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 چكيده

امنيت  زا فراتر شينق اقتصادي و سياسي، اجتماعي هاياولويت تعيينبه دليل تأثيرگذاري بخش كشاورزي 
ه ترتيب بآب مصرفي جهان به بخش كشاورزي اختصاص دارد.  %70 زمين و %3/34طوركلي،  . بهردداكشور  غذايي
براي تقاضا  رقدا، م2050. تا سال كنندكار ميدر بخش كشاورزي  و جهان از شاغالن ايران %18و % 3/37به  نزديك

 وجبماين امر . است كشاورزي هايمحصول توليد افزايش نيازمندكه  فتافزايش خواهد يا %70غذا در حدود
يميايي و ش و كود مسبيش از اندازه از  گيريبهرهو  آب و خاكمنابع سازي رويه از منابع موجود، آلودهبرداري بيبهره

 برايترين ابزار عنوان مهم اورزي، بهرو، ضرورت توجه به توسعه پايدار كششد. از اين ناپايداري خواهد تشديددر نتيجه 
قتصادي شناسي مناسب، از نظر ايد از نظر بومكـشاورزي، بـا توسعه پايدارشود. احساس ميپايداري منابع طبيعي 

 بخشه بكشور پس از انقالب،  توسعه هاي پنج سالهامهدر تمام برن پذير و از نظر اجتماعي مطلوب باشد.توجيه
پنجم و برنامه در ويژه  هچهارم و ب از برنامه هعمد طور بهتوجه به توسعه پايدار كشاورزي ه شده است، اما توجكشاورزي 

ايه نتخب همسكشورهاي م از توسعه پايدار در كشور با برخيي هاشاخص مقايسه، حال. با اين توسعه بوده است ششم
 گرفتنپيش ردت تا با دست آورد و الزم اس هخود را در اين زمينه بجايگاه واقعي  است دهد كه ايران نتوانستهنشان مي

از  است ي عبارتترين الگوهاي توسعه كشاورز. مهمبردارد گامتوسعه پايدار بخش كشاورزي  ، برايالگوي رشد مناسب
. زشيانگي نوآوري و پربازده هاينهاده كارگيري ، بهنشرموقعيت، محل و شناخت از منابع، حفاظت  و برداريبهره الگوي

 .ستالزم اتوسعه پايدار كشاورزي در ايران  نيل به براي تركيبي از اين الگوهاكارگيري  به در واقع

 .اشتغال، اقتصاد پايدار، الگوهاي توسعه كشاورزي، باغباني، محيط زيست كليدي: هايواژه

 

  مقدمه
، در انسان و ديگر جانداران نياز در تأمين غذاي مورد ايهپبخش كشاورزي و منابع طبيعي به دليل داشتن نقش 

بر  افزون ،. بخش كشاورزياست يهاي اقتصادترين بخشراستاي تحقق امنيت غذايي و توسعه پايدار يكي از مهم
هاي صنعتي و خدماتي ، منبع تأمين مواد اوليه براي بخشاست مسئول تأمين غذا و بخشي از اشتغال در جامعه كهاين

دهد كشورهاي پيشرفته نشان ميوضعيت بررسي . )19( نيز هستهاي كشاورزي متعدد و صادركننده بخشي از فرآورده
 بيشتر ديگر، در سخنيبه  ).17 ،2ي است (مازاد توليد در بخش كشاورزتوسعه بسياري از اين كشورها،  أمنشكه 
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 و سياسي، اجتماعي هاياولويت تأمين شامل و تاس ييغذا تأمين از فراتر كشاورزي نقش يافته، توسعه كشورهاي
 توليد از كشاورزي بخش سهم جهاني ميانگينتوان براي آن جايگزيني پيدا كرد. نمي نظر اين از و هست نيز اقتصادي

مناسب براي توسعه  يع، بخش كشاورزي منبطور كليبهبوده است.  %8/3 در حدود 2015سال  در داخلي ناخالص
نعت هماهنگ و توام به بخش كشاورزي و صو تجربه كشورهاي مانند آمريكا، ژاپن و هند نيز گوياي توجه صنعتي است 

  ). 10( است
 ت توجه بهو ضروراهميت بخش كشاورزي  بر، اشتغال، جمعيت و سرانه آب و زمين به خوبي فقربررسي آمار 

به بخش ر) ميليارد هكتا 6/1(معادل  كره زمينمساحت  %12 مصرفي وآب  %70به تقريب . كندميتاكيد اين بخش 
از نيروي كار در جهان  %3/37 .اي استاز گازهاي گلخانه% 17اين بخش مسئول انتشار  .)23( كشاورزي اختصاص دارد

در  بيني شده است كه جمعيت جهانپيش. هستندمرد % 59زن و % 41كه  استكار در بخش كشاورزي مشغول به
 %70 قداربه م ذاغتقاضا براي  افزايش موجبميليارد نفر افزايش خواهد يافت كه همين امر  6/9ه بيش از ب 2050سال 

د ميليار 4500ميليارد مترمكعب به  3100مصرف جهاني آب در بخش كشاورزي از  قدارديگر، م سويخواهد شد. از 
ينده آدار نياز غذايي در آيد، افزايش معنيچه از اين آمار بر ميافزايش خواهد يافت. آن 2030مكعب در سال رمت

كند دت پيدا ميش هنگامي. اين امر )33( كشاورزي جهان قادر به تامين آن نخواهد بود كنونينزديك است كه وضعيت 
  .ار دادرا نيز مورد توجه قرآن  ويرانگرزمين و پيامدهاي  پديده تغيير اقليم و گرم شدن كره تأثيركه 

و اين  است كشاورزي گذاشته هايمحصولدار بر توليد معنيمنفي و تغيير اقليم اثر  هي اخير پديدهادر سال 
 سرماي زمستان و در نتيجه تامين مدت زماناثر منفي در آينده نزديك شدت خواهد يافت. تنش خشكي، كاهش 

مستعد كشاورزي  هايطح زمينسنياز سرمايي، زودگلدهي و افزايش خسارت سرماي ديررس بهاره، كاهش  نشدن
در اثر پديده تغيير اقليم،  2030تا سال  كه ). گزارش شده است36( هستندمنفي پديده تغيير اقليم  هاياثربرخي از 

افزايش قيمت تمام شده و به يابد كه كشاورزي جهان به شدت كاهش مي راهبرديمحصول  10محصول از  9توليد 
توليد ذرت، برنج و  قدارم 2030، گزارش شده است تا سال نمونه براي. انجاميدواهد خ هاآنعرضه  قيمت شدن زياد

بهاي  به %75و  %89، %90به ترتيب  شودمي موجباين و كاهش خواهد يافت  %13 و 23% ،12% ترتيب گندم به 
با رشد جمعيت، تقاضا  سوز يك د كه اشوخوبي مشخص مي ، بهشد چه گفتهآن. با توجه به ها افزوده شودآنقيمت 

مستعد  هايزمينديگر، به دليل پديده تغيير اقليم و كاهش منابع موجود،  سويافزايش و از  %70براي مواد غذايي تا 
توليد  رايج كشاورزي هايسامانه در كهخواهد يافت. به عبارت ديگر، با اينكاهش  گياهانكشاورزي و ميزان رشد و نمو 

 اما است، شده زياد چشمگير يشكل به غذايي مواد توليد قدارم نتيجه در و يافته افزايش توجهي قابل زانمي به محصول
 از زيستي حاصلمحيط  گسترده پيامدهايديگر  سوياز بود.  آينده نخواهدنيازهاي جمعيت  مينأت ، قادر بهاين افزايش

 برده پرسش زير را رايج كشاورزي هايروش شيميايي، هايدهمصرف نها ويژه به و توليد به مربوط مختلف هايفعاليت

 اين به منظور دستيابي به از اين رو ) و14( است درآمد و توليد رساندن بيشينه به رايج كشاورزي در هدف اصلي. است

از نظر متخصصان و . شوندمي اجرا هاآن زيستيمحيط خطرهايبه  توجه بدون عمليات از ايمجموعه ،هدف
 وقتي توجه به توسعه پايدار كشاورزي است.، هاي گفته شده دشواري، تنها راه براي حل علوم كشاورزينظران بصاح
سال جمعيت و تقاضا براي مواد غذايي رو به افزايش است، حفظ و پايداري منابع طبيعي توليدكننده مواد غذايي  هر

توليد  برايبرداري از منابع طبيعي با بهره ارتباطدر  ،. بنابراينودخواهد ب المللي و مليبيناي امري ضروري و وظيفه
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كشاورزي پايدار راهي براي مقابله با  كه شده است مطرح جديد ينگرش، محيطيهاي زيستمواد غذايي و نيز جنبه
افزايش سطح زير  افزايش توليد، رسيدن بهعبارت ديگر،  . به)20ناشي از كشاورزي متعارف و سنتي است ( هايمشكل

پديداري تفكر كشاورزي بدون تخريب يا توسعه  موجب ،كشت و فشار باالي ميزان جمعيت و توليد باالتر به هر قيمت
  .ه استپايدار كشاورزي شد

  

  توسعه پايدار بخش كشاورزي
ختلف فرق م هايجامعهمفهوم توسعه پايدار گسترده و تا حدودي مبهم است و بسته به شرايط زمان و مكان و 

كند و به اين مفهوم است كه نظام زمان اشاره مي دركند. از نظر مفهومي توسعه پايدار به حفظ روند توسعه مي
). 28انسان با محيط در توسعه پايدار اصل است ( كنشبرهمپيوند داشته باشد.  بوم شناسياقتصادي و اجتماعي با نظام 

وري افنبخشي  ، توسعه پايدار مديريت و نگهداري منابع طبيعي و جهت 1هانيسازمان خواربار و كشاورزي ج از ديدگاه
 كندمندي نسل حاضر و آينده را تضمين و ساختار اداري به سمتي است كه تداوم تأمين نيازهاي بشري و رضايت

توسعه  "ك ماآينده مشتر"در گزارش  3لنددموسوم به كميسيون بران 2زيست و توسعه). كميسيون جهاني محيط25(
پاسخگوي نيازهاي نسل حاضر ، ها و نيازهاي نسل آتيظرفيتانداختن  خطر بهكه بدون داند مياي را توسعه پايدار
ها، گذارياز منابع، هدايت سرمايه گيريبهرهتغيير در كند: گونه تعريف مياينتوسعه پايدار را  عبارت ديگر، به .باشد
ترين ابزار براي دستيابي ). مهم29 ،26فناوري و به طور كلي، تغيير سازگار با نيازهاي حال و آينده ( گيري توسعهسمت

مفهوم پايداري نيز مانند مفهوم توسعه، زماني قابل تعريف و  زيرا ،اي استداشتن ديدگاه سامانه ،به توسعه پايدار
توسعه يك بخش اگرچه براي دستيابي به توسعه كالن  ،ابراينبن .گرايانه به آن توجه شوددستيابي است كه به طور تمام

طور  به بايدنظام اجتماعي  هرهاي موجود در بخش همهبدين معني كه  باشد كافي تواندنمي ،استالزم و پايدار 
  ).22هماهنگ، در راستاي هدف نهايي گام بردارند ( طور به ويژه هب ،زمانهم

سته است ي نتوانهاي علوم مختلف و از جمله كشاورزوري و يافتهافن بر اين باورند كهنظران بسياري از صاحب
هاي اخير سال ، درنهمچنيويژه به كشاورزي پايدار است.  يكشاورزي صنعتي را به مرز پايداري برساند و نياز به توجه

غذايي  مـوادتوليد  هاي رايـجرزي و روشرويه مواد شيميايي در كشاودر اثر مصرف بي كه هاييدشواري دليلنيز به 
من مديريت ضكشاورزي پايدار سيستمي است كه ). 8بروز كرده است، توجه بيشتري به كشاورزي پايدار شده است (

بر . )21، 12دهد (منابع طبيعي را در اولويت قرار مي هايذخيرهاز منابع، كيفيت محيط زيست و  گيريهبهرصحيح در 
 بيـعـيطاز منابع  ، كشاورزي پايدار عبارت است از مـديريت و حـفاظتجهانيو كشاورزي ف سازمان خواربار تعري پايه

 هايهاي فناوري و نهادي در راستايي كه متضمن ارضاي مستمر نـيـازهـاي انساني نسلايت دگرگونيو هد پـايـه
ويژه براي  هدرآمد كافي بهميت است: بااسه موضوع ، ورزيپايداري در كشا رسيدن به براي ).32و آينده باشد ( حاضر

  ).7(درآمد، قابليت دسترسي به غذا و حفاظت و بهبود منابع طبيعي افراد كم
به عبارت ديگر، توسعه پايدار و  .)28( است كشور هرهاي مهم توسعه از جنبه يكي، توسعه پايدار كشاورزي

 دامنه دربرگيرندهتوسعه پايدار كشاورزي اصطالح  .ظام كشاورزي آن كشور استمستمر هر كشوري وابسته به پايداري ن
هاي ورينافهايي مشتمل بر نوسازي و دگرگوني اساسي در كشاورزي صنعتي پيشرفته تا روش هايروشاي از گسترده

 
1. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)                                                                                       
2. World Commission on Environment and Development (WCED)                                   3. Brundtland Commission  
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 پذيرتوجيهاقتصادي  نظر از، مناسب شناسيبوم نظر از، بـايد توسعه كـشاورزي پايدارسازگار با كشاورزي متداول است. 
گروه  نشست به توانرا مي و توسعه كشاورزي پايدار اولين تحول در نگرش. )35( اجتماعي مطلوب باشد نظر ازو 

، زيستمحيطهيئتي از كارشناسان توسعه و كه  نسبت داد، 1971در سال   1المللي كشاورزيمشاوران تحقيقات بين
قرار دادند  توجه مورد براي امنيت غذاي توسعهدرحاله عنوان نيازهاي فوري كشورهاي را ب كشاورزي پايدارمسئله 

 1987، (كنفرانس محيط زيست استكهلم) 1972هاي مهم ديگر در سال نشست، سه 1971سال  نشستپس از  ).32(
كه د شبرگزار ) وژانيروكره زمين در ريود نشست( 1992و  )لندديا گزارش بران (كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه

  ).1( ندسزايي داشتهتوسعه پايدار كشاورزي نقش ب شناختدر 
  

  

 كشاورزيتوسعه پايدار هاي شاخص

هاي شاخص توان به دو گروها ميدر مطالعه توسعه پايدار كشاورزي ر مورداستفادههاي به طور كلي شاخص
ا رپايداري  هايجنبهيكي از  هركدامهايي هستند كه كالن معرف هاي. شاخصكردبندي هاي خرد طبقهكالن و شاخص

به سنجش هاي اوليه با كمك دادههايي هستند كه شاخص خردهاي سنجد و شاخصو جهاني مي الملليبيندر سطح 
، آيدبرميخرد هاي ميداني و از مجموعه شاخص چهآن. پردازندميتر (مزرعه و ميدان) پايين هايسطحپايداري در 

هاي شاخص .)35 ،4() 1(شكل  كرد تقسيم، اقتصادي و اجتماعي )يزيستمحيط( يختشنابومبه سه بعد  آن راتوان مي
انداز يا درآمد سدر واحد سطح، افزايش پ توليدكشت، مزرعه، سطح زير هايتوليدكل  مانند يهايمتغيرشامل  اقتصادي
و  ايعهمزر هاي دولتي، تلفيق اشتغال دروناهش وابستگي كشاورز به كمكالگوي مصرف خانوارها، كخانواده، 

ر دشاركت هاي مديريتي كشاورز، ميزان مسطح آموزش كشاورز، ميزان مهارتهاست. و هزينه نهاده ايمزرعهبرون
ي ح زندگه، سن و سطريزي مزرع، ظرفيت برنامهمرگ ميزان، ي، ميزان مهاجرپذيري و مهاجرتهاي محلگيريتصميم

پايدار  هاي اجتماعي توسعهاز جمله شاخص خانواده كشاورزان عضوهاياي تغذيهكشاورزان، وضعيت بهداشتي و 
عدني در تعادل مواد م( و كيفيت خاك هاويژگينيز شامل  يختشنابومو  زيستيمحيطهاي شاخص. هستندكشاورزي 

، هامينزو كيفيت آب، كاربري منابع آب، كاربري  هاويژگي، ي خاك)، دماخاك، فرسايش خاك، ظرفيت آبي خاك
اده استفكشاورزي،  هايفراوردهمواد شيميايي در  پسماندشيميايي،  هايسمكود و  ها در مزرعه، مصرفكشآفتكاربرد 

  .)20 ،15( است و كود سبز و تغيير اقليم دامياز كودهاي آلي و 

 
  .)30( وسعه پايدار كشاورزي در ايرانهاي تشاخص -1شكل 

 
1. Consultive Group on International Agricultural Research (CGIAR) 
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 الگوهاي توسعه بخش كشاورزي

ا قتصاد دنياايدار نظران اقتصاد دنيا رشد و توسعه كشاورزي را الزمه توسعه پگفته شد بسياري از صاحب پيشتر
عبارت ديگر،  به. ندادهكرهاي مختلف دانند و تالش بسياري در زمينه مطالعه توسعه كشاورزي در قالب الگو و نظريهمي

وسعه تانعكاس  شش الگو براياقتصاددانان توسعه است.  بيشتر، مشغله فكري كشاورزيبررسي الگوهاي توسعه و رشد 
ل و اخت محشنبرداري از منابع، حفاظت منابع، بهرهشامل  كشاورزي در كشورهاي مختلف دنيا ارائه شده است كه

 ،عبرداري از منابهالگوي بهر در .انگيزشي است هاي پربازده و نوآورينهاده ري، به كارگينشرروي آوردن به موقعيت، 
برداري از منابع ي بهرهجديد مورد نظر است. الگو هايزميناستفاده از منابع و استفاده از منابع جديد از جمله  بيشينه

ر، در ال حاض، ولي در حاست دي بودهاقتصانشأ اصلي توسعه كشاورزي و به ميزان زيادي مورد توجه و م در گذشته
سعه شأ موثر توتوان به عنوان منبرداري از منابع را ميجهان، توسعه در راستاي الگوي بهره هاياحيهاز ن ياندك شمار

ن است كه اي اصل، منابع وي حفاظتلگادر . توسعه پايدار كشاورزي فاصله زياد دارد هايهدفو اين الگو با  تلقي كرد
خت منابع وري از منابع و شناافزايش بهره از اين روو  نيستنددائمي  ،تجديد ناپذيرچه تجديدپذير و چه  ،بع موجودمنا

وليد در روند ت از منابع درست برداريبهرهوري و افزايش بهره برها ضروري است. در اين الگو، تمام تالشجايگزين 
ايدار پدنيا به طور  هايمنطقهتوانسته در بسياري از  حفاظت منابع . توسعه كشاورزي در قالب الگوياستكشاورزي 
محل و  ختشنا الگويدر  .در سال براي مدتي طوالني تضمين كند %1كشاورزي را در حدود  هايمحصول رشد توليد

هري ر شنظريه اثشود. مي در نظر گرفته و موقعيت جغرافيايي هاياختالف ،منابع الگوي حفاظت برخالف موقعيت
ورزي بر توسعه كشا راهنعتي از دو ص -شهري هايطقهمنبراساس اين نظريه،  همين مدل است. پيامدهاينيز از صنعتي 

شورهاي كها. اين الگو براي مندي از نهادهكشاورزي و افزايش بهرههاي محصولافزايش تقاضا براي : اثرگذار هستند
صنايع  نتخاب محلا برايامكان تصميم گيري كه  موثر است در حال توسعهاي در كشوره اما ،توسعه يافته كاربرد ندارد

ين براساس ااست.  كشاورزيتوسعه منشأ مهم  ،و نژادهاي مطلوب هارقمترويج مديريت و ، الگوي نشردر . وجود دارد
لگوي ا ه است.شترشد اقتصادي حتي در كشورهاي توسعه يافته دار ب زيادي ينقش ،و ترويج دانش فني پژوهش نظريه،
. از اين شودامل ميشموقعيت و نشر را حفاظت از منابع، تمام اصول الگوهاي كلي كه  ي استالگوي، هاي پر بازدهنهاده

 موفق كه تي اسلگويا انگيزشيالگوي نوآوري . استهاي پربازده توجه همگاني به نهاده زيرا ،الگو استقبال زيادي شده
، زشيانگيوري در الگوي نوآ. استعي هاي فرهنگي و وضعيت منابع طبي، نهادها، زمينهريفناو شاخصمتاثر از چهار 

نين چمحور  اما ،به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در نظر گرفته شده است پيشينمطرح در هر پنج الگوي  هايعامل
ي و هادهاي توليدو ن ناوريفوضعيت اقتصادي توليدكنندگان يعني  اثرگذار بربيروني  هايعاملبه صورت يندي افر

ويژه در كشورهاي  هب ،چه مسلم است و بررسي الگوي توسعه كشاورزي در جهانآن .)34، 3( شودمي خواندهمديريتي 
  الزم است. براي توسعه كشاورزي شده گفتهي الگوهاتمام كارگيري تركيبي از هب  كه دهدنشان مي توسعه يافته

  
  كشورهاي منتخب جهان يهاشاخصبا  شاورزي در ايراني كهامقايسه برخي شاخص

درصد  وهاي اقتصادي است ترين بخشتوسعه، كشاورزي يكي از مهممانند ساير كشورهاي درحال نيز در ايران
اقليمي، وضعيت اشتغال و شهرنشيني  وضعيتگذشته،  رويدادهايبررسي گيرد. بااليي از توليد و اشتغال را در برمي

هاي اخير افزايش يافته و رشد سال درسهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص ملي دهد كه خوبي نشان مي موجود به
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هم زا، ارزآور و كليدي اشتغال آن كهتوجه به  از اين رو) و 2ها، مثبت بوده است (شكل برخالف ساير بخش بخشاين 
، الزم است جايگاه بخش كشاورزي دار كشاورزي در ايرانتوسعه پاي پرداختن بهپيش از ). 9( استبسيار ضروري  ،هست

 هازميناز  %4/0 ايران، مساحتميليون هكتار  8/164د كه از ندهنشان ميها . بررسيشوددر اقتصاد ايران بررسي 
 0/13ل (معاد %9/7 ميليون هكتار) خوب، 6/3(معادل  %2/2 ميليون هكتار) براي كشاورزي خيلي خوب، 7/0(معادل 

ميليون هكتار) خيلي  4/10(معادل  %3/6 ميليون هكتار ) ضعيف، 8/18(معادل  %4/11 يليون هكتار) متوسط،م
 است) غيرقابل كشت ميليون هكتار 6/19(معادل  %9/11 ميليون هكتار) نامناسب و 7/98(معادل  %9/59 ضعيف،

) گزارش كردند كه 31است. مسگران و همكاران ( زمين هااز اين برداري بهره و نحوه در ميزان توجه ). نكته جالب31(
متوسط زير كشت  هايزميناز  %70خوب و  هازميناز  %82خيلي خوب، ها زميناز  %100در حال حاضر به تقريب 

 توليدكشاورزي ايران به  هايزميناز  %89دهد كه براساس نوع كشت نشان مي زمين ها. بررسي توزيع هستند
زراعي،  هايمحصولاختصاص داده شده به  هايزميناختصاص دارد. از مجموع  به باغديگر  %11زراعي و  هايفراورده

  .هستندغالب كشاورزي ايران  هايمحصول. گندم، جو و برنج استديم كشت % 6/59و  كشت آبي 4/40%
 بهنتشار بخش كشاورزي با قدرت ا كه دهدبررسي سهم اشتغال بخش كشاورزي از اشتغال كل كشور نشان مي

 عدن و يكسازي، يك سوم صنعت مواحد (ميليون ريال)، هزينه اشتغالي معادل يك دوم صنعت ماشين 46/1 تقريب
را  هاشاغلل كاز  18%، )1(جدول  از توليد ناخالص ملي% 7/10ام صنعت نفت دارد. بخش كشاورزي ايران با سهم سي

 كار هستند بهشغول ايران در صنايع وابسته به كشاورزي م هايشاغلاز % 8، %18بر اين  افزون. در خود جاي داده است
)9، 18 .(  

  

  
  .)5داخلي در ايران ( ناخالص هاي مختلف از توليدسهم بخش -2شكل 

  
اساس آمار طور كلي و بر بهسزايي در ارزآوري كشور دارد. ه ، بخش كشاورزي نقش بچه گفته شدآنبر  افزون

ميليارد  13/1264كشاورزي جهان  هايفراوردهمجموع كل صادرات  2016در سال  ،جهانيو كشاورزي سازمان خواربار 
قرار داشته است. سهم بزرگي از صادرات  72ميليارد دالر در جايگاه  74/1دالر بوده كه ايران با ارزش صادرات 

، ايران هافراوردهميليارد دالر) كه از نظر صادرات اين  3/1دهد (شكيل ميكشاورزي ايران را ميوه و سبزي ت هايفراورده
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 هافراوردهتوليد اين  9ميليون تن ميوه و سبزي در رتبه  6/18جهان قرار دارد. همچنين ايران با توليد  35در جايگاه 
صادرات همواره در راس  ،پستهژه وي ها و بهميوهخشك، هاسبزيها و در بين ميوه ).1(جدول  گرفته استقرار 

براساس آمار گمرك جمهوري اسالمي ايران، صادرات . ي غيرنفتي ايران بوده استهاكاال كشاورزي و حتي صادرات
از ارزش  %5/4 نفتي كشور بوده كه بيش ازارزش صادرات غير% 3/14 برابر  1397كشاورزي ايران در سال  هايفراورده

 ست، ايران همواره جز صادركنندگان اصلي پسته دنياهمچنين). 6ه پسته اختصاص داشته است (دالري صادرات ايران ب
  ). 27در رتبه نخست صادرات پسته دنيا قرار دارد () 16%() و چين 34%از آمريكا ( پيشاز پسته دنيا،  %38 صدورو با 

 هايمنطقهدر  ان زراعي و باغيگياهامكان كشت بسياري از  كهوسيع با آب و هواي متنوع است ايران كشوري 
خي از بربخش كشاورزي نتوانسته پاسخگوي تقاضاي باالي غذايي باشد و واردات اما ، استمختلف آن فراهم 

هاي وجود چالش افزايش يافته است. شمگيرچطور  به ،زراعي و خوراك دامهاي محصولويژه  هب ،كشاورزي هايفراورده
سال  40ر در افزايش سطح زيركشت، سه برابر شدن جمعيت كشو نرفتن باالاساسي در بخش كشاورزي ايران از جمله 

كشاورزي  هايفراوردهدر فضاهاي توليد  ختيشناهاي بوم، افزايش فشارمستعد هايزمينگذشته و كاهش مساحت 
بنيادي  هايملعا زدهبااز منابع آبي، كاهش  ويرانگرادرست و روستايي)، استفاده مكرر از زمين، استفاده ن هايمنطقه(

 بودن رغبتبيو  بردار در بخش كشاورزيتوليد (آب و زمين) و به صرفه نبودن توليد در اين بخش، پيري جمعيت بهره
بيشتر  ورهاكش توسعه پايدار كشاورزي نسبت به سايرموضوع جوانان به فعاليت در آن سبب شده تا ضرورت توجه به 

ترين ترين و مهمكه در گذشته و در حال حاضر نيز رشد و توسعه پايدار كشاورزي، يكي از شاخص طوري به ،باشد
  ). 2جمهوري اسالمي بوده است ( هايهدف

در زمينه  هاگامميالدي،  1992زيست و توسعه) در ريودوژانيرو در سال جهاني زمين (محيط نشستپس از 
رجع اصلي زيست به عنوان مجديد گرديد و شوراي عالي حفاظت محيط ايايدار كشاورزي در ايران وارد عرصهتوسعه پ

 ار با حضورارتباط، تشكيل كميته ملي توسعه پايدعملي در اين  گام. اولين كردهايي را آغاز پيگيري موضوع، فعاليت
گذاري و هماهنگي منظور سياست به 1372شهريور  اين كميته در .بود مربوطهاي اجرايي نمايندگان دستگاه

زمين توسط  نشستزيست و دستاوردهاي حفاظت از محيط هدفهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور با برنامه
 نشانگرهاي توسعه ايران ). بررسي جايگاه بخش كشاورزي در برنامه12( شدزيست تشكيل شوراي عالي حفاظت محيط

قتصادي اوسعه تاصلي  شاخصمام برنامه پنج ساله توسعه پس از انقالب به بخش كشاورزي به عنوان است كه در ت اين
هاي رنامهبه ب كشور توجه شده است، اما برخالف بحث توسعه كشاورزي، توجه به بحث توسعه پايدار كشاورزي محدود

ورزي ار كشاتوسعه پايد موضوع رعه بدر برنامه پنجم و ششم توس بيشترچهارم، پنجم و ششم توسعه بوده است كه 
  ). 13، 2تاكيد شده است (

هاي هاي چهارم و پنجم توسعه پايدار كشور، بررسي شاخصتوجه به توسعه پايدار كشاورزي در برنامه باوجود
روستايي و آموزش  جامعهتوسعه پايدار كشاورزي از جمله منابع كشاورزي، پيشرفت كشاورزي، محيط زيست، وضعيت 

دهد كه شوربختانه فاصله زيادي تا توسعه پايدار كشاورزي وجود دارد و توسعه كشاورزي در ايران ناپايدار يا شان مين
هاي نيمه شرقي كشور هاي غربي و شمال غرب و برخي استانپايدار ضعيف است كه شدت اين ناپايداري در استان

ها آنكشاورزي و تبديل  هايزمينتخريب هايي مانند عامل كه) گزارش كردند 11). كوچكي و همكاران (11(ست زياد
ورزي، فرسايش آبياري و خاك نادرستهاي كشاورزي با روش هايزمينهاي شهري و صنعتي، تخريب به فعاليت
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 باروريهاي شيميايي، كاهش حاصلخيزي و نهادهنادرست و بيش از اندازه هاي گياهي بومي ايران، كاربرد ژنتيكي گونه
كشاورزان در زمينه  گذاشتنناآگاه ، انو رفاه روستاييروستاها به عمران  توجهيبي، الگوهاي كشت نامناسب، هازمين

). به منظور دستيابي به توسعه 16 ،11در ناپايداري كشاورزي ايران نقش دارند (همگي  ،كشاورزي پايدار و ارگانيك
اصالح ساختار  :هفت رويكرد اساسيبه اين كشورهاي در حال توسعه  ديگرد پايدار كشاورزي، الزم است ايران مانن

هاي كارگيري روشههاي توسعه پايدار كشاورزي، ببه شاخص پژوهشيهاي مين آب، تمركز يافتهأمديريتي، توليد و ت
  .توجه كند ، اصالح الگوي مصرف، اصالح سيستم بازاريابي و اصالح الگو و سيستم توليدكشت نوين

  
  

  .)24كشاورزي در جهان ( هايفراوردهصادرات  كشورهاي پيشرو در -1جدول 

  رتبه  ارزش صادرات (ميليارد دالر)  كشورها
سهم از صادرات جهاني 

  (درصد)
  9/10  1  75/137  ايالت متحده آمريكا

  2/6  2  84/78  هلند
  8/5  3  65/73  آلمان
  5/5  4  59/69  برزيل
  1/5  5  26/64  چين

  4/4  6  17/60  فرانسه
  6/3  7  50/45  اسپانيا
  4/3  8  62/42  كانادا
  3/3  9  23/41  ايتاليا
  2/3  10  23/40  بلژيك

  3/48  -  29/610  ساير كشورها
  100  -  13/1264  جهان
  1/0  72  74/1  †ايران

 6/18يران با توليد ا ميليارد دالر) اختصاص دارد. 3/1كشاورزي ايران به ميوه و سبزي ( هايفراوردهبخش بزرگي از صادرات  †
  دنيا از نظر توليد ميوه و سبزي قرار دارد. 9ميليون تن ميوه و سبزي در جايگاه 

  

  
در  .بيني شده استكشور آسياي جنوب غربي پيش 25كسب رتبه نخست ايران بين  ،1404انداز در سند چشم

برخي از اين  وصادرات) در ايران  و ارزش ارزش افزوده، اشتغالهاي مهم توسعه كشاورزي (شامل شاخصادامه برخي از 
سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي در كشورهاي ايران، پاكستان، ارمنستان،  .شودميكشورهاي بررسي 

و  %4/26 ترتيب به( بخش كشاورزي پاكستان و ارمنستان بيشترين سهم كه دهدنشان ميتركمنستان، تركيه و عراق 
. ميانگين سهم بخش )3(شكل  اندداشته 2014تا  2000هاي سال در را خود ناخالص داخلياز توليد ) 3/25%

بوده است. بررسي روند اين سهم  %8/8 ، در حدود2014تا  2000هاي سال دركشاورزي از توليد ناخالص داخلي ايران 
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ي از توليد ناخالص داخلي ايران است كه برخالف ساير كشورها، سهم بخش كشاورز نشانگر ايندر كشورهاي منتخب 
  ). 19( استرو به افزايش 

  

  
هاي سال دربخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي در كشورهاي منتخب  يانگين سهم  ارزش افزودهم -3شكل 

  ).19( 2014تا  2000
  

 دارقمبيشترين  دهدنشان ميمطالعه  اين منتخبكشورهاي بخش كشاورزي در بررسي وضعيت اشتغال در 
غال در بخش ) و ميانگين اشت%6/35و  %6/40ترتيب  بهاشتغال در بخش كشاورزي در كشورهاي پاكستان و تركيه (

 نشاغالز ا %18. در حال حاضر، )2(جدول  بوده است %4/23 در حدود 2000تا  2014دوره  دركشاورزي در ايران 
كشاورزي  روند اشتغال در بخش .هستند ورزي مشغولدر صنايع وابسته به بخش كشا %8كشور در بخش كشاورزي و 

   ).19است ( بودهدر عربستان، تركيه، عراق و ارمنستان نزولي  اما  ،ثابت به تقريباين دوره  دردر ايران 
  

  

هاي سال دركل در كشورهاي منتخب  نشاغاليانگين سهم اشتغال در بخش كشاورزي از م -2جدول 
  .)24( 2014تا  2000

  كشور
بخش  نشاغال هايروند تغيير  افراد شاغل (هزار نفر)

 2000هاي سال دركشاورزي 
  2014تا 

  كل
بخش 
  كشاورزي

سهم بخش كشاورزي 
)%(  

  نزولي  8/6 577  8921  عربستان
  صعودي 6/40  22395 55500  پاكستان

  نزولي 6/35  8488 23969  تركيه
  نزولي  8/6  470  7149  عراق

  ثابت به نسبت  2/24  1042  4338  آذربايجان
  نزولي  5/10  312  2996  ارمنستان

  ثابت به نسبت  31  676  2190  تركمنستان
  ثابت به نسبت  4/23  6305 27268  ايران
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دهد نشان مي شده است ها نام بردهاز آن 1404انداز سند چشم ي كه دركشور 25در بررسي وضعيت صادرات 
از را سهم ايران ، 4دارند. شكل را كشاورزي  هايفراوردهاز تجارت جهاني  سهمي قابل توجهها آن محدود از يكه تعداد

كند. يممقايسه  2016تا  2000هاي سال دركشورهاي منتخب از برخي سهم كشاورزي با  هايمحصولتجارت جهاني 
ن اني در بيتجارت جه ازصادرات و سهم آن  قدارم از نظر ،طور كلي، ايران پس از تركيه و پاكستان در جايگاه سوم به

مورد  هايلساكشاورزي ايران در  هايفراوردهقرار دارد. روند كلي صادرات  ،اندازسند چشممنتخب در كشورهاي 
هستيم  ايرانكشاورزي  هايفراوردهشاهد افت شديد صادرات  شوربختانههاي اخير در سال .مطالعه افزايشي بوده است

  ).24باشد ( اين كشورهاي وضع شده عليه متواند تحريمي دليل آنكه 
 

  
تا  2000هاي سال درهمسايه برخي كشورهاي و ر) در ايران كشاورزي (ميليارد دال هايفراوردهارزش صادرات  -4شكل 

2016 )24(.  
  

 گيري كلينتيجه

ورزي با كاهش تنوع عبارت ديگر، كشاباشد. بهميزيست محيط هايحل مشكلراههم كشاورزي هم عامل و 
تعديل اثر منفي  تواناييشود. در مقابل، كشاورزي پايدار مي يزيستمحيط هايايجاد مشكل موجبزيستي و تغيير اقليم 

فعلي با توجه به اهميت امنيت غذايي و همچنين حفظ منابع كننده امنيت غذايي است. پديده تغيير اقليم و تضمين
يك كشور  يمحركه رشد اقتصاد يرويبه عنوان نپايدار  يكشاورزالزم است تا به ، آينده هايبرداري نسلبراي بهره

 كه تواناييآن بي ،حاضر نسلغذايي  تالش براي تامين نيازهاي در واقع پايدار كشاورزيتوسعه  توجه ويژه شود.
 ،ي توسعه كشاورزي در كشورهاي مختلف دنيابررس .باشد، مياندازدمخاطره  به شانهايهاي آينده را براي رفع نيازنسل

نظام كشاورزي در اين كشورها از سيستم رايج  دهدنشان ميآمريكا، چين و ژاپن  مانندويژه كشورهاي توسعه يافته  هب
اند ركيبي از الگوهاي توسعه پايدار توانستهكارگيري تهو سنتي به سيستم پايدار تغيير پيدا كرده است. اين كشورها با ب

جامع در حفاظت از منابع طبيعي  ينگرش ،هاصادرات آنكشاورزي و در نتيجه افزايش  هايراوردهفضمن افزايش توليد 
 ساير كشورهاي در نيز مانند در ايران ايجاد كنند. ،در توسعه پايدار كشاورزيعامل تأثيرگذار عنوان  به ،زيستو محيط

 گيرد.از توليد و اشتغال را در برميزيادي  سهمهاي اقتصادي است كه ين بخشترتوسعه، كشاورزي يكي از مهم حال
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در  بوده است وموجود از منابع  رويهبي برداريالگوي توسعه كشاورزي كشور بر پايه بهرههاي گذشته، هر چند در سال
بوده ناپايدار توسعه كشاورزي يي، رويه و همچنين استفاده بيش از حد از كود و سموم شيمياوري بينتيجه اين بهره

توسعه پايدار  موضوعويژه برنامه پنجم و ششم توسعه كشور به هب ،هاي اخير توسعه كشورخوشبختانه در برنامهاست، اما 
هاي توسعه پايدار كشاورزي در كشور و برخي كشورهاي . با اين وجود، مقايسه شاخصشده است ويژه يكشاورزي توجه

كي از آن است كه ايران هنوز نتوانسته جايگاه واقعي خود را در اين زمينه بدست آورد و الزم است تا با همسايه حا
ريزي برنامه كشور توسعه پايدار بخش كشاورزي برايالگوگيري از كشورهاي توسعه يافته و پيشرو در صنعت كشاورزي، 

  نمايد. 
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The agriculture sector  plays a role beyond the food security and has a significant 

effect on political, social and economic situation of a country. In general, 34.3% of the 

world’s land, 70% of water use and 37.3% of the world’s jobholders belong to the 

agricultural sector. The agricultural sector in Iran employs 18% of the total jobholders. 

Food demand requires a substantial increase of global food production of 70% by 2050 

which may cause unsustainability through excessive utilization of resources, 

contamination of soil and water, and the excessive use of pesticides and chemical 

fertilizers. Therefore, it is necessary to pay attention to sustainable agriculture 

development to maintain the natural resources. Sustainable agriculture development 

should be ecologically appropriate, economically justifiable and socially desirable. 

Whilethe Five-year Plans after the Islamic Revolution have focused on the agricultural 

development without emphasis onsustainable development, the focus of the country's 

fifth and sixth development plans has largely been on sustainable agricultural 

development . Study of indices of sustainable agriculture development in Iran in 

comparison to some neighbor countries indicated that Iran has not achieved its true 

status and is necessary to develop agriculture sustainably by adopting the appropriate 

developmental models. The most important agricultural development models in the 

world include frontier model, conservation model, urban-industrial impact model, 

diffusion model, highpay-off input model and induced innovation model. It seems that a 

combination of these models is necessary for sustainable agricultural development in 

Iran. 

Key words: Agricultural development models, Employment, Environment, 

Horticulture, Sustainable economics. 
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