
   

 چالش های اساسی در        
 توسعه پایدار کشاورزی ایران

      
 1دکتر یوسف قنبری
 2دکتر حمید برقی

 )12/11/87 تاریخ تصویب -10/9/87تاریخ دریافت (
 
 

 چکیده 
امروزه رشد روزافزون جمعیت، موجب نیاز بیشتر بشر به مواد غذایی گردیده که این عامل                       

استفاده از  . ی و تأثیرات سوء بر خاک و منابع پایه شده است            موجب گسترش تولیدات کشاورز   
کود و سموم دفع آفات عالوه بر آلوده سازی خاک و منابع آب های سطحی و زیرزمینی، باعث                  

این فرایندها، تعادل های    . فرسایش ژنتیکی و انقراض گونه های جانوری و گیاهی نیز می شود              
 .می زند و پیامدهای خطرناکی را در پی داردزیست محیطی و بومی را به تدریج بر هم 

بر این اساس، توسعه پایدار به منظور مدیریت و حفاظت از منابع پایه و معرفی و بکارگیری                         
در واقع  . پیشرفت های فنی و ساختار تشکیالتی مناسب در این زمینه، اقداماتی را توصیه می کند               

 که بر شیوه های مدرن کشاورزی تکیه دارد        نظام توسعه پایدار کشاورزی، یک نظام تولیدی است       
و با استفاده از این شیوه ها و مدنظر قرار دادن مسائل زیست محیطی، به اقتصادی بودن و بازده                       

 .تولید نیز توجه کافی می شود

در کشورمان و   ... اهمیت بخش کشاورزی در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و             
 طبیعی در این بخش، برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی،                   نقش حساس منابع پایه و       

__________________________________________________________ 
  yghanbari2000@yahoo.com استادیار گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان، - 1
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مالحظاتی را پیش روی ما قرار می دهد که این مقاله برخی از پتانسیل ها و تنگناهای فراروی                       
بخش کشاورزی کشور در ارتباط با توسعه پایدار کشاورزی را مورد بحث و بررسی قرار                         

 .می دهد
 

 اورزی پایدار، توسعه روستایی، محیط زیستتوسعه پایدار، کش:  کلیدیواژگان
 

 توسعه پایدار کشاورزی
کشاورزی پایدار، سیستمی است که ضمن مدیریت صحیح و استفاده از منابع برای تأمین نیازهای               

همچنین این سیستم از    . غذایی بشر، کیفیت محیط زیست و ذخایر منابع طبیعی را افزایش می دهد           
اد غذایی حاصل از آن، اثر سوء بر زندگی بشر ندارد و در حفظ و                  نظر اقتصادی پویا بوده و مو      

 ).45: 1371صداقتی،(مراقبت از منابع برای نسل های آینده نیز کوشش شده است

، توسعه پایدار کشاورزی، الگویی از توسعه       )فائو( 1 خواربار و کشاورزی ملل متحد     سازماناز نظر   
 و جانوری حفاظت کند، از لحاظ زیست محیطی          است که از زمین، آب و منابع ژنتیکی گیاهی          

بدون تخریب، از نظر فنی مناسب و بجا، از نظر اقتصادی معقول و معتبر و از نظر اجتماعی مقبول                    
 : از جمله مهمترین معیارهای توسعه پایدار کشاورزی عبارت است از. باشد

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

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

 حفظ و ارتقای ظرفیت تولیدی منابع طبیعی پایه و منابع تجدیدشونده بدون ایجاد                     -
 م شناختی و تعادل های طبیعی؛اختالل در عملکرد چرخه های اساسی بو

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

 کمیته توسعه پایدار سازمان ملل با دسته بندی شاخص های توسعه پایدار به گروه های اجتماعی،                
اظت از محیط زیست، به توضیح شاخص ها در داخل هر گروه پرداخته است که                اقتصادی و حف  

__________________________________________________________ 
1 - Food and Agriculture Organization (FAO) 
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با توجه به شاخص های ذکر شده توسط این کمیته، شاخص های مربوط به توسعه کشاورزی                     
 )52: 1382ابراهیمی،: (پایدار را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد

 
 ابعاد اجتماعی: الف

 مقابله با فقر -1

 ایدارجمعیت و توسعه پ -2

 پرورش، آموزش و حساسیت بخشی -3

 حفاظت و حمایت از سالمت مردم -4

 اشکال پایدار سکونت گاه های انسانی -5

 انتقال تکنولوژی سازگار با محیط زیست -6
 
 ابعاد اقتصادی: ب

 حفاظت و بهره برداری از آب های شیرین -1

 بهره برداری پایدار از منابع خاک -2

 مقابله علیه بیابان زایی و خشکسالی -3

  پایدار مناطق کوهستانیتوسعه -4

 کشاورزی پایدار و توسعه فضاهای روستایی -5

 حفظ تنوع ژنتیکی -6

 رفتار سازگار با محیط زیست در استفاده از بیوتکنولوژی -7

 نحوه عمل درباره مسئله زباله ها و فاضالب ها -8

 استفاده صحیح از مواد شیمیایی و سمی -9
 

تایی پایدار، حول سه محور اساسی قرار       به طور کلی تالش های مربوط به کشاورزی و توسعه روس         
امنیت غذایی، ایجاد اشتغال و درآمد در مناطق روستایی به منظور ریشه کن نمودن فقر و                   : دارد

 ).1،1994 سازمان ملل متحدتوسعهبرنامه (حفظ منابع طبیعی و محیط زیست
 

__________________________________________________________ 
1 - The United Nations Development Programme (UNDP) 
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 توسعه پایدار در ایران
 میالدی،  1992ریودوژانیرو در سال     در  ) محیط زیست و توسعه    ( پس از اجالس جهانی زمین      

اقدامات در این زمینه در کشور ما وارد عرصه جدیدی گردید و شورای عالی حفاظت محیط                     
اولین اقدام عملی در    . زیست به عنوان مرجع اصلی پیگیری موضوع، فعالیت هایی را آغاز نمود             

گاه های اجرایی ذیربط بود    این ارتباط، تشکیل کمیته ملی توسعه پایدار با حضور نمایندگان دست            
 ).1375روزنامه اطالعات،(

 به منظور سیاستگذاری و هماهنگی برنامه های توسعه اقتصادی و              1372این کمیته در شهریور       
) 1992ریو(اجتماعی کشور با اهداف حفاظت از محیط زیست و دستاوردهای اجالس زمین                  

 :ه اهداف آن عبارت اند ازاز جمل. توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست تشکیل گردید

 بررسی پیش نویس راهبرد توسعه پایدار و محیط زیست و ارائه پیشنهاد به شورایعالی؛ -1

 و 21ایجاد و گسترش بانک اطالعات و مرکز اسناد در خصوص برنامه های دستور کار  -2
 کنوانسیون مربوطه؛

در خصوص  ارائه پیشنهاد به منظور تعیین سیاست واحد و هماهنگ به شورایعالی                    -3
 مسائل مربوط به کنوانسیون ها در مجامع بین المللی؛

 تحقیقاتی در زمینه کنوانسیون های مرتبط با         -برنامه ریزی پروژه های مشترک اجرایی     -4
 کمیته ملی و با کشورهای منطقه؛

بررسی و اظهار نظر در خصوص اموری که از طرف شورایعالی حفاظت محیط زیست                -5
 ).1377طراوتی،(ارجاع می شود

 
 تأسیس دفاتر محیط زیست در دستگاه های اجرایی

سازمان حفاظت محیط زیست در راستای گسترش و تعمیم موضوع توسعه پایدار و حفاظت                     
 الیحه تأسیس دفاتر محیط زیست در دستگاه های اجرایی دارای              1377محیط زیست در سال       

ستگاه مربوطه را به دولت        نفر پرسنل و تحت نظارت مستقیم باالترین مقام د              5000بیشتر از    
این الیحه در همان سال تصویب و برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی                   . پیشنهاد نمود 
. دفتر فوق الذکر در غالب وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های مستقل ایجاد شد             . ابالغ گردید 

به عضویت کمیته ملی توسعه پایدار      مسئولین این دفتر به عنوان نماینده تام االختیار دستگاه ذیربط          
در آمده و طی جلسات متوالی، سیاست ها و استراتژی های کالن توسعه پایدار کشور را                           
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 . برنامه ریزی می نمایند
 

 طرح دولت سبز
با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی و لزوم همکاری تمام ارگا ن ها جهت دستیابی به محیطی                 

 کل کشور را به محیط      1382 قا نون بودجه سال      20امه ریزی، تبصره   سالم، سازمان مدیریت و برن    
به عنوان  ) دولت سبز (زیست و منابع طبیعی و بند پ این تبصره را به مدیریت سبز در بخش دولتی               

