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  چکیده

پایداري ناتغییر اقلیم و  عدم حفاظت از منابع طبیعی،ایران رو در کشاورزي جمهوري اسالمی  مهم پیش هاي از جمله چالش  
اي که نتواند محیط زیست خود را حفظ کند یعنی منابع موجود در سرزمین زیستگاه خود را بیش از اندازه  جامعه. محیط زیست است

. ماید، بدون شک محکوم به نابودي استننآن جلوگیري  مانندغییر اقلیم و ت ها، رویه جنگل مصرف نماید و از فرسایش خاك، قطع بی
در طول تاریخ نیز  خاك های به فرسایش یاعتنا بی. شده است آوردهی یهاي تاریخی از اقوام پولینزي و اقوام قدیم مایا در این مورد مثال

رویه  ، استفاده بیش از حد از مراتع، مصرف بیجنگل هاقطع توسعه بدون برنامه سطح زیر کشت، . ها بوده است عاملی در محو تمدن
، سبب آلودگی محیط زیست و افزایش گازهاي )سنگ نفت، گاز، زغال(هاي فسیلی  ی و سوختگیاهی، سموم دفع آفات یکودهاي شیمیا

سطح آب دریاها، بروز گرد و  ، باال آمدنسیالب هاگرم شدن زمین و در نتیجه تغییر الگوي بارندگی و پیدایش خشکی و  ،اي گلخانه
هاي مقابله با این چالش بزرگ  راه. غبار گسترده، افزایش فرسایش خاك و کمبود آب در جهان و در کشور ما شده و خواهد شد

و  جنگل های، حفاظت بیشتر از یاز کنترل جمعیت و داشتن الگوي مصرف متعادل، کاهش مصرف سموم و کودهاي شیمیا عبارتند
 مانندورزي  هاي مناسب خاك استفاده از روش ها، جلوگیري از فرسایش خاك و تقویت آبخوان نوان مخازن ترسیب کربن،مراتع به ع

ریزي براي ایجاد توازن منطقی بین توسعه و توان  شونده، برنامه هاي تجدید کشت بدون شخم، جایگزینی انرژي فسیلی با انرژي
مدیریت ها و روشهاي جدید  ا و اعمال نظامه آفات و بیماري ،و باغی مقاوم به گرما، خشکی اکولوژیکی محیط زندگی، اصالح ارقام زراعی

ی آن، انرژي، غذا، تنوع یزراعی شامل آب، زمین، خاك و مواد غذا محصول هايعوامل محیطی مؤثر در تولید و عملکرد  .کشاورزي
هاي زیستی  جو و تنش اُزنو  دي اکسید کربنخشکی، دما، میزان  این ها بر  عالوه. ها، مدیریت و تغییر اقلیم است زیستی، بازیافت زباله
در  ی کشورینیازهاي غذا .در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است آن هااکثر زراعی تأثیر گذارند، که اثر  تولیدهايو غیرزیستی نیز بر 

 )2025( 1404انداز  بوبات براي حال حاضر، افق چشمحو  اي اساسی گندم، برنج، قند و شکر، روغن، جو، ذرت دانه محصول هايمورد 
ي تأمین غذاي جمعیت کشور در آینده راه هاشده، برآورد شده و  یادبا توجه به میزان جمعیت در مقاطع  )میالدي 2050( 1429و 

هاي افزایش  ست به راهو الزم ا چندان مورد نظر نیستبراي تأمین غذاي مردم کشورمان افزایش سطح زیر کشت . بررسی شده است
زراعی و مدیریت تولید  ي بهها روش، ژنتیک و تهیه ارقام جدید و کاربرد بهنژاديي روش هادر این زمینه استفاده از . عملکرد روي آورد

اندازه ورزي، مصرف به  ي جدید خاكروش هااز آب،  زراعی و مدیریت استفاده بهینه ي بهروش هااز جمله . مورد توجه قرار گرفته است
هاي بذرکار دقیق، مبارزه تلفیقی با آفات و استفاده از اطالعات و فنون پیشرفته زراعی و  ی، کاربرد ماشینیو به موقع کودهاي شیمیا

  .پرداخته شده است آن هاهاي جدید است که در این مقاله به  فناوري
 .زراعی، کشاورزي، تغییر اقلیم، محیط زیست محصول هاي :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
  :از هاي کشاورزي و تولید غذا در جمهوري اسالمی ایران عبارتند چالش  

