکتـار که اکثر 

آنهـا بـه بخـش خصوصي واگذار شـده و یـا در حال واگذاري هسـتند .
2(- بیـش ازشـرکت 9000 کشـت و صنعـت در سـامانه سـازمان ثبت شـرکت ها به ثبت رسـیده 
اسـت کـه بـه جهت مبانـی وکارکـرد  ونظـام حقوقی کشـت وصنعت هـا  کـه مبتنی برسیاسـت های 
ایـن وزارت خانـه می باشـد تطابـق الزم را نداشـته بلکـه صرفـا بـا عنـوان کشـت وصنعـت بـه ثبـت 

رسـیده اند کـه نیـاز اسـت این آمـار مـورد، شناسـایي و پایـش قرارگیرد
3(- از زمـان ابـالغ  دسـتور وزیـر محتـرم جهـاد کشـاورزی در سـال 95 مبنـی بـر صـدور مجوز 
شـرکت های کشـت وصنعـت خصوصی  توسـط سـازمان مرکزی تعاون روسـتایی  تا کنـون ، مجوز 4 
شـرکت کشـت و صنعت خصوصي با مسـاحت 2768  هکتار  و اشـتغال زایی 1060 نفر ، نیز توسـط 

سـازمان صـادر گردیده اسـت کـه هنـوز وارد مرحله بهره بـرداري کامل  نشـده اند.
نظام کشاورزی خانوادگی:

کشـاورزی خانوادگـی بـه عنـوان الگـوی غالـب نظام بهره برداری  در کشـور محسـوب می شـود به 
طـوری کـه، اعضـاي خانـواده تحـت مدیریت سرپرسـت خانـوار در اراضـي دراختیـار یا مالکیـت آنها 
بـه فعالیت هـاي مختلف زراعـي، دام داري، بـاغ داري و... اشـتغال دارند. جدول زیـر وضعیت واحدهای 
بهره بـرداری کشـاورزی ایـران را براسـاس سرشـماری عمومـی کشـاورزی از سـال 1372تـا1393 
نشـان می دهـد مطابـق نتایـج سرشـماری های مذکـور تعـداد واحدهـای بهره بـرداری زیـر 2هکتار از 
45/96درصـد بـه 52درصـد درسـال 1393افزایش پیدا کرده اسـت هم چنین طبق سرشـماری سـال 
93، واحدهـای بهره بـرداری زیـر 10هکتار87درصـد می باشـند درواقـع اعـداد فـوق گویـای افزایـش 
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رونـد خـرد شـدن اراضی طی سـال های گذشـته می باشـد.
نظام کشاورزی خانوادگی با محدویت های زیادی روبرو که مهم ترین آنها شامل :

 خرد وکوچک بودن اراضی)87درصد زیر 10هکتار(؛ _
 باال بودن تعدد قطعات و غیر هندسی بودن اراضی؛ _
 پایین بودن بهره وری آب و خاک و عوامل تولید؛ _
 چالش مدیریت ، بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری؛ _
 باال بودن سن بهره برداران و کم سوادی وبی سوادی کشاورزان؛ _
 محدویت بکارگیری مکانیزاسیون با توجه به تعدد و اندازه قطعات زراعی؛ _
 باال بودن هزینه تولید و رقابتی نبودن محصوالت کشاورزی؛ _
 درآمد پایین کشاورزان. _