 . سرمشقی برای دیگر بخش های کشور اختصاص داد

لی و استانی صرف    اعتبارات برنامه نظام محیط زیست و مدیریت سبز در دستگاه های در سطوح م             
 : اجرای فعالیت های ذیل می گردد

  صرفه جویی انرژی-

  صرفه جویی آب-

  صرفه جویی کاغذ-

  حمل و نقل بهینه-

  کاهش و بازیافت پسامندها-
 

 اقدامات و فعالیت های عملی در وزارت جهاد کشاورزی
  تأسیس دفتر محیط زیست و توسعه پایدار-1

 سال دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد           5انون برنامه    و در ق    1377این دفتر در سال      
 . این دفتر یک بخش مستقل تخصصی و ستادی است که تحت نظر مستقیم وزیر می باشد. گردید

عملکرد دفتر محیط زیست و توسعه پایدار در قبل از ادغام وزارتخانه های کشاورزی و                           
دایی، حضور در برخی کنفرانس های داخلی و   جهادسازندگی صرفاً برگزاری جلسات توجیهی ابت     

ساختار سازمانی  . خارجی و همچنین یکسری برنامه ریزی های کوتاه مدت محدود گردیده بود            
 ( نفر پرسنل بود   17 گروه موسوم به محیط زیست و توسعه پایدار با              2دفتر در این مدت شامل       

 ).1383دفتر محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی،

یب قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، دفتر محیط زیست و توسعه پایدار بطور                پس از تصو  
 تأسیس گردید و فعالیت دوباره خود را منطبق با             1381مجدد و بر اساس دستور وزیر در سال           

 .شرایط جدید پس از ادغام آغاز کرد
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 :شرح وظایف دفتر محیط زیست و توسعه پایدار در وزارت جهاد کشاورزی

مطالعه اهداف، برنامه ها، استراتژی ها و سیاست های دولت، وزارت جهاد              بررسی و     -1
کشاورزی و کمیته توسعه پایدار در جهت تنظیم و تدوین خط مشی ها و برنامه های                   

 .زیست محیطی و توسعه پایدار کشاورزی

تهیه، تدوین و تکمیل اولویت ها، ضوابط و شاخص های توسعه پایدار کشاورزی و                   -2
 . یابی زیست محیطی در زیربخش های مختلف بخش کشاورزیالگوهای ارز

طراحی، استقرار نظام پایش و ارزیابی شاخص های زیست محیطی و حمایت و هدایت               -3
 . الزم در جهت اجرای آن در زیر بخش های مختلف بخش کشاورزی

نظارت بر حسن اجرای موازین، استانداردها و ضوابط زیست محیطی مصوب در                     -4
لف وزارت جهاد کشاورزی در راستای نیل به امنیت غذایی و                    زیربخشهای مخت 

 . حفاظت از منابع پایه

انجام هماهنگی الزم با واحدهای مختلف وزارت جهاد کشاورزی به منظور ارتقا سطح              -5
ضوابط و استانداردهای توسعه پایدار کشاورزی و به حداقل رساندن آسیب های زیست            

 .محیطی

بوط به توسعه پایدار کشاورزی و مالحظات زیست           جمع آوری آمار و اطالعات مر        -6
محیطی و مشارکت در ایجاد پایگاه اطالعاتی مربوطه به منظور توسعه فرهنگ زیست               

 . محیطی و اطالع رسانی و استفاده از آنها در طرحها و برنامه های بخش کشاورزی

 علمی به   بررسی و فراهم آوردن امکانات الزم از جمله برگزاری همایش و سمینارهای            -7
منظور ارتقا آگاهی و دانش در زمینه توسعه پایدار کشاورزی و مالحظات زیست                    
محیطی دست اندرکاران بخش کشاورزی، بهره برداران و کارکنان وزارتخانه در جهت           

 . تغییر نگرش و عملکرد آنها

بررسی و اعالم نیازهای آموزشی و زیست محیطی به واحدهای ذیربط و برنامه ریزی به               -8
نظور اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با مباحث کشاورزی پایدار و                  م

 . مالحظات زیست محیطی

همکاری و هماهنگی با زیر بخش های مختلف وزارت جهاد کشاورزی و سایر                       -9
ارگان ها و دستگاه های ذیربط در راستای توسعه و پژوهش به منظور بکارگیری و                    

