آسیبپذیری کشاورزی ایران در موقعیت جغرافیایی خشک و
نیمه خشک و خسارتهای وارده به کشاورزی روستایی
غفار فالح تبار

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

چکیده

تحقیقات نشان میدهد که حدود یک سوم سطح خشکیهای جهان را مناطق
خشک تشکیل میدهد و ایران اسالمی نیز در منطقهی خشک و نیمه خشک جهان
قرار گرفته است که غیر از حاکم بودن خشکی ،بخش قابل توجهی از آن یعنی
در حدود بیست و پنج میلیون هکتار از اراضی کشور ،برابر  15درصد اراضی را
زمینهای شور به خود اختصاص داده است .لیکن از این فراتر ،آن چه بر این معظل و
بلکه مصیبت غم بار میافزاید این است که اکثر رودخانههای موجود دایمی و فصلی
و یا موقتی ایران نیز شور میباشد و نیز تعداد زیادی از دریاچههای مهم داخلی
سرزمین هم دارای آب شور هستند .از طرفی ،جهت نیاز روز به روز ،از آبهای
زیرزمینی برداشت بیشتری میشود .از جمله این که در سال آبی  1384-85میزان
تخلیهی منابع آبهای زیرزمینی 79837میلیون متر مکعب بوده که نسبت به سال آبی
 1383-84به میزان  2/5درصد افزایش داشته است .عدم بهرهگیری صحیح و بیرویه
از آب های زیر زمینی ،خود سبب شور شدن آبهای شیرین میگردد.
استانها و شهرهای نیمه جنوبی کشور و حاشیه کویر ،آب شور فراوانی دارند
و کم آبی و شوری آب و در کنار آن شوری خاک ،حتی به روستاهای کشاورزی
هم رسیده و زمینها را از حیز انتفاع خارج ساخته است .اکثر قناتهای کشور به
ویژه قناتهای بخش جنوبی و حاشیهی کویرخشک گردیده و از حدود 40000
رشته قنات موجود در کشور ،در سال  1385تعداد آنها به 36307رشته رسیده است.
زمینهای زیادی بایر و متروکه گردیدهاند .برداشت بیرویه و بدون برنامهریزی
مدون آب قناتها ،چشمهها و آبهای زیرزمینی شیرین ،از طریق چاههای عمیق
و نیمهعمیق (جمع ًّا  588743چاه) سبب شده به شدت آبهای شیرین محدود و به
مرور بر میزان آب شور اضافه شود و به دنبال خود بحران کم آبی و بحران خشکی
زایی افزایش یابد .این چالش خود زنگ خطری از یک بحران عظیم کم آبی است
و برنامهریزان و مسؤولین باید از این بحران به عنوان یک تکلیف شرعی و الهی و
وظیفهای خطیر ،به چارهجویی دلسوزانه و مسؤوالنه بیاندیشند و تا دیر نشده جهت
حفظ کشاورزی و کشاورزی روستایی ،مدیریت مطلوبی در صیانت و جلوگیری از
هدر رفت آبها و آلودگی آنها اعمال نمایند که در این مقاله مختصرا ً به آن پرداخته
میشود.

واژههاي کلیدی :کشاورزی ،کشاورزی روستایی ،خشک ،نیمه خشک،
آبهای شیرین و شور ،توسعه.

مقدمه

برابر بررسیهای انجام شده ،وضعیت نظامهای بهرهبرداری کشاورزی و
نحوه بهرهگیری از اراضی و نیز آمایش سرزمین در سراسر کشور ،در شرایط
کالبدی ،فضایی ،سیاسی و فرهنگی اثر به سزایی دارد .در ایران اسالمی در
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طول برنامهریزیهای انجام شده از سال  1327تاکنون کمتر به برنامهریزیهای
مدون ،کارا و دلسوزانه برای کشاورزی و کشاورزی روستاهای کشور که
بیشترین زمین کشاورزی را به خود اختصاص دادهاند ،توجه شده است .با
انجام اصالحات ارضی در سال  ،1341نظام بهرهبرداری از زمینهای کشاورزی
از شکل ماقبل سرمایهداری به سرمایهداری تغییر پیدا کرد و تحوالت زیادی
را در تمامی ابعاد کشور به وجود آورد .لذا با بررسیهای تاریخی تحوالت
نظامهای کشاورزی در میهن اسالمی قبل از مشروطیت تا اصالحات ارضی،
از اصالحات ارضی تا انقالب اسالمی چنانچه به دقت مورد بررسی قرار
گیرد ،نقش برنامهریزیها در بهرهگیری از اراضی درراستای توسعه کشاورزی
روستایی و کشاورزی ،بسیار ناکارآمد و گاه ًا موجب هدم کشاورزی روستایی
گردیده است.