15- محدودیت دسترسی فعاالن بخش کشاورزی به تکنولوژی های مناسب �

توجـه بـه توسـعه علـم و پژوهـش و اسـتفاده از تکنولوژی هـای مناسـب و در نتیجـه کاهـش 
هزینه هـای تولیـد و افزایـش بهـره وری منابـع و عوامـل تولیـد در بخـش کشـاورزی بیـش از پیـش 
ملموس و مورد تقاضای تولید کنندگان و فعاالن بخش کشـاورزی شـده اسـت. محدودیت دسترسـی 
فعـاالن بخـش کشـاورزی بـه تازه هـای علمـی و پژوهشـی و تکنولوژی هـای مناسـب که غالباً ناشـی 
از ضعـف ارتبـاط و انتقـال ایـن داده هـا بـه عرصه هـای تولیـد می باشـد نـه تنهـا باعـث گردیـده کـه 
مدیریـت واحدهـای تولیـدی غالبـاً بـه روش سـنتی به ویـژه واحد هـای خـرد و دهقانـی، اداره گردد، 
بلکـه موجـب عـدم ایجاد انگیـزه برای افـراد عالقمند بـه سـرمایه گذاری در بخش نیز گردیده اسـت.
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در بخـش کشـاورزی بـا توجـه بـه تنـوع اقلیـم و تغییـرات اقلیمـی کـه بـا آن مواجـه هسـتیم، 
مطالبـات بـرای پژوهش هـای جدیـد در راسـتای چگونگـی تطابـق بـا ایـن رونـد روز بـه روز بیشـتر 
می شـود، پژوهش هـا بایـد اقتصـاد محـور و در راسـتای پایـدرای اکوسیسـتم ها منجـر بـه افزایـش 
بهـره وری و در نتیجـه افزایـش کمـی و کیفـی تولید و ایجـاد ثروت بـرای بهره برداران گـردد و به نحو 
مطلـوب و بـا آمـوزش و توجیـه بهره بـرداران و نظارت هـای الزم در کاربـرد آنهـا به موقـع در اختیـار 

بهره بـرداران و فعـاالن بخـش قـرار گیـرد.
تحقیقـات در کشـاورزی و اسـتفاده بـه روز از تکنولوژی هـای نویـن یکـی از مهم تریـن عوامـل 
و الزامـات توسـعه کشـاورزی در ابعـاد مختلـف اسـت، بـا وجـود سـابقه طوالنـی مدت تحقیقـات در 
حـوزه کشـاورزی و انجـام مطالعـات و پژوهش هـای مختلف توسـط دانشـگاه های متعدد در کشـور و 
پراکندگـی مراکـز تحقیقاتـی و دانشـگاه ها در مناطـق و اقلیم های مختلـف، هنوز تحول مـورد انتظار 
در بخـش کشـاورزی رخ نـداده و میـزان بهـره وری منابـع و عوامـل تولیـد متناسـب بـا ایـن حجم از 
تحقیقـات و پژوهـش رشـد نداشـته اسـت کـه به نظـر می رسـد یکـی از دالیل مهـم آن دولتـی بودن 
ایـن تحقیقـات اسـت و بخـش خصوصـی از این امکانات محـروم و نتوانسـته در این رابطـه ورود کند.

به طـور مثـال بخـش خصوصی در زمینه تامیـن نهاده های تولیـدی از جمله بذور فقـط وارد کننده 
و توزیع کننـده آنهـا می باشـد و بـا توجـه بـه محدودیت هـای ایجـاد شـده هیچ گونـه انگیـزه ای برای 
انتقـال تکنولوژی هـای روز دنیـا به منظـور تولیـد ایـن نهاده هـا در داخـل کشـور نـدارد و دولـت نیـز 
همان طوری کـه اشـاره گردیـد بعلـت عـدم بـازده مناسـب فعالیت هـای پژوهشـی و تکنولوژیکی خود 
در تولیـدات بخـش فاقـد توانابی هـای مـورد انتظـار اسـت و بنابرایـن بایـد زمینه هـای الزم را بـرای 
دسترسـی بخـش خصوصـی بـه تکنولوژی هـای مناسـب و انتقـال آن بـه عرصه هـای تولیـد فراهم و 
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بخـش دولتـی نیـز صرفـاً به امـور حاکمیتـی خود بپـردازد. بایـد آثـار نتایـج تحقیقاتی و اسـتفاده از 
تکنولـوژی در تولیـد نمایان باشـد.