 . محیط زیستتوسعه فن آوری های سازگار با 
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همکاری با سازمان های ذیربط و واحدهای جهاد کشاورزی در تهیه طرح ها، برنامه ها و              -10
 . پروژه ها با توجه به اهداف توسعه پایدار و مالحظات زیست محیطی

برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی با سایر سازمانها به ویژه سازمان حفاظت محیط                     -11
 ).1382ابراهیمی،(

 
 پایه کشاورزیوضعیت منابع 

کشاورزی یکی از بخش های مهم در اقتصاد کشور است که از ظرفیت های بالفعل و بالقوه آن                    
تغییرات دو دهه اخیر این بخش اگر چه موجب افزایش قابل مالحظه ای در                  . استفاده نمی شود 

تولید محصوالت مختلف کشاورزی شده است، اما روند رشد عوامل تخریب کننده منابع پایه                  
 . وجب نگرانی استم
 

 منابع آب
 میلیمتر بارندگی در سال، از مناطق خشک و کم آب دنیا             250کشورمان با داشتن متوسط حدود      

منابع آب قابل تجدید کشور     ... با توجه به وضعیت بارندگی، پوشش گیاهی و        . محسوب می شود 
صال یا احتساب    میلیارد متر مکعب در سال برآورد شده است و حجم آب قابل استح              130حدود  

از کل  .  میلیارد متر مکعب در سال تخمین زده می شود            126حجم آب های برگشتی، حدود       
 میلیارد  25 میلیارد متر مکعب را جریان های سطحی و           105آب های قابل تجدید کشور، حدود       

در شرایط موجود از کل       . متر مکعب را جریان های نفوذی به منابع زیرزمینی تشکیل می دهد             
 میلیارد متر مکعب برای مصارف بخش های مختلف است          5/87ای قابل استحصال، حدود      آب ه

موسسه پژوهش های  ( میلیارد متر مکعب آن به بخش کشاورزی اخصاص دارد             82که حدود   
 .)1377برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی،
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 وضعیت منابع آب کشور) 1(شکل شماره 

 
 

 خاک
دارای قابلیت مناسب برای کشت، نشان از محدودیت در         آخریـن بـرآوردها در زمیـنه خاک های          

 میلیون هکتار دارای قابلیت کشت آبی و        37از سـرزمین پهـناور کشور، کمتر از         . ایـن زمیـنه دارد    
از این  .  میلیون هکتار آن در فرایند تولید استفاده می شود         5/18دیـم اسـت کـه در حـال حاضـر از             

 میلیون  2طح زیر کشت محصوالت سالیانه آبی، حدود         میلیون هکتار س   8/5مـیزان اراضی، حدود     
در .  میلـیون هکتار زیر کشت محصوالت دیم قرار دارد         2/6هکـتار بـه صـورت باغـات و حـدود            

 میلـیون هکـتار هـم بـه صـورت آیـش آبی و دیم متناوب مورد استفاده قرار                    4/1مجمـوع حـدود     
 درصد مورد بهره    60 تا   50ا نرخ   الزم بـه ذکـر اسـت که اراضی واقع در چرخه تولید ب             . مـی گـیرد   

 ).همان(برداری قرار می گیرند
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 وضعیت اراضی قابل کشت) 2(شکل شماره 
 

 
 جنگل و مراتع

 میلیون  9/1 میلیون هکتار برآورد شده است که         12/4مساحت جنگل های شمال ایران در حدود        
 این جنگل ها مخروبه     میلیون هکتار از   6/0حدود  . هکتار آن را جنگل های تجاری تشکیل می دهد      

سطح جنگل های غیرتجاری،    .  میلیون هکتار آن مورد بهره برداری قرار می گیرد           3/1است و    
 میلیون هکتار است که شامل نواحی زاگرس، جنگل های خشک و منطقه                         5/10حدود   

 . خلیج فارس و عمان است

ع گونه های گیاهی   تنو.  میلیون هکتار برآورد شده است      90مساحت مراتع کشور نیز در حدود         
 هزار گونه گیاهی در کشور وجود         12بیش از   . یکی از مهمترین ویژگی های فلور کشور است        

 ).1383سازمان مدیریت و برنامه ریزی، (دارد که برخی از این گونه ها در حال انقراض هستند
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 یددر چرخه تولکشاورزی وضعیت اراضی ) 1(نمودار شماره 
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زراعت آبی آیش آبی و دیم   