 .عدم حفاظت از منابع طبیعی -

 .زیست پایداري محیطنااقلیم و  نوسان هاي شدید -

 .وري آن و بهره کاراییکمبود آب و کمی  -

 .هاي زراعی کوچکی و پراکندگی زمین -

 .ورزيامور کشادر ی یگذاري کافی زیر بنا نبود سرمایه -

 .کشاورزي محصول هايضایعات و تلفات باالي  -

 .ریزي پژوهشی کشاورزي و ضعف برنامه پژوهش هايتوجهی به  کم -

 .و بخش کشاورزي دانشگاه های و پژوهشی و نیز بین یهاي اجرا نبود ارتباط و هماهنگی الزم بین بخش -

و  8(هاي اقتصادي کشور  خش کشاورزي با سایر بخشی منابع انسانی در بخش کشاورزي و عدم رقابت بیاین بودن سطح کاریپا -
11 .( 

 .دنگیر ها مورد بحث و بررسی قرار می از مهمترین این چالش برخیدر این مقاله   

 
  عدم حفاظت از منابع طبیعی

 ارفمنطقه را جنگل کل  .شدندوارد در اقیانوس کبیر جنوبی  2جزیره ایستربه  )١پولینزياهالی جزایر (ها  سال پیش پولینزي 1000حدود   
سال بعد آخرین درخت جزیره هم قطع  700 .تهیه قایق و ماهیگیري کردند ،شروع به قطع درختان براي سوزاندن آن ها .گرفته بود

هاي داخلی  پس از مدت کوتاهی هرج و مرج جامعه را فرا گرفت و در اثر جنگ. ساختن و ماهیگیري باقی نماندشد و چوبی براي قایق 
   ).20(اري، جامعه نابود شد و آدمخو
زیست خود،  هم به علت عدم مراقبت از محیط آن های است که ی، مسأله اقوام مایامنابع طبیعیتوجهی به  یک مورد دیگر از بی  

 نددربسازي به کار  ها را براي خانه سبب شد که زمین 1980جمعیت در دهه  انفجاراست که  3مثال دیگر رواندا .محکوم به نابودي شدند
کشی  از طریق نسل آن هامشکل جمعیت زیاد  1994پیدا شد و در نهایت در  آن هاو مشکل غذا براي  هاي زراعی کاهش یافت  زمین و

 ).20(حل شد 

فرسایش خاك را در اثر  ])Fisher )20در [ Montgomery. هم عامل مهمی در زنده ماندن جوامع استحفظ خاك   
 زیررا در مزارع  خاك هاو فرسایش ا .داند می ها رفتن تمدنکشاورزي ناپایدار عامل دیگري در از بین ی و به ویژه در اثر یزدا جنگل

برآورد ) شود هاي تند دیده می مشابه آنچه در شیب(آن را بیش از یک میلیمتر در سال  میزانها و نواحی پست بررسی و  کشت دشت
از بین  به طور کاملقرن  10تا  5اي را ظرف  تواند خاك یک مزرعه تپه سال میگوید که این میزان فرسایش خاك در  و میا .کرده است

هاي بلند اطرافشان  هاي اصلی که از طریق زمین هاي سیالبی رودخانه هاي بزرگ دشت ببرد و این مدت برابر است با طول زندگی تمدن
 .زیست و جلوگیري از تغییر اقلیم است حفظ محیط جامعهبدون شک یک عامل مهم در موفقیت یک  ).20(اند  تغذیه شده

 
  تغییر اقلیم و ناپایداري محیط زیست

، مراتع و آب و هوا در حال تعادل و پایداري است و زندگی را براي جنگل هازنده،  هايکره زمین از لحاظ منابع، موجود  
هاي  یعنی فعالیت. شود آن موجب ناپایداري می رویه در هر گونه دستکاري بی. نماید موجودات زنده و انسان به نحو مطلوب تأمین می

هاي فسیلی، خودرو محوري و دورریزي  رویه، استفاده زیاد از سوخت انسان مانند افزایش جمعیت، رشد فزاینده اقتصاد و مصرف بی

  
1- Polynesians                                                                        2 - Easter Island                                                                             3 - Rwanda  
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ادث طبیعی، تخریب الیه اي و حو ها و افزایش گازهاي گلخانه زیست بوم، ناپایداري هاي اقلیمیمواد سبب نابودي مواهب طبیعی، تغییر
هاي  شده و هزینه زیست بومو اختالل در تولید کاال و خدمات  غبارازن، کاهش تنوع زیستی، آلودگی هوا، آب و خاك، تولید گرد و 

از این رو در محاسبه تولید ناخالص ملی هر کشور، سهم اقتصاد محیط زیست باید لحاظ شود . زیادي روي دست انسان گذاشته است
، ارزش این 2010و محیط زیست در سال  از لحاظ اقتصاد، اکولوژيهاي طبیعی  زیست بومگذاري خدمات  بر اساس ارزش. )15(