هم زمـان بـا بکارگیـری تکنولوژی هـای مناسـب در تولیـدات کشـاورزی اعـم از مسـایل مربوط به 
بـذر و نهـال )رقـم، پایـه( و تغذیه، توسـعه مکانیزاسـیون یکـی از عوامل موثـر و مهم در دسـتیابی به 
تولیـد انبـوه اقتصـادی و پایـداری در تولیـدات محصوالت کشـاورزی می باشـد و در این راسـتا تامین 
ابـزار مـورد نیـاز مکانیزاسـیون کـه مجموعه ای از ماشـین آالت، ادوات و تجهیزات کشـاورزی اسـت از 
اهمیـت ویـژه ای برخـوردار می باشـد. امـروزه در کشـورهای صنعتـی و پیشـرفته انجـام فعالیت هـای 
کشـاورزی بسـیار تخصصی شـده اسـت و عموماً کاربری ماشـین ها و انجام فرآیندهای مکانیزاسـیون 
در همـه مراحـل کار توسـط متخصصان انجام می شـود تا بدیـن نحوه هر یک از عملیـات با مطلوبیت 
و کیفیـت باالیـی صـورت پذیرد و در کنار تخصصی شـدن حرفه کشـاورزی به ویژه در زمینه اسـتفاده 
از فن آوری هـای نویـن در عرصه هـای تولیـد، توجـه بـه شـاخص های اقتصـادی اهمیت ویـژه ای پیدا 
کـرده اسـت. سـاماندهی ایـن هـم تنهـا با حضـور بخـش خصوصـی و اسـتفاده از خیل عظیـم دانش 
آموختـگان کشـاورزی با توانمندسـازی آنهـا و همچنین برداشـتن محدودیت هـای واردات تکنولوژی 

بـه بهانـه تولید مشـابه داخلـی امکان پذیر اسـت1 .

1- الزامات تحقق گام دوم انقالب ) بخش کشاورزی( مرکز پژوهش های مجلس ـ شامره مسلسل 17045
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اطمینان  � عدم  تجارت،  بر  سیاسی  روابط  تأثیر  صادراتی،  مقاصد  شدن  محدود   -16
صادرکنندگان در انعقاد قراردادهای تجاری و عدم ثبات مقررات تجارت و بازرگانی کشور 
و مداخالت دولت در قیمت گذاری محصوالت کشاورزی به خصوص کاالهای اساسی به 

ضرر تولید کننده و حمایت از واردات این کاالها بدون توجه به ظرفیت تولید داخلی

بررسـی مقاصـد صادراتـی محصـوالت کشـاورزی کشـور نشـان می دهـد کـه در طی سـال های اخیر 
تعداد مقاصد صادراتی محدود شـده و از طرفی، سـهم کشـورهای همسـایه مخصوصا عراق و افغانسـتان 
از سـبد صادراتی کشـور افزایش یافته اسـت به طوری که در سـال 1397، سـهم این دو کشـور از صادرات 
محصـوالت کشـاورزی و صنایـغ غذایـی به 53 درصد افزایش یافته اسـت. محدود شـدن مقاصد صادراتی 
بـا ریسـک صـادرات همراه اسـت به طوری که تصمیمات سیاسـی کشـورهای طـرف معاملـه، در صادرات 
کشـور اثرگذار اسـت. دلیل اسـتقبال از صادرات به دو کشـور همسـایه، تشـدید تحریم های بین المللی و 

مشـکل انتقال پول به داخل کشـور اسـت که این مشـکالت در دو کشـور همسـایه کمتر اسـت. 

 
شکل 16- سهم عراق و افغانستان از صادرات کشاورزی و صنایع غذایی کشور )منبع: گمرک ایران(
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طـی نشسـت های مسـتمر تخصصـی بـا صادرکننـدگان محصـوالت کشـاورزی، عمـده مشـکالت 
صـادرات کشـور به شـرح ذیـل بوده اسـت:

1. تصمیم گیری های خلق الساعه و استفاده سیاست گذار از صادرات برای کنترل بازارهای داخلی
2. نوسان نرخ ارز )افزایش نرخ ارز اثر مثبت بر صادرات دارد اما نوسانات نرخ ارز اثر منفی دارد(