زراعت دیم  
باغ   

  میلیون هکتار6

 )5/32% (  

  میلیون هکتار6

 )5/32% (  

ار میلیون هکت1/4  

 )22% (  

میلیون هکتار 4/2  

)13% (  

 
   میلیون هکتار

 وضعیت پوشش گیاهی و اراضی کشور) 2(نمودار شماره  
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جنکل مرتع اراضی آبی اراضی دیم  آیش بیابان باغات

 
 توسعه روستایی

جامعه روستایی ایران از دیرباز دستخوش نابسامانی ها و نارسایی هایی بوده که متأسفانه در                       
کمتر به  ) چه در گذشته و چه در حال حاضر       (ن و جامع    سیاست گذاری ها و آینده نگری های کال    

هر چند که در اهداف کلی و راهبردهای کالن توسعه در هر یک از                   . آن پرداخته شده است    
برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور فرازها، خطی مشی ها، توصیه ها و در برخی موارد                 

یی مد نظر قرار گرفته است، اما به دلیل عدم          سیاست های نسبتاً مشخصی برای توسعه جامعه روستا      
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هماهنگی و انطباق این برنامه ها و سیاست ها با بافت اقتصادی و اجتماعی روستایی، این                           
هر چند در روند     (آهنگ شتابان مهاجرت از روستا به شهر         . نابسامانی ها تشدید نیز شده است      
عت در مناطق شهری توان جذب        اما از آنجا که بخش صن       ) توسعه امری اجتناب ناپذیر است      

نیروی کار مازاد روستا را ندارد، الجرم تنش های اجتماعی و اقتصادی را برای هر دو جامعه دامن                 
 سال اخیر به شکل تخلیه جمعیت روستاها، گسترش حاشیه نشینی در            20این روند طی    . زده است 

ی و روستایی نمایان    شهرها و کاهش درآمد و تولید بخش کشاورزی و ایجاد شکاف بین شهر               
 . شده است

بر این اساس، داشتن نگرشی ویژه به مقوله توسعه روستایی در قالب اهداف و سیاست های                        
مشخص و در پرتو آینده نگری دقیق در پیوند با امکانات تولیدی و زیربنایی روستا و منابع قابل                     

 امروزه جامعه روستایی را     حصول در سطح کالن، می تواند راهگشای مسائل و تنگناهایی باشد که          
 .در بر گرفته است

در این خصوص باید اشاره کرد که نسبت جمعیت روستایی به شهری طی سال های اخیر همواره                 
به طوری که در حال حاضر سهم آن از کل جمعیت کشور در حدود                 . رو به کاهش بوده است     

همچنین با مشکل   . استمسئله دیگر پراکندگی کانون های جمعیتی روستایی         .  درصد است  38
 . بیکاری روبرو هستیم که معضل اساسی جامعه روستایی است

 
 تجارت جهانی و بخش کشاورزی

آمارهای موجود نشان می دهد که تراز تجارت محصوالت کشاورزی ایران ساالنه یک میلیارد                 
و این  چنانچه معضالت کشاورزی کشور از پیش راه کشاورزان برداشته نشود            . دالر کسری دارد  

بخش به روش های نوین و مکانیزه مجهز نگردد، با رشد جمعیت کشور، نیازهای غذایی افزایش                 
با توجه به موانعی که بر سر        . و وابستگی به بازار جهانی محصوالت کشاورزی بیشتر خواهد شد           

راه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی وجود دارد، با افزایش بهای محصوالت کشاورزی                
ازارهای جهانی و رشد وابستگی به واردات وضعیت این گونه محصوالت در آینده،                       در ب 

بنابراین مسئله توسعه کشاورزی بدون توجه به مسائل جهانی، امری مشکل و تا             . نگران کننده است 
 ).22: 1375کالنتری،(حدودی پیچیده است

یا عدم الحاق به سازمان امروزه بحث درباره توسعه بخش کشاورزی و آینده آن و همچنین الحاق 
 . تجارت جهانی به طور جدی مطرح می باشد
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 امنیت غذایی
لذا عواملی  . امنیت غذایی تابعی از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، طبیعی، سیاسی و فرهنگی است            

همچون سیاست تولیدات کشاورزی، نظام توزیع مواد غذایی، منابع طبیعی کشور، الگوی مصرف             
شتغال و توزیع درآمدها، سیاست تجارت خارجی و فرهنگ تغذیه بر آن اثر               و تغذیه، وضعیت ا   