توسعهی روستایی کشاورزی در سرزمین ایران

برای توسعه تعاریف و مفاهیم گوناگونی مطرح شده که به چند نمونهی
آن اشاره میشود:
توسعه یعنی :تطور یک نظام طی تحوالت متوالی از حالتی ناقص به وضعیتی کاملتر.
توسعه عبارتست از :تغییرات و تحوالت مثبتی که موجب بهبود وضع زندگی مردم
گردد (آسایش 1372 ،ص .)19امروزه برخی توسعه را مترادف با محرومیتزدایی
میدانند و بانک جهانی نیز با این نظر موافق است.
توسعه اصطالح جدیدی است که برای تحوالت و دگرگونیهای عمدی
در جهت پیشرفت و یا تجدید سازمان (مدرنیزاسیون) جوامع معروف به
توسعه نیافته به کار میرود (توسلی ،1375 ،ص.)157
بنابراین ،مقصود و منظور توسعه بهبود شرایط زندگی آحاد مردم است و
باید تالش شود که منافع اکثریت را در برگیرد (اسماعیل نیا .)25 ،1388 ،لذا در
مرحله اول ،کشاورزی است که میتواند برای روستاییان یک زندگی نسبت ًا
آرامی همانند پیشینیان خود را فراهم سازد و امید به زندگی را در عرصهی
منطقه خشک و نیمه خشک ایران اسالمی به وجود آورد.
در واقع ،توسعه فرایندی چندبعدی و یا چند منظوره است که ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی فرهنگی و زیست محیطی دارد .لیکن ،توسعهی
کشاورزی به ویژه کشاورزی روستایی ریشهای عمیق در فرهنگ این مرز
و بوم پرورانده و به کشاورزی با دیدی احترامآمیز و مورد رضای خداوند
متعال و انبیاء و ائمه اطهار میدانند و تا قبل از تغییرات ناخوشایند به وجود
آمده به خوبی از کشاورزی حراست میشده است .اما جایی که آب را
کلید اصلی توسعه و توسعهی پایدار میدانیم و خود آب در ابعاد اجتماعی،
سیاسی ،زیست محیطی نقش اصلی و اساسی را به عهده دارد ،مسألهی آب

باید در اولویت برنامهها قرار گیرد تا با توسعهی کشاورزی به کشاورزی
روستایی خودکفا برسیم و خود را از وابستگی رها سازیم.
دیاس و همكاران ،برای توسعه در مناطق روستايي به نکات ارزشمندی
اشاره دارند که به چند مورد آن اشاره میشود:
 -1توسعه بايد با نيازهاي مردم هماهنگي و مطابقت داشته باشد؛
 -2توسعه بايد باعث تشويق خوداتكايي گردد،
 -3توسعه بايد بهبود طوالني و مستمر را به ارمغان آورد،
 -4توسعه نبايد باعث تخريب محيط زيست طبيعي گردد،
 -5انتقال مازاد توليد مناطق روستايي جهت سرمايهگذاري در مناطق شهري.
بنابراين ،انتظار از توسعهی روستايي اين است كه اين روند را تغيير
دهد و این عرصه فقط در روستاهای کشاورزی که از گذشته میتوانستهاند
در راستای کشاورزی به خود کفایی برسند و مازاد محصول را به شهرها
بفرستند میسر بوده است و این تعالی در روستاهای کشاورزی حتی در
مناطق خشک و نیمه خشک امکان پذیر است.

تطور در کشاورزی سرزمین خشک و نیمه خشک ایران

میهن اسالمی ایران در یک منطقهی خشک و نیمه خشک با بارندگی کم
قرار دارد و ایجاب میکند که ضمن بهرهگیری از فنون و تکنیکهای مناسب
با سرزمین و فرهنگ ایران ،در اصالح شاخصها و نظامهای کشاورزی،
اقدامات اساسی صورت گیرد تا نقش کارکرد نظامهای کشاورزی و بهرهبرداری
را در توسعهی روستایی و کشاورزی روستایی ایران افزایش دهد ،زیرا
روندی که در پیش رو داریم موجب شده است که روستاها به علت خشک
شدن قناتهای کهن و حتی هزارساله متروکه وکشاورزی آن نابود شود.
میدانیم که در آب و هوای خشک نزوالت ج ّوی کمتر از تبخیر است
و در چنین آب و هوایی ارقام مطلق نزوالت ج ّوی ارزش واقعی خود را
نداشته و نمیتواند مقیاسی برای مرطوب کردن و نیروی محرکه خاک باشد.
اختالف زیاد درجه حرارت در این مناطق ،سبب تخریب فیزیکی شدید
سنگها میشود .پوشش گیاهی مناطق خشک ،در مقام مقایسه با مناطق
معتدل گرم و مرطوب ،کمتر است و هرچه درجه حرارت خشکی هوا باالتر
برود ،خطر از بین رفتن رستنیها در مقابل دخالت انسان و حیوان بیشتر
میشود (سازمان مدیریت و برنامه ریزی.)1375،

توسعهی کشاورزی پیام رسای زندگی مطلوب

پر واضح است که خشکی نوعی ویژگی دایمی آب و هوایی در یک
منطقه است که عبارت است از عدم کفایت بارش در حد الزم برای رشد
حیات در آن منطقه ،در حالی که خشکسالی عبارت است از کاهش غیر
منتظرهی بارش در مدتی معین ،در منطقهای که لزوم ًا خشک نیست ولی
میزان کاهش آن قدري است که روند عادی رشد را در منطقه مختل میکند
(علیجانی .)258 ،1371 ،توسعهی كشاورزي از مفهوم كشاورزي پايدار در
مفهوم متداول آن بسيار وسيعتر میباشد و در واقع در كشاورزي پايدار
براي حفظ ،نگهداري سطح خاك ،رساندن مواد غذايي مورد نياز به گياه و
كنترل حشرات ،علفهاي هرز و آفات از تركيبات شيميايي( مانند كودهاي

شيميايي ،كود سبز ،كشت حبوبات ،كودهاي حيواني ،فضوالت آلي و غير
مضر ،شخم زمين ،سنگهاي مواد معدني) و جنبههايي از مبارزه بيولوژيك
استفاده ميگردد (ذوقي .)1375،به عبارت ديگر ،استفاده از تكنيكهاي
سازگار با محيط ،در كشاورزي پايدار ،مهمترين اصل است و اين مسأله
تنها بخشي از مفهوم توسعهی كشاورزي ما را تشكيل ميدهد .در توسعهی
روستايي و كشاورزي ،تحول نظام روستايي و كشاورزي بايد به گونهاي
باشد كه روستاييان و كشاورزان با بهرهمندي از تكنولوژي و سازمان مناسب
به بهرهگيري پايدار از منابع بپردازند و كاالها و خدماتي را توليد نمايند
تا با مصرف مستقيم (خود مصرفي) و غيرمستقيم (فروش در بازار) آن
بتوانند پاسخ مناسبي به نيازهاي اقتصادي و غيراقتصادي خود بدهند .اگر در
روستاها و بخش كشاورزي مسائلي موجود باشد كه بر سر راه اين فرايند
قرار بگيرد ،اين مسائل ماهيت ضد توسعهاي دارند و مقابله با اين مسائل،
در حقيقت كمك به توسعهی روستايي و كشاورزي است (اسماعیل نیا.)30 ،
بدیهی است که کشاورزی مطلوب مسیر خود را برای نیازمندهای عموم مردم
شهر و روستا فراهم و حتی مسیر حرکتی خود را در بازارهای جهانی هموار
میسازد .نکاتی که میتواند هدایتگر برنامهریزی در کشاورزی باشد عبارتند از:
 -1منطقهبندي كشت ،كه در آن شناخت اقليم و خاك ضروري مينمايد؛
 -2انجام اقدامات بنيادي و زيربنايي مانند يكپارچهسازي اراضي ،تسطيح
اراضي و...؛
 -3ايجاد شبكهی آبياري و پوشش انهار و زهكشي اراضي؛
 -4استفادهی صحيح از نهادههاي كشاورزي (بذر ،كود و)...؛
 -5تغيير نحوهی مصرف آب؛
 -6كاشت صحيح(کردوانی.)1380،
در این نظریه به شناخت اقلیم و خاک ،شبکههای آبیاری ،چگونگی بهره گیری
از آب و مراحل کاشت توجه شده است .از طرفی با استفاده از آبهای کمی شور
به خصوص آبهای باالدست مناطق حواشی کویرها ،میتوان در کویرهای قابل
رویش برای گیاهانی نظیر گز ،جنگلهای گز به وجود آورد و برای آنکه از کندن
بوته یا درختچه در نواحی بیابانی برای مصارف سوخت خودداری شود تا بیابان که
در مقابل نداشتن پوشش گیاهی حساس است ،پیشروی نکند ،باید با ایجاد جنگل
گز و دیگر گیاهان مقاوم به شوری در خاکهای کویری اقدام گردد (کردوانی ،1371،
 .)191پوشش گیاهی مناطق خشک ،در مقام مقایسه با مناطق گرم و مرطوب کمتر
است .هرچه از مناطق استپ جنگلی به طرف مناطق بیابانی پیش برویم پوشش
گیاهی به تدریج رو به کاهش میگذارد و متناسب با آب و هوای خشک ،حتی
در منطقهی نیمه بیابانی هم دیگر جنگل نمیبینیم (کردوانی  .)148 ،1371،ظاهرا ً عدم
توسعهی روستايي ايران به دليل استفاده از نظريات متعدد توسعه است؛ به طوري
كه برخي از وزارتخانهها و ادارات مسؤول ،همزمان چندين نظريهی متضاد در امور
روستايي را در دست اجرا داشتند و در نتیجه ،به علل عدیده چند صدآبادي كوچك
و پراكنده در كشور به وجود ميآمد .شايد در هيچ كشوري از جهان اين همه نظريه
در امر توسعه ،آزمايش و خطا نشده باشد( .پاپلي يزدي و ابراهيمي ،1381 ،ص) 5

عدم توجه ویژه به كشاورزي ،زنگ خطری برای معیشت کشور
تاریخ نشان میدهد که از دهه  1960به بعد خط مشی غمانگیزی ،تحت
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جدول ( :)1وضعیت آبهای زیرزمینی کشور (چاه ،قنات ،چشمه) و میزان تخلیهی آنها در مدت  10سال (میلیون متر مکعب)

سال آبی

کل تخلیه

چاه عمیق

تعداد

چاه نیمه عمیق

تعداد

1374-75
1379-80
1380-81
1381-82
1382-83
1383-84

60946
69549
73860
74614
74347
77877

93646
115986
124422
127800
130008
141820

تخلیه
ساالنه
27708
30757
31036
31435
31403
33868

254900
314405
326231
330269
338041
373272

1384-85

79838

155800

35843

432943

عنوان صنعتی شدن آن هم بدون برنامهای مدون و حساب شده ،دامن کشورهای
جهان از جمله ایران را گرفت و همه بر این باور بودند که اگر به صنعت دست
يابند ،قادر خواهند بود که از استقالل خويش دفاع و شخصيت و هويت ملي،
فرهنگي و ديني خود را بدون هیچ تغییری بازيابند .لیکن ،بی برنامگی ،شتاب
زدگی ،فقدان فن ،تکنیک و تخصص الزم و افراط بیش از حد ،كشاورزي
و روستايي ،با سنتي دیرینه را که میتوانست به خوبی تأمین کنندهی زندگی
بسیاری از شهرها با تولیدات کشاورزی باشد ،دگرگون ساخت و همهی آرزوها
به ناامیدی بدل شد و مهاجرین روستایی که خود خبرهترین و متخصصترین
کشاورزان روستایی بودند به کارگران مزد بگیر بدل و حتی برخی زمینهساز
مشاغل کاذب شدند و کشاورزی و در راستای آن قناتها به مرور از بین رفت
و خشکید که جبران آن امکانپذیر نمیباشد .لیکن ،به مرور تمام روستاها و
آبادیها به جهت مهاجرتهای روستایی متروکه و اثری از برخی از آنها به جا
نمانده است .درحالی که با مقدار آب جزیی که در مناطق مرطوب ،خشک و نیمه
خشک داشتند ،خودکفا بودند و باری را به دولت تحمیل نمیکردند .بررسیها
مبین این است که ساختار اجتماعي نارسا در مناطق روستايي و کشاورزی در
روستاها ،سبب شده تا وابسته به رهبران محلی باشند و حامی الزم برای انجام
امور کشاورزی نداشته باشند و همین مسائل سبب شده که به مرور در روستاها
به جهت کمبود منابع آب ،فقدان بذر و کود و عدم توانایی بسیاری از کشاورزان
در مراحل کاشت ،داشت و برداشت ،اراضی کشاورزی متروكه شود که با
سرمایهگذاری زیاد هم نمیتوان وضعیت اولیه را در روستاها کشاورزی پدیدار
ساخت .جدول شمارهی ( )1چگونگی برداشت آبهای زیر زمینی را نشان
میدهد که کشاورزی روستاهای کشور نیز در این عرصه قرار دارند.

تنگناهاي نظام بهرهبرداري کشاورزی روستایی

نظامهای بهرهبرداري کشاورزی سنتی به ویژه نظام بهرهبرداری
خانوادگی و خرده دهقانان نتوانستهاند آینده نگری الزم را در کشاورزی در
پی داشته باشد و به صورت ایستا در روستاها در آمده است .نظامهای مذکور
واحدي اقتصادي – اجتماعي است كه در آن اعضاي خانواده تحت مديريت
سرپرست خانواده روي اراضي کشاورزی متعلق به خانواده به فعاليتهاي
مختلف كشاورزي ميپردازند و جز در موارد محدود از نيروي كار ديگران
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تعداد

تخلیه
ساالنه
11441
13263
13919
13987
13492
13666

30988
33036
32599
33691
34355
35819

12777

36307

قنات

تعداد

تخلیه
ساالنه
9543
7962
8218
8043
8212
7888

44476
49785
51787
54162
55912
99695

7527

112787

چشمه

تخلیه
ساالنه
12253
17566
20686
21159
21240
22454
23690

استفاده نميكنند (طالب ،1367 ،ص .)467 ،بنابراین ،نظامها با مشکالتی چون:
پراکندگی اراضی کشاورزی ،پایین بودن میزان تولید ،عدم دسترسی مطلوب
و کافی به منابع آب ،وجود اقتصاد معیشتی ،نمایان بودن بیکاری ،استفاده
از نیروی کار زنان و کودکان ،فقدان علم و تکنولوژی مناسب کشاورزی و
فقر گسترده و توسعه نیافتگی ،به ویژه عدم عالقه جوانان به کار کشاورزی
نزد خانواده خود ،مواجه میباشند .اما از این همه مشکالت ،کم آبی بیش از
هرعاملی مسألهساز میباشد که در جدول ( )1تبیین گردیده است .نيروهاي
متخصص بخش كشاورزي روستایی كه در زمینههای گوناگون تخصص الزم
را دارند اکثرا ً بیکار میباشند و نمیتوانند در نظام فعلی کشاورزی به کار گرفته
شوند و در خدمت توسعهی كشاورزي باشند .در نتیجه نیروی این افراد سخت
کوش به هدر میرود .با اين كه كشاورزي از جهت فني پيشرفت زيادي نداشته
است ولي جا به جايي نيروي انساني از بخش كشاورزي به ویژه بعد از صنعتی
شدن زياد بوده و بنابراين ،با اين كه در اين گونه نظامها ،افزايش جمعيت شرط
ضروری سرمايهگذاري و توسعهی اقتصادي است ،زمینههای الزم از اين لحاظ
در بخش کشاورزی فراهم نشده و این عامل مهمی است که بعد از اصالحات
ارضی و صنعتی شدن ،در بسیاری از شهرهای بزرگ پدیدار شد.

مهاجرت دردی درمان ناپذیر در کشاورزی روستایی

از بین رفتن کشاورزی و متروکه شدن اراضی و نبود امکانات الزم در
روستاها جهت انجام امور کشاورزی مهاجرت را به صورت گسترده در
پی داشته است .مهاجرتهاي شديد نتيجهی اجراي سياستهاي ناهماهنگ
سياسي – اقتصادي ،جمعيتي ،اكولوژيكي و غيره است كه موجب انهدام و
تخريب بخشهاي مختلف كشور ،به ویژه بخش کشاورزی گردید.
بنابراين ،اگر برنامههاي انجام شده «شهرمحور» و كشاورزي گريز نبودند،
مهاجرتهاي بيرويه در كشور ما به اين شدت نميبود .مهاجرت شديد
جمعيت روستايي و جدایی آنان از بخش کشاورزی و به ويژه جوانان جوياي
كار تحصيلكرده و غني به شهرها ،منجر به كاهش توانمنديهاي علمي ،كاري
و مالي جمعيت روستا شد كه خود در كاهش به كارگيري تكنولوژي توسط
روستاييان مؤثر واقع شده و باعث بهرهگيري ناپايدار از منابع و در نتيجه كاهش
كميت ،كيفيت كاالها و خدمات و كاهش بازار و در مجموع تعميق توسعه

نيافتگي روستايي خواهد شد( .اسماعیل نیا ،1388 ،ص)197 ،

اقليم ايران اقليم مناسبي نيست و وجود سرزمینی خشک و نیمه خشک
و کاهش بارندگی ،مصیبتهای فراوانی را در پی داشته و دارد .روي هم رفته
سه نوع اقليم بيابانی ،كوهستاني و خزري در ايران قابل مشاهده است .با تغيير
اقليم ،محصوالت كشاورزي آنها نيز فرق ميكند و همین امر سبب از بین رفتن
محصوالت زراعی به خصوص در نظام خانوادگی شده که توان رویا رویی با
این پدیده را ندارند و به شدت در برابر آنها آسیبپذیرند .نظر به اين كه شرايط
مطلوب حرارتي براي توليد محصوالت زراعي  23درجه سانتيگراد و حداقل
دما براي رشد گياه نيز  6درجه سانتيگراد ميباشد ،میتوان نتيجه گرفت كه اين
دما در بسياري از مواقع سال در كشور وجود ندارد .در تعاقب آن ،کشاورزان را
با مشکالت و معضالت عدیدهای مواجه میسازد .به خصوص این که مشکالت
بی آبی یا کم آبی بر آن افزوده شود  .از همه مصیبت بارتر این که شرایط متغیر
اقلیمی به روی پوشش گياهي و جانوري اثر میگذارد و بر ناپايداري كشاورزي
میافزاید .از طرفی ،کشاورزان به ناچار در روستاها مبادرت به کشاورزیهای
پی در پی نموده و زمین کشاورزی به آیش گذاشته نمیشود .كشاورزي در
بسياري موارد باعث تخريب محيط زيست و كاهش تنوع بيولوژيكي میگردد.
بايد توجه داشت كه همين تخريب محيط زيست نيز ميتواند بر كاهش توليدات
كشاورزي تأثير بگذارد و به فرسایش خاك منجر شده و سيلهاي مخربي را پس
از بارندگي به بار آورد  .همين امر منجر به تخريب زمينهاي كشاورزي و پر
شدن درياچههاي سدها از گل و الي گشته و منجر به كاهش ظرفيت آب و توليد
برق ميشود كه در نتيجهی آن به كليهی بخشهاي اقتصادي از جمله كشاورزي
خسارت وارد ميشود (اسماعیلی نیا.)213 ،1388،
فن و تکنیکهای جدید توأم با برنامهریزیهای اصولی سبب رشد کشاورزی
روستایی میگردد .آبياري ،ادوات كشاورزي( ،نيروي كار كشاورزي  -انساني و
مكانيكي) و استفاده از واريتههاي محصول و كودهاي شيميايي ،همه از عوامل
تكنولوژيك هستند كه كشاورزي كشور در هر يك از اين زمينهها با مسايل و
مشكالتي مواجه است.
در نواحي بياباني داخلي ايران و مناطق خشک و نیمه خشک كه ميزان
بارندگي بسيار ناچيز است ،كشاورزي با مخاطرات شديد همراه بوده و ميزان
توليد نیز بسیار کم است ،در اين نواحي زراعت بدون آبياري بسيار محدود و
غيرممكن است .چگونگی وضعیت قناتها در بخشهای خشک و نیمه خشک
میهن اسالمی در جدول شمارهی ( )2مشخص شده است.

ناتوانی نظامهای کشاورزی روستایی برای حضور در بازارها

امروزه کشاورزی روستایی در رقابت با بازارهای داخلی و خارجی
جایگاهی ندارد .تجارتي شدن به مفهوم گذر از كشاورزي روستایی و طريقه
زندگي روستايي به تولید انبوه است و به عبارت ديگر متضمن تغيير اقتصاد
کشاورزی معيشتي سنتي به سمت اقتصاد بازار است .ميزان تجارتي شدن
همواره در نواحي پر وسعت كشت گياهان زراعي و كشت غالت تجاري و
تولیدهای ضروری بازار داخلی و خارجی است که میهن اسالمی به واسطهی
شرایط ویژهی جغرافیایی خود و کمبود آب ،آن طور که باید و شاید نتوانسته
به طور مطلوب ،در این زمینه گامهای مؤثری بردارد.

جدول( :)2تعداد قناتهای مناطق خشک و نیمه خشک کشور و
تخلیهی ساالنه آنها (میلیون متر مکعب)

ردیف

سازمان آب منطقهای

1

اصفهان

استان

قنات

تعداد

تخلیهی ساالنه

2
3
4

بوشهر
خراسان جنوبی
سمنان

19
4282
744

7
240
88

5

سیستان و بلوچستان

1530

325

6
7

قم
کرمان

727
1912

193
720

8

مرکزی

2915

745

9

یزد

3193

384

3436

1245

منبع :سالنامهی آماری کشور1385،

پر واضح است که در كشاورزي تجاري ،سرمايه به منظور خريد تراكتور
و ماشينآالت ،كود ،حشرهكش ،آفتكش ،علفكش ،بذرهاي اصالح شده ،و
ساير نوآوريهاي تكنولوژي باید مورد استفاده قرارگيرد .لیکن ،با خشکی بیش
از حد هوا در اکثر مناطق به ویژه مناطق جنوبی کشور و شهرها و روستاهای
حاشیه کویر ،بزرگترین مانع برای توسعه کشاورزی آشکار میگردد.
مهمترین مانع کشاورزی و کشاورزی پایدار را عوامل زیر تشکیل میدهد:
 – 1بیابانها یا مناطق خشک که امکان دارد در طول سالها در آن بارندگي
صورت نگیرد؛
 – 2مناطق خشک ،که در آن در طول سال بارندگی صورت گیرد ولی
زراعت دیمی امکانپذیر نیست؛
 – 3مناطق نیمه خشک که دارای فصل مرطوب و خشک میباشد و باران ساالنهی
آن به اندازهای است که امکان زراعت دیمی وجود ندارد (کردوانی.)1 ،1371 ،
بنابراین ،به وضوح میتوان دریافت که وضعیت خاص جغرافیایی کشور ،ما
را وادار به حراست و حفاظت از آب و خاک به خصوص مقدار آبی که داریم
مینماید که این مهم به صورت یک بحران باید مورد توجه برنامهریزان به خصوص
برنامهریزان کشاورزی ،به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک قرار گیرد.

اصالحات ارضی و عدم اجرای سیاستهای مدون

اصالحات ارضی در کشور ما لطمه زیادی به کشاورزی روستایی وارد
ساخت .ارسال مواد غذايي ارزان از دهه  1960به كشورهاي جهان سوم از
جمله ايران ،موجب غفلت دولت و برنامهريزان در انجام كارهاي زيربنايي
براي استفادهی بهتر بخش كشاورزي گرديد .اين امر سبب شد که كاهش
سهم بخش كشاورزي کمتر مورد اهمیت قرار گیرد و حتي برنامهريزاني كه
اتصال به بازار جهاني را اجتناب ناپذير ميدانند و تقسيم كار جهاني را به
عنوان يك اصل موضوعه پذيرفتهاند از نظر آنان هر سرمايهگذاري اساسي در
بخش كشاورزي ،پول به دريا ريختن قلمداد شود .دولت بعد از اصالحات ارضي
در جهت تأمين مصالح كلي و در رضاي خاطر مصرف كنندگان (به ويژه شهري)
و در راستاي سياستهاي ديكته شدهی جهاني ،بخشي از پول نفت را به خريد
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محصوالت كشاورزي ارزان از خارج اختصاص داد كه اين امر قيمت محصوالت
داخلي را كاهش داد و خود تشویقی برای کشاورزان سخت کوش در رهایی از
کشاورزی روستایی بود  .هرچند سياستهاي ارضي عبارت از مداخالت دولت
در امر سازمان بخشيدن به شرايط فني و اجتماعي توليد كشاورزي ميباشد
(دو فومیه ،مارک ،1372 ،ص ،)9مداخالت دولت ميتواند بر اوضاع کشاورزی و
کشاورزی روستایی تأثيرات مثبت و منفي بر جاي نهد و آنها را به سوي توسعه
و يا اضمحالل هدایت سازد .دولتها اهداف خود را با وضع قوانين و نيز با
حمايتهاي مالي و  ...فراهم ميآورند .از جمله سياستهاي ارضي دولت كه
منجر به گسترش نظامهاي بهرهبرداري خانوادگي شد ،اصالحات ارضي بود
(اسماعیل نیا .)222 ،1381 ،يكي ديگر از نارساييهاي نظامهای کشاورزی ،نظام
بهرهبرداری خانوادگي است كه در روستاهايي كه اين نوع نظام بهرهبرداري رونق
گرفت ،روستا به عنوان يك واحد اقتصادي بزرگ در برنامهريزيها از ياد رفت
و فراموش شد .در برخي مواقع روستا جنبهی سكونتگاهي گرفته و امور ده تكه
تكه شده و هر امري به سازماني واگذار شده است.

نتیجهگیری و پیشنهادها

بررسیها بیانگر این است که در ایران بیشترین مقدار باران در ارتفاعات
البرز نازل میگردد و میزان آن به بیش از  2000میلیمتر در سال میرسد .کمترین
میزان بارندگی نیز در کویر لوت انجام میشود که مقدار آن از چند میلیمتر در
سال تجاوز نمیکند .متوسط بارندگی را در کشور ایران بین  250تا  300میلیمتر
در سال گزارش میکنند (والیتی .)35 ،1356 ،این امر حکایت از میزان کم باران در
میهن اسالمی دارد .مسائل و مشكالت بخش كشاورزي به نظر عدهاي به دو دسته
تقسيم ميشوند :مسائل برون بخشي و مسائل درون بخشي كه اغلب اين مسائل
و مشكالت در نوع نظامهاي بهرهبرداري کشاورزی است که بیشتر ناشی از
خشکی هوا و فقدان آب و خاک مناسب و کافی برای کشاورزی است .همچنین،
تنگناهاي توسعهی كشاورزي ايران به نظر عدهاي عبارتند از:
تنگناهاي ساختاري :كوچكي و پراكندگي قطعات در داخل مزارع به عالوه فاصلهی
زياد روستاها از يكديگر كه امكان خدمات رساني به روستاها را پرهزينه ميسازد .
تنگناهاي برنامهريزي :مشاركت نكردن كشاورزان در برنامهريزي و نبود
نهادههايي كه كشاورزان بتوانند ديدگاههاي خود را به تصميمگيران منتقل
سازند .برنامهريزي باال – پايين همراه با در دسترس نبودن آمار و اطالعات
كه برنامهريزي را دشوار ميسازد .
تنگناهاي سياستگذاري :نارسايي سياست قيمتگذاري دولت ،عدم كارآيي
سياست توسعهی تكنولوژي ،عدم توان الزم نظام تحقيقاتي و ترويجي،
نارسايي بازاريابي محصوالت كشاورزي و فقدان متولي كه منجر به افزايش
ضايعات و قيمت مصرف كننده گرديده است (نجفي ،1377 ،ص.)266
وضعیت اسفبار کشاورزی در روستاها و متروکه شدن اراضی به جهت
مهاجرت روستاییان و تخریب قناتها و تخریب بسیاری از زمینهای
کشاورزی که به مرور از دایر به بایر تبدیل شدهاند و نیز مشکالتی که پس
از اصالحات ارضی دهه  1340بر روستاها و زمین های کشاورزی وارد شد،
ایجاب میکند که دولتمردان در زمینه ی ساماندهی وضعیت کشاورزی به
ویژه کشاورزی روستاها اقدامات زیر بنایی و اساسی انجام دهند و با توجه به