3. نامناسـب بودن سـاختار لجسـتیکی کشـور بـرای صادرات محصوالت کشـاورزی )ایجـاد هزینه 
مـازاد و کند شـدن فراینـد صادرات(

4. عـدم تولیـد محصـوالت کشـاورزی متناسـب بـا ذائقـه مقاصـد صادراتـی )برنامه ریـزی بـرای 
صـادرات از ابتـدای زنجیـره تولیـد(

5. عـدم وجـود توافقـات دو یـا چندجانبـه بـرای صـادرات محصـوالت کشـاورزی )باال بـودن نرخ 
تعرفـه واردات در صـورت نداشـتن توافقـات بین المللـی و زمان بـر بـودن انجـام امـور گمرکـی مثـل 

نداشـتن کریـدور سـبز صـادرات محصوالت کشـاورزی(
6. عدم انطباق استانداردهای ملی با استانداردهای بین المللی 

7. نداشـتن برنـد مناسـب و بسـته بندی نامناسـب محصـوالت صادراتی و لـزوم اجتنـاب از رقابت 
کاذب صادرکننـدگان داخلی

8. مشـکالت تامیـن منابـع مالـی صادرکننـدگان و عـدم تشـویق ها و تسـهیالت مناسـب بـرای 
حمایـت از صادرکننـده محصـوالت کشـاورزی

9. مشکل تأمین مواد اولیه بویژه با تشدید تحریم ها
10. مشکل نقل و انتقال ارز و افزایش هزینه های انتقال پول به کشور 

از جملـه آفـات بخش کشـاورزی، سیاسـت های نامناسـب مداخلـه جویانه دولـت در قیمت گذاری 



ی
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ط با  سن
موعه اسناد مرتب مج

84

3

محصـوالت کشـاورزی اسـت کـه از سیاسـت های رایـج در بخـش کشـاورزی در دهه هـای اخیـر 
بـوده اسـت به طوری کـه قیمـت بسـیاری از محصـوالت کشـاورزی تحـت تاثیـر ایـن مداخـالت بوده 
اسـت. ایـن مداخـالت عمدتـاً از طریـق کنتـرل قیمـت کاالها، اعمال سـهمیه و یـا پرداخـت یارانه بر 
نهاده هـاي تولیـد آنهـا- به ویـژه از طریـق اعمـال نرخ هاي پائین تـر ارز بـراي واردات نهاده هـا- صورت 
گرفتـه اسـت. از طرفـی، سیاسـت هاي حمایتـي دولـت در رابطـه بـا محصـوالت اسـتراتژیک، همواره 
در راسـتاي حمایـت از مصرف کننـدگان بـوده اسـت ایـن در حالي اسـت کـه سیاسـت قیمت گذاري 
دولـت بـر الگـوي کشـت و بـه طـور غیرمسـتقیم بـر درآمـد کشـاورزان اثرگـذار اسـت. بـرای نمونه، 
سیاسـت های حمایتـی دولـت از گندم باعث شـده اسـت کـه حمایت واقعـی از تولیدکننـدگان گندم 
اسـتان فـارس صـورت نگیـرد بلکـه تولیدکننـدگان بـه طـور ضمنی مالیـات نیـز بدهند )موسـوی و 
همـکاران، 1388(. نتایـج حمایـت دولـت از بخـش دام و طیور نیز نشـان می دهد که ایـن حمایت در 
طـول سـال های گذشـته بـا نوسـان همـراه بـوده که اثـرات منفـی داشـته و مقادیر نرخ هـاي حمایت 
اسـمي بسـته بـه نـرخ ارز مورد اسـتفاده براي محاسـبه آنها متفـاوت بـوده و مقادیر متفاوتـی خواهد 
داشـت )بسـتاکی، 1385(. اثـرات حمایـت دولـت از بخـش کشـاورزی باعـث شـده اسـت کـه حتی 

رقابت پذیـری محصـوالت کشـاورزی کاهـش یابـد )نظام االسـالمی و همـکاران، 1394(. 
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