 . می گذارند

. چالش فراروی امنیت غذایی کشور به وضعیت مصرف و سالمت تغذیه ای خانوارها بر می گردد              
تأمین (و از سوی دیگر از نگاه کیفی      ) دریافت انرژی (با توجه به روندهای موجود از دیدگاه کمی       

کمبودهایی وجود دارد که اتخاذ اقدام هایی برای برطرف ساختن آنها ضروری                 ) ریزمغذی ها
 .است

چالش دیگر، روند رو به رشد جمعیت است که می تواند بر نیازهای غذایی کشور به طور                          
اگر چه در سال های اخیر رشد جمعیت کاهش یافته است اما با توجه به                     . روزافزونی بیفزاید 

یش بینی می شود که طی سال های آتی جمعیت کشور، به طور قابل            ساختار سنی جوان جمعیت، پ    
لذا چالش مهم، تولید مواد غذایی الزم و توزیع عادالنه آنها برای                   . مالحظه ای افزایش یابد   

 . جمیعت رو به رشد خواهد بود

بر اساس . در کشورمان سوء تغذیه ناشی از الگوی مصرف تغذیه و توزیع ناعادالنه آن وجود دارد              
 درصد جمعیت دچار سوء تغذیه و در          25الگوی تغذیه در کشور طی سالهای اخیر در حدود             

 ).1375مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی،( درصد از تغذیه ناکافی رنج می برند50حدود 

در این زمینه کارشناسان عقیده دارند که میزان تولید و عرضه مواد غذایی در کشور برای جمعیت           
د کافی می باشد، اما مشکل اصلی توزیع نابرابر غذا در سطح جامعه و ضایعات بیش از                 فعلی در ح  

 . حد این مواد در مراحل مختلف است
 

 چشم انداز بخش کشاورزی و روستایی در ایران
 20 میلیون نفر می باشد و پیش بینی می شود که طی           73جمعیت کشور در حال حاضر نزدیک به         

بر این اساس اگر متناسب با رشد جمعیت، اقدام های اساسی           .  نفر برسد   میلیون 100سال آینده به    
صورت نگیرد و امکانات زیر بنایی توسعه نیابد، امکانات سرانه برای هر نفر کمتر و کمتر خواهد                  

 .شد

 نفر غذا تولید می کرد در حالی که در           7/1 هر هکتار از اراضی کشاورزی برای          1345در سال   
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در حال حاضر نزدیک به نیمی از جمعیت           .  نفر افزایش یافته است     3 به    این مقدار  1370سال  
لذا تنظیم  .  سال قرار دارند که از دید اقتصادی سربار نیمه دیگر جمیعت هستند                15کشور زیر   

برنامه های . خانواده و کنترل جمعیت یکی از اساسی ترین برنامه ها در حال حاضر می باشد                     
و تولید فرآورده های اساسی غذایی در اولویت       ) روش های نوین با  (بهداشتی و تقویت کشاورزی   

جدی قرار دارند زیرا با روند افزایشی تقاضا برای مواد غذایی، چاره ای جز این مسئله وجود                       
سازمان مدیریت و     (ندارد، در غیر این صورت با کمبود مواد غذایی مواجه خواهیم شد                       

 ).1383برنامه ریزی، 

کی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است، اما در عین حال با                بخش کشاورزی اگر چه ی     
مسئله اساسی، فقدان سرمایه گذاری های الزم در این بخش           . تنگناهای عمده ای روبرو می باشد    

به لحاظ تشکیل سرمایه ناخالص، بخش کشاورزی دارای کمترین سرمایه ناخالص نسبت به      . است
سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی برای          همچنین نسبت تشکیل     . دیگر بخشها است  
 4/25 و برای خدمات      5/9 درصد است، در حالی که برای بخش صنعت            8/3بخش کشاورزی   
 .درصد می باشد

گذاری بخش کشاورزی در  مقایسه ارزش افزوده و سرمایه - 3نمودار شماره 
 )1376به قیمت ثابت سال ( 1382 و 1367 ، 1359سالهای 

 
 

رف دیگر باال بودن ضایعات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی یکی از مسائل عمده                     از ط 
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برای مثال ضایعات نان که مهمترین منبع کالری و پروتئین در الگوی                . کشاورزی کشور است  
در مجموع ضایعات نان در ایران معادل حجم         .  درصد می باشد  30تغذیه کشور است، نزدیک به      

صالح روش های پخت و شیوه های بهره برداری صحیح، می توان این           واردات گندم است که با ا      
در مورد سایر محصوالت کشاورزی به خصوص محصوالت باغی و              . ضایعات را کاهش داد    

 درصد و در برخی        35صیفی جات، بر اساس برآوردهای انجام شده، ضایعات به بیش از                    
 ).1374سی مسائل روستایی، مرکز تحقیقات و برر( درصد نیز می رسد50محصوالت حتی به 

 
 1380سهم ضایعات ازکل تولیدات کشاورزی تا قبل از مصرف در سال  4نمودار شماره

  
 میلیارد دالر است و در        12به طور کلی ارزش تولید محصوالت کشاورزی ساالنه در حدود                

 میلیارد دالر   6/3ات در حدود      درصد ضایعات وجود داشته باشد، ارزش ضایع         30صورتی که   
 . خواهد بود که رقم قابل توجهی می باشد

یکی دیگر از مسائل قابل توجه در بخش کشاورزی، اختالف عملکرد محصوالت زراعی و باغی               
در بخش محصوالت   . در هکتار و بازدهی سرانه هر راس دام در مقایسه با متوسط جهانی است                

برای . ایران نسبت به کشورهای دیگر بسیار پایین است         باغی، عملکرد برداشت محصوالت در       
 درصد کشورهای پیشرفته       20مثال برداشت سیب از یک هکتار باغ های ایران در حدود                     

در مورد سایر محصوالت کشاورزی و دامی نیز بر اساس آمارهای                   ). 1382ابراهیمی،(است
جهان و برخی کشورهای آسیایی سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی، کشور ایران در مقایسه با        

 . شرایط مطلوبی ندارد

بنابراین، کشورمان در بخش کشاورزی از یک طرف با قابلیت ها و استعدادهای نهفته و استفاده                  
نشده و از طرف دیگر با عملکرد و بازدهی بسیار پایین تر از کشورهای پیشرفته مواجه است و این                   
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و منابع ژنتیکی متنوع و با ارزش در زمینه دام و گیاه              در حالی است که کشورمان دارای ذخایر         
لذا انجام تحقیقات کاربردی با توجه به آخرین دستاوردهای علمی برای افزایش                     . می باشد

عملکرد و بازدهی یک امر اجتناب ناپذیر می باشد و اگر در آینده ای نه چندان دور در زمینه                        
ود با توجه به افزایش سریع تقاضای مواد غذایی،          باالبردن عملکرد و بازدهی موفقیتی حاصل نش       
 . آینده ای مبهم و مشکل آفرین خواهیم داشت

بر اساس اطالعات سازمان جهانی خوار و بار و کشاورزی، وضعیت کشاورزی ایران از نظر برخی          
شاخصهای امنیت غذایی نظیر سهم واردات مواد غذایی به کل واردات، سهم هزینه غذا از کل                    

خانوارها و میزان کالری مصرفی روزانه در مقایسه با برخی کشورهای آسیایی نظیر ترکیه و               هزینه  
همچنین این شاخص ها حاکی از آن است که در بخش            . مالزی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد      

کشاورزی برای رهایی از سوء تغذیه و عدم امنیت غذایی باید در زمینه سرمایه گذاری، افزایش                  
 . تفاده از شیوه های جدید و کاهش ضایعات تالش شودبازدهی، اس

چالش های اساسی بخش روستایی کشور که در برنامه سوم توسعه به آنها اشاره شده است                        
 : عبارتند از

 . ایجاد فرصت های شغلی در جهت ارتقای سطح درآمد و کیفیت زندگی در روستاها -1

یان و عدم تمرکز در حوزه       ایجاد ساز و کارهای مناسب برای جلب مشارکت روستای           -2
 .فعالیت عمران روستایی

حضور دستگاه های متعدد اجرایی در روستاها و مشخص نبودن وظیفه هر دستگاه در                 -3
 . ارتباط با اجرای طرح های عمران روستایی

اصالح ساختار و تمرکز فعالیت های مربوط به سیاستگذاری و برنامه ریزی در بخش                 -4
 . ش یکپارچه شهری و روستاییعمران روستایی بر پایه نگر

دوگانگی ساختار اقتصادی مناطق شهری و روستایی و توزیع نامتعادل امکانات زندگی             -5
 .و درآمد میان روستاییان و شهرنشینان

فقدان پس انداز و کمبود سرمایه در مناطق روستایی و محدود بودن ظرفیت                            -6
 . سرمایه گذاری اقتصادی و تولیدی در روستاها