و خدماتی که کاال  ).15(هزار میلیارد دالر بوده که دو برابر کل تولید ناخالص جهان بوده است  72خدمات در جهان معادل 
ی، تنظیم گازهاي جو، جذب کربن، تولید و حفظ یوشیمیائهاي بیوژ یم اقلیم و چرخهکنند شامل تنظ هاي طبیعی فراهم می بوم زیست

برابر، مصرف انرژي  9جمعیت جهان در طول قرن بیستم چهار برابر شده و در این مدت مصرف آب  .خاك و آب و کنترل سیالب است
آستانه تحمل «مصرف انسان در زمین از  Lester R. Brown گفتهبه  ).15(هفده برابر شده است  دي اکسید کربنبرابر و تولید  15

سیل و فروپاشی منابع آب و خاك در جهان  ،ها زیست محیطی، ایجاد خشکسالی، طوفان مشکل هايفراتر رفته و سبب » کره زمین
و مصرف روي آورد و در حفظ محیط زیست » اقتصاد سبز«زیست محیطی باید به  مشکل هايرفت از  براي برون ).17(شده است 

عامل مهمی در  آن هاهاي کشاورزي بوده و حفاظت از  ساز فعالیت منابع طبیعی و محیط زیست بستر و زمینه .رویه منابع کوشید بی
  .کشاورزي است محصول هايموفقیت تولد 

 
ساختار جو  

   دي اکسید کربن، 93/0 نورگ،  آ08/78 نیتروژن، 95/20 اکسیژنداراي  مختلف گازهايکره زمین از لحاظ درصد جو + 
ها  ، ازن و کلروفلوروکربناکسید نیتروژن،دي اکسید کربنگازهاي  ).17 ،3( می باشد 04/0 ها کلروفلوروکربن+  ازن  + یتروزاکسیدن

نقش این  .کنند می جلوگیريدهند ولی از خارج شدن تابش میکرومتري زمین به فضا  ین راه مییتابش خورشید را از باالي جو به پا
در جو، باعث گرم شدن زمین  آن هاباال رفتن مقدار  .اي معروفند هاست و لذا به گازهاي گلخانه زها مانند نقش شیشه در گلخانهگا

و تبدیل ) سنگ زغال - گاز -نفت(هاي فسیلی  افزایش جمعیت و تغییر الگوي مصرف انسان در سایه مصرف نامعقول انرژي .شود می
از  .در جو شده است این گازهارویه از منابع طبیعی، سبب باال رفتن  برداري بی و شهري و بهره هاي کشاورزي به زمین جنگل ها

دي اکسید میلیارد تن  2/36میلیارد تن کربن از منابع فسیلی سوزانده شده و به صورت  2/7، ساالنه 2005میالدي تا  2000 هاي سال
تر در لیتر بود امروزه به بیش لیمیکرو 280جو که روزي  دي اکسید کربنمیزان  به عبارت دیگر ).2(آزاد شده است  ،در هوا و آب کربن

   .)25( شود میکرولیتر اضافه می 2تر در لیتر رسیده و ساالنه لیمیکرو 380از 
  ):27، 25، 12، 8، 2(در اقلیم زمین ایجاد کرده است به شرح زیر را  هاییتغییراي  افزایش گازهاي گلخانه  

 .گرم شدن زمین -

 .تغییر میزان فتوسنتز -

 .آن هاها و آفات  پذیري گیاهان، دام تغییر در سازش -

 .مواد آلی در اثر گرم شدن هوا تجزیهافزایش  -

 .سیالب هاتغییر الگوي بارندگی و پیدایش خشکی و  -

 .تأثیر بر فرسایش خاك -

 .باال آمدن سطح آب دریاها -

 .بروز گرد و غبار گسترده -

 .پروريتغییر الگوهاي کشاورزي و دام -

 .زیستی  ها و تنوع بوم تأثیر بر منابع آب، غذا، زیست -

 .کمبود آب در سطح کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم -
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 .)گوسفند و بز(هاي دامپروري سنتی  اثر بر مراتع و نظام -

 .تر به مناطق دیگر و خنک محصول ها از هاي کشت برخی انتقال عرصه -

  .)27، 25، 24(کار بست ه اقلیم، باید راهکارهاي زیر را ب دیدنوسان هاي شبراي مقابله با آثار سوء   
 .کنترل جمعیت و داشتن الگوي مصرف متعادل -

 .ییکاهش مصرف سموم و کودهاي شیمیا -

 .ها ، جلوگیري از فرسایش خاك و تقویت آبخوانو مراتع به عنوان مخازن ترسیب کربن جنگل هاحفاظت بیشتر از  -

ورزي و کشت بدون شخم براي جلوگیري از تصاعد بیشتر  هاي مناسب خاك اورزي مانند سیستمي مناسب کشروش هااستفاده از  -
 .کربن

ی، یها، باد، جزرو مد دریاها، زمین گرما خورشید، رودخانهتابش جایگزینی منابع انرژي فسیلی با منابع تجدید شونده مانند  -
 .ها، سوخت هیدروژن حاصل از تجزیه آب توده ها و زیست یدنییرو

 .ریزي براي ایجاد توازن منطقی بین توسعه و توان اکولوژیکی کشور برنامه -

 .ه راهکار براي سازگاري و مقابله با آثار مخرب آنیگاهی از وقوع اقلیم نامناسب آینده و اراآپیش  -

 .هاي هرز ها و تشدید رقابت با علف به آفات و بیماري مقاوماصالح ارقام زراعی و باغی مقاوم به گرما و خشکی و  -

هاي مخرب محیط زیست مانند یارانه انرژي و افزایش  اهش یارانهکو ، به کشاورزان زیست محیطی آینده مشکل هايآموزش  -
 .)12( هاي مفید مانند یارانه حمل و نقل یارانه

 
  زراعی محصول هايعوامل محیطی مؤثر در تولید و عملکرد 

 ها، بازیافت زباله تنوع زیستی، غذا، اقلیم، نوسان هاي شدید انرژي، ،اكخی یمواد غذا زمین و خاك، آب، یعنی این عوامل  
  ).25 ،24، 11، 8(در مقاله هاي پیشین آمده اند  هاي زیستی و غیر زیستی تنش ازن و ،دي اکسید کربن دما، خشکی، مدیریت،

  
  آب

1018( کیلومتر مکعب میلیارد 4/1آب موجود کره زمین   
 4/1 آن قابل استفاده است % 3است که  هبرآورد شد) مترمکعب

تلفات زیاد آب در  .تسازي باقیمانده اس هاي کمی براي سد در دنیا تعدادي از منابع آبی در اثر آبیاري تخلیه شده و رودخانه ).25(
از سوي . ترا تشدید کرده اس مشکل هايکشور و بازده کم استفاده از آب و نیز رقابت مصرف آب شهري و صنعتی با آب کشاورزي، 

 علتزیرزمینی، مزید بر  آب هايو شور شدن  آن هاها و یا آلودگی  ها، چشمه ها، قنات ها، رودخانه ها، دریاچه دیگر خشک شدن تاالب
  .)25 ،9(شده است 

  ):25 ،9(از  عبارتندمقابله با کمبود آب هاي  حل راه  
ها براي مصرف خانگی،  ها و فاضالب نابع زیرزمینی، تصفیه مجدد آبها و م کمتر از دریاچه برداشتها و  استفاده بیشتر از بارندگی

آب مصرفی % 55که  ها با توجه به این هاي آبریز و تغذیه بهتر آبخوان ، ایجاد مدیریت جدي نسبت به حوضهکشاورزيصنعت و حتی 
هاي  استفاده از ارقام گیاهی و نظام، ارفش زیرمصرف آب از طریق آبیاري  کاراییافزایش  .، الزم استکشور از منابع زیرزمینی است

و تهیه و استفاده از الگوي کشت بهینه با توجه به  ،شود هاي کمبود آب می تولیدي که سبب ذخیره آب و حفظ محصول در زمان
وبی البرز هاي جن براي جبران کمبود آب در کشور، گاهی از انتقال آب از دریاي خزر به دامنه .مصرف و اقتصاد مصرف آب در تولید

 180گذاري حدود  المللی، هزینه باالي لوله روابط بینله ئاز جمله مس چندي مواجه است هاي شود که این کار با اشکال صحبت می
سازمان ملل یک میلیارد نفر  2012طبق آمار  ).4( هاي جنوبی البرز به کویرهاي دامنهکیلومتر و تبخیر و شور شدن بیشتر آب انتقالی 

ی در آن یترکیب شیمیا 92دهد که  استاندارد ملی آب شرب ایران نشان می. هان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارنداز جمعیت ج
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 هاي و ترکیب) نیترات و سولفات(و غیر سمی ) سنگین مانند آرسنیک و کرمفلزهاي (ی معدنی سمی یل مواد شیمیاوجود دارد که شام
در قسمتی از  جزه ایران ب آب هاي). 14(ی است یجانبی گندزدا محصول هايآروماتیک و  هاي سموم کشاورزي، هیدروکربن مانندآلی 

  .)10( شود کربناته است که سبب عدم جذب کلسیم می گیالن و حاشیه محسنی و سردشت در بقیه جاها بی
  

  زمین و خاك
  ).3(است  1جدول  مطابقي کشور خاك هاوضعیت زمین و   

  
  ).مساحت بر حسب میلیون هکتار( شوروضعیت زمین و خاك ک - 1جدول 

    164  کل مساحت
  )63/56فقیر  + 13/22متوسط  + 24/7خوب (   86  سطح مراتع

    51  هاي قابل کشت بالقوه زمین
    5/18  هاي زیرکشت زمین

    5/8  آبی
    10  دیم

    5/44  شوري زیري خاك ها
    25  ي گچی سطحیخاك ها

  
یکصد میلیون هکتار برآورد شده شوند  از گردونه تولید خارج می 2050شهرها در سال  توسعهکه در اثر  جهان هاي زراعی زمین  

هاي جهان است،  مساحت خشکی% 1مساحت کشور ما  این کهدر ایران آماري در این مورد وجود ندارد ولی با توجه به  ).21(است 
ر فرسایش خاك، مواد آلی خاك در ایران بسیار کم و کمتر از ب  عالوه. باشدتوان گفت که این عدد در ایران حدود یک میلیون هکتار  می
در ایران عناصر کلسیم، آهن،  در ضمن،. است% 5ی بیش از یو آفریقاي استواو در آمریکاي شمالی  % 5/3است در حالی که در اروپا % 1

  .)10( دارندرا روي و منگنز مشکل انتقال از خاك به گیاه 
 .ها شود تواند سبب نابودي ملت کشاورزي فرسایش خاك است که در حالت شدید مییکی از عوامل بازدارنده در   

Montgomery ] درFisher )20([  را بسته به شیب و نوع  ي کشاورزيخاك هاو به ویژه فرسایش  ییزدا جنگلفرسایش خاك در اثر
  . بهره برداري از زمین به شرح جدول زیر تخمین زده است

  
 .در مناطق مختلف) مترمیلی(در سال  خاكمیزان فرسایش : 2جدول 

  )میلیمتر(میزان فرسایش خاك در سال   منطقه
  01/0  اي با شیب بسیار مالیم منطقه
  1  اي با شیب متوسط منطقه
 <1  )کوهستانی(اي با شیب تند  منطقه

  )هاي تند شبیه شیب(< 1  ها کشت در دشت زیرمزارع 
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کشور فرسایش شدید و  کاري تن در هکتار برآورد شده است و در مناطق دیم 4ود فرسایش خاك در ایران به طور متوسط حد  
  .میلیمتر است 1که معادل حدود  )10( تن در هکتار گزارش شده است 17تا  14بین 

  
  خاك ییمواد غذا
 محصول هايدر آمریکا از طریق . شود بیشتري از خاك برداشت می ییغذاهر چه محصول بیشتري از زمین بدست آید، مواد   

 7/6و  فسفر ملیون تن 3/2و ) تثبیت شده توسط یونجه، سویا و بادام زمینی نیتروژنجز ه ب(نیتروژن  ،ملیون تن 8/7اساسی، ساالنه 
خاطر افزایش محصول ه ب(شود  اضافه می% 1مواد حدود این هر ساله به برداشت د، و نشو ها برداشت می از زمین یمپتاسو  ملیون تن

  ).25(ی در خاك جانشین شوند ینابراین باید این مواد توسط کودهاي شیمیاب). ساالنه
برآورد شده است . آید ی به دست مییکودهاي شیمیامصرف ی تولید شده به کمک یمواد غذا% 60تا  40در آمریکا و انگلیس   

یتروژن برداشت شده بنابراین الزم است ن .کار رفته استه از مردم دنیا ب% 48براي تأمین غذاي  2008که مصرف کود نیتروژن در سال 
نیتروژن % 50تا  40توان حدود  با استفاده از کودهاي دامی می. و هماهنگ با نیاز گیاه انجام شود دقتکار به  به خاك برگردد و این

  .)25( زین کردتوان بخشی از مواد خاك را جایگ با استفاده از بقایاي گیاهی و کمپوست نیز می. دفع شده را بازیافت نمود
 

  دیها و مواد زا زبالهبازیافت 
توان براي تأمین قسمتی  یندسازي میاو شیالت و جنگلداري پس از فر ه های، الیاف کارخانید صنایع، بقایاي مواد غذایاز مواد زا  

براي تبدیل بهتر مواد هاي زراعی، جنگلداري، شهري و صنعتی  است طراحی مجددي در نظام الزم .ی خاك استفاده کردیاز مواد غذا
ی خاك یتوان براي تأمین مواد غذا ها و فرآیندسازي فضوالت انسانی و برگرداندن آن به خاك نیز می از فضوالت دام. د به عمل آیدیزا

ی براي خاك و گیاه و تأمین یتغییر و تبدیل مواد در خاك سبب بهتر شدن ساختمان فیزیکی خاك، تأمین مواد غذا .استفاده کرد
  ).25(شود  نرژي الزم براي موجودات خاك، میا

 
  )24(نقش سایر عوامل محیطی بر تولید زراعی 

هاي زراعی جهان محدود خواهد  سال آینده خشکی میزان تولید را در بیش از نیمی از زمین 50 دربینی شده است که  پیش: خشکی
  .کرد
از جمله غالت و حبوبات را کاهش  محصول هاباالتر از حد نرمال برود، عملکرد  چنانچهل مهم رشد و نمو گیاه است، مدما که عا: دما
  .دهد که در اثر کوتاه شدن دوره پر شدن دانه و الغري آن و کاهش عمر دانه گرده است می

باال  3Cیاهان دهی را به ویژه در گ و افزایش آن در جو محصولمی باشد ها عامل اساسی براي تولید کربوهیدرات: دي اکسید کربن
  .ی نیز بر اقلیم داردیبرد ولی آثار سو می

کنند که سبب کاهش فتوسنتز و  هاي خود می ، ازن را وارد برگفتوسنتزگیاهان در عمل . شود هاي فسیلی ایجاد می از سوخت: اُزن
  .برآورد شده است % 5تا  3و در برنج و ذرت % 10در گندم و سویا  این کاهش. شود محصول می

 
  ی در کشوریعیت کلی تولید مواد غذاوض

محصول  9و در  5محصول کمتر از  10ایران در  رتبه .کشور برتر دنیاست 20محصول کشاورزي در ردیف  24ایران در مورد   
ی یمواد غذا% 80تولید ناخالص ملی، % 20بخش کشاورزي، بزرگترین بخش اقتصادي پس از بخش خدمات است که . است 10تا  6بین 

ها،  ریزمغذي(خودکفاست ولی از لحاظ کیفیت غذا % 80ی یایران از نظر مواد غذا .کند ی را تأمین مییواد اولیه صنایع غذام %90و 
عرضه را  %10و  90انرژي حاصل از منابع گیاهی و حیوانی به ترتیب  .رضایت بخش نیست) ییبقایاي سموم و مواد شیمیا ،ها ویتامین
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نان، برنج، حبوبات، قند و شکر، روغن ي محصول هاین مصرفی کشور از طریق ئپروت% 76کالري و  %85 همچنین، .کنند تأمین می
 استی جامعه در حال و آینده الزم یبراي تعیین نیاز غذا ).8( شود می تأمین مرغ و لبنیات ، گوشت قرمز، تخمسفیدی، گوشت گیاه

  .مختلف در دست باشدي ها زمان هاي کشاورزي در امکانات و نهاده اطالعاتی از جمعیت کشور،
. داده شده است) 2050( 1429و در ) 2025( 1404برآوردي از جمعیت در افق  و 1393سال میزان جمعیت کشور در   

 میلیون نفر برسد 115به  1429میلیون و در  90جمعیت کشور به  1404در سال ي درصد 4/1، با نرخ رشد بینی شده است که پیش
 میانگیندهد  آمده است، که نشان می 3در جدول ایران ی و میزان منابع آب تجدید شونده جمهوري اسالمی مشخصات اقلیم. )13(

میلیارد مترمکعب آن در  83میلیارد مترمکعب است که  130مقدار آب تجدید شونده کشور . میلیمتر است 256بارندگی ساالنه کشور 
 9500مصرف آب کشاورزي در هکتار  میانگین. شود کعب در صنعت مصرف میبراي شرب و یک میلیارد مترممیلیارد  5/4کشاورزي، 

   ).3( مترمکعب محاسبه شده است
  

  .ایران مشخصات اقلیمی جمهوري اسالمی - 3 جدول
  دما  ها انواع اقلیم

  )درجه سلسیوس( 
 تبخیر میزان

 )میلیمتر(

 بارندگی میانگین
 )میلیمتر(

 )میلیمتر( دامنه بارندگی

  25تا  2000  256           1000تا  4000  -30تا + 50  )تا بسیار مرطوب فراخشک(نوع  8
    
، افق 1393هاي  اي براي سال اساسی گندم، برنج، قند و شکر، روغن، حبوبات، جو و ذرت دانه محصول هايی کشور به ینیاز غذا  

  .)16 ،6، 5( شود دیده می 4در جدول  1429و  1404
  

  .)هزار تن( )ی فعلییبا برنامه غذا(در حال حاضر و در آینده ی کشور یهاي غذا نیاز - 4 جدول
      سال      

 1393  محصول
)2014(  

1404 
)2025(  

1429 
)2050(  

† )87- 86(  †† )88- 87(  

  13484  7956  17250  13500  11700  )کیلوگرم 150سرانه (گندم 
  2253  )شلتوك( 2183  4140  3240  2800  )کیلوگرم 36سرانه (برنج 

  -  687  3220  2520  2180  )کیلوگرم 28سرانه (قند و شکر 
  -  136  1610  1260  1090  )کیلوگرم 14سرانه (روغن 

  3346  1547  7394  5787  5015  )کیلو 3/64سرانه غیرمستقیم (جو 
  1642  1777  4393  3438  2980  )2/38سرانه غیرمستقیم (اي  ذرت دانه
  507  388  862  675  585  )کیلوگرم 5/7سرانه (حبوبات 

  .وزارت جهاد کشاورزي 87 -88آمارنامه سال زراعی   ††.     وزارت جهاد کشاورزي 86 -87مارنامه سال زراعی آ †
  

  

وجود  یهای مشکلو سالمت  تکیلوکالري است ولی از لحاظ کیفی 3000ی در دسترس در ایران حدود یارزش کالري سرانه غذا  
  .برابر مقدار فعلی خواهد بود 5/1حدود  2050ی در سال یمصرف، نیاز به مواد غذا با توجه به افزایش جمعیت و تغییر الگوي .)7( دارد

از افزایش سطح زیر کشت و افزایش مقدار  عبارتند که ی در کشاورزي دو روش وجود داردیغذا محصول هايبراي افزایش   
  .گیرد در زیر هریک از این دو روش مورد بررسی قرار می. عملکرد محصول در هکتار
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  :به دالیل زیر باید از این روش صرفنظر کرد :افزایش سطح زیر کشت -فال
 .هستندنامناسب هاي موجود اضافی براي کشت و عملکرد باال  بیشتر زمین -1

 .محدودیت آب مانع از توسعه سطح زیر کشت است -2

اقلیم را در پی  ان هاي شدیدنوساي و  کمبود علوفه و افزایش کربن و گازهاي گلخانه مشکل هايهاي جدید و مراتع  شخم زمین -3
  .دارد

  .زراعی و مدیریت تولید است ، ژنتیک و تهیه ارقام جدید زراعی و نیز بهبهنژاديي روش هاکه شامل اعمال  :افزایش عملکرد -ب
 

  ، ژنتیک و تهیه ارقام جدید زراعیبهنژاديهاي  روش

عنوان بزرگترین سرمایه هر کشوري ه تنوع زیستی ب. است و تهیه ارقام داراي عملکرد باال، تنوع زیستی بهنژاديکارمایه   
میلیون گونه از همه  7/8برآورد شده که در کره زمین حدود  .ریزي نمود شود و الزم است در حفظ و نگهداري آن برنامه محسوب می

ن گونه موجودات مختلف میلیو 2/1در حال حاضر حدود . هاي آبی هستند گونه آن هامیلیون  2/2موجودات زنده وجود دارد که 
هاي گیاهی و  نابودي گونه. گونه گیاهی تنوع زیستی مناسبی را ایجاد کرده است 8000در کشور ما حدود  ).26(اند  ی شدهیشناسا

  .ستخاك هاحیوانی در حال افزایش است و اولین قدم در حفظ تنوع زیستی، حفاظت از 
هاي طوالنی  گندم و ذرت که سال مانندگیاهی  بهنژاديد اینست که شو مطرح می بهنژاديکه در  پرسش هایی کهیکی از   

به عبارت دیگر آیا بهره . تواند با موفقیت ادامه یابد می  شود و همواره با پیشرفت در عملکرد همراه بوده است، تا کی است انجام می
  :شود ه میینجام شده است که نتایج آن در زیر اراا پژوهش هایی، پاسخ به این پرسشژنتیکی این نوع گیاهان به پایان نرسیده است؟ 

  ):19(ده که به صورت زیر بوده است تاکنون در آمریکا بررسی ش 1961نرخ افزایش عملکرد در سویا، برنج، ذرت و گندم از 
بوده % 1متر از ک ،به بعد 1990و از % 3، گندم %2، ذرت %2، برنج %2سویا نرخ رشد  :1990تا  1961هاي  در سال: در گذشته -الف

  .)جز ذرته ب(است 
ن جوابگوي افزایش جمعیت تا بتوا) ی نه خطییبه طور نما(باشد  % 4/1تا  3/1نرخ رشد باید ساالنه ): سال آینده 40در (در آینده  -ب
  .بود
هنوز  با این حال، به بعد بهره ژنتیکی گندم کم شده است 1990از  اما ،بوده است% 3نرخ رشد  1990تا  1960در گندم از سال  -ج

  ):19(افزایش داد  زیر به دو صورتتوان عملکرد گندم را  می
 .ها هاي جدید براي ایجاد مقاومت به خشکی و بیماري به طور غیرمستقیم یعنی با وارد کردن ژن -1

براي  Aegilops tauschii و نیز باگیري گندم نان با گندم دوروم  از طریق دو رگ) مجازي(هاي مصنوعی  با استفاده از گندم  -2
 .هاي مقاومت به خشکی و بیماري به گندم نان زراعی گندم دوروم زراعی و انتقال ژن ت هايانتقال صف

 .مانند وارد کردن ژن هاي جدید ي مولکولیروش هااستفاده از  -3

 
  زراعی مدیریت تولید و به

  ).24(زراعی الزم است به موارد زیر توجه شود  در مدیریت تولید و به  
مختلف مدیریت با توجه به عوامل اقتصادي و محیطی و به کار گرفتن  راهبردهايبررسی یعنی  گیري سازي براي تصمیم مدل -

 .بهترین ارقام، تاریخ کشت و روش مدیریت

ي زراعی مناسب براي روش هابراي تعیین اثر تغییر محیط در مقیاس مزرعه و انتخاب  ١ي تشخیص از دورروش هابکار بستن  -
 .هابا این تغییربرخورد 

  
1- Remote sensing  
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سازي جهت توسعه محصول  شرایط مزرعه، الگوهاي هواشناسی براي تصمیم هاي، تغییربیماریزاشرایط محصول یعنی عوامل  ١پایش -
 .ي مدیریتیروش هاو ارقام زراعی و 

  .مصرف آب با شعار کسب محصول بیشتر از هر قطره آب کاراییسازي  بهینه -

 .زيور ي جدید خاكروش هاکار بستن ه ب -

 .ی و سمومیکودهاي شیمیا به هنگام و به اندازهمصرف  -

 .هاي بذرکار دقیق استفاده از ماشین -

 .2تتلفیقی آفا مدیریت -

 .زیست فناوري مانندهاي جدید  ي پیشرفته زراعی و فناوريروش هااز اطالعات و استفاده  -

و ) 28(، تاریخ کشت و تراکم بوته )18( هینه از زمانب، استفاده )23( زراعی، موارد اعمال کشاورزي دقیق در مسأله مدیریت و به
 .هر کدام داراي اهمیت هستند که الزم است در مقاله دیگري مورد بحث و بررسی قرار گیرند .)22(هاي چندگانه  استفاده از کشت
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Crop production challenges in Iran are: preserving natural resources, climate change and 

environmental sustainability. A nation who could not be able to save his environment including soil 

erosion, forests, climate change and increasing consumption of natural resources, would not be 

survived. Such nations, like Polynesians and Mayan people are cited in this article. Ignoring soil 

erosion through agricultural activities has been the cause of plaguing ancient civilizations, too. 

Increasing cultivated area without specific plans, deforestation, overgrazing, overusing of fertilizers, 

insecticides, and fossil fuels cause environmental contaminations, increase greenhouse gases, 

increasing  air temperature which altogether result in change in precipitation pattern, incidence of 

droughts, floods, dust storms, and water shortage in the area. Confrontation of  these challenges are: 

population control, sustainable consumption pattern, reducing the use of insecticides and fertilizers, 

range and forests conservation as carbon sequestering sources, suitable cultivation methods like no-

tillage, replacing fossil energy by renewable energy, making logical balance between development 

and ecological strength of environment, breeding agronomic and horticultural cultivars resistant to 

heat, drought, pests and diseases, and using new agricultural management policies. Environmental 

factors affecting crop yields are: water, land, soil, soil nutrition, energy, food, biodiversity, solid 

waste recycling, management and climate change. In addition, drought, temperature, atmosphere 

CO2 and ozon, biotic and abiotic stresses affect crop production, too. The food needs of Iran for 

strategic crops such as wheat, rice, sugar, fat, barley, corn, and pulses for now and for 2025 and 

2050, with respect to population growth, have been estimated. To meet the food needs of growing  

population in Iran, increasing cultivated areas  should not be considered . Instead, genetics and 

breeding approaches to develop new cultivars and also production and management techniques 

should be taken into account. Management approaches such as efficient water use, new cultivation 

techniques, efficient use of fertilizers, precision seed planters, integrated pest management (IPM) 

and new cropping information technology have been discussed in this article. Our planet earth is 

sustainable in terms of water and sunshine. Natural resources and environment are the main 

background for agricultural activities and their safeguarding is the main factor for agricultural 

production in any habitat  

Key  Words: Crop production , Agriculture, Climate change, Environment. 
  

1. Corresponding author, Email: bsamadi@ut.ac.ir 

2. Fellow of Academy of Sciences and Emeritus Professor, University of Tehran, I.R. Iran. 

 