ن سطح مهارت و دانش فنی و استفاده نامناسب از ظرفیت های بخش                      پایین بود   -7
 . کشاورزی
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تجهیز منابع  : برای رفع این مشکالت در برنامه سوم، راهکارهای اجرایی ارائه شده است از جمله               
آب و خاک، اولویت واگذاری اراضی مستعد کشاورزی به روستاییان به ویژه جوانان، شناسایی                

کان سنجی استقرار صنایع روستایی، ساماندهی و تجهیز نواحی صنعتی               مزیت های نسبی و ام     
 ... ایجادشده، ساماندهی صنایع دستی و فرش دستباف و 

 
 نتیجه گیری

بدون آنکه توانایی    . توسعه پایدار رهیافتی است که نیازهای نسل حاضر را برآورده می نماید                
توسعه پایدار کشاورزی نیز نظامی است       . زدنسل های آینده را برای رفع نیاز خود به مخاطره اندا           

که در آن از شیوه های غیرکارای سنتی و غیر اقتصادی جلوگیری می کند و بر استفاده از دانش و                 
شیوه های مدرن کشاورزی تکیه دارد که با استفاده از این شیوه و مد نظر قرار دادن مسائل زیست                   

 . نیز توجه کافی داردمحیطی به اقتصادی بودن و بازده بیشتر تولید 

در زمینه توسعه پایدار کشاورزی و روستایی، مهمترین مسئله یافتن راه حل هایی است که بتواند                  
برای این کار، اصالحات عمده ای در سیاست های کشاورزی         . زندگی روستاییان را بهبود ببخشد    

توجه ویژه ای بشود؛ چرا    در برنامه توسعه پایدار، باید به روستاها        . و زیست محیطی ضرورت دارد    
که از یک طرف به عنوان قطب اصلی تولید مواد غذایی به شمار می روند و از طرف دیگر اکثر                     

بر این اساس مناطق روستایی نسبت به       . جمعیت فقیر کشور را در این مناطق می توان مشاهده نمود         
 .مناطق شهری باید در برنامه ها به طور خاص مورد توجه قرار گیرند

وسعه پایدار کشاورزی و روستایی در کشورمان عالوه بر چالش های جهانی با چالش های                      ت
فرسایش شدید منابع خاک، هرزروی و عدم بهره وری مناسب          : دیگری نیز مواجه است از جمله      

از منابع آب های سطحی و زیرزمینی، تخریب پوشش گیاهی و کاربرد غیر اصولی از منابع                        
، )چه در مرحله تولید و چه در زمان مصرف          (ات محصوالت کشاورزی    طبیعی، باال بودن ضایع   

بیکاری در مناطق روستایی، دوگانگی در ساختار مناطق شهری و روستایی، مدیریت توسعه                    
 .روستایی، امنیت سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی
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 .258، شماره هاد ج، توسعه پایدار کشاورزی، ماهنامه)1382(ابراهیمی، محمد صادق و دیگران -

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

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

 رهایی از واردات محصوالت حیاتیکشاورزی زمزمه .  آبان27. دوشنبه)1375(روزنامه اطالعات -

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

سیستم های کشاورزی پایدار و نقش آن در حفاظت و                 ،   )1371(صداقتی، محمود   -
ایران، وزارت  ، مجموعه مقاالت ششمین سمینار ترویج کشاورزی            بهره برداری از منابع طبیعی    

 .کشاورزی

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

 .، ماهنامه جهاد بهره وری وزارت جهاد کشاورزیمفاهیم توسعه پایدار، )1378(عسگری، حسین -

 731برزگر شماره . ره علوم باغبانیسخنرانی در نخستین سمینار کنگ، )1375(کالنتری، عیسی -

برنامه زیست محیطی و نقش مناطق تحت حفاظت در         ،  )1376( مجنونیان، هنریک و دیگران    -
، مجموعه مقاالت توسعه پایدار کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی،              توسعه پایدار کشاورزی  

  .4شماره 

 وزارت  رزی ایران در یک نگاه،    کشاو،)1377(مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی      -
 .کشاورزی

 .سالنامه آماری کشور، )1380( مرکز آمار ایران -

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

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

 .، انتشارات فرهنگ و اندیشهتوسعه پایدار چشم انداز جهان سوم، )1379(نصیری، حسین -

 .شماره اول ،نامه محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی ویژه ،)1383( وزارت جهاد کشاورزی، -
-  UNDP(1994), Sustainable human development and agriculture, New York, 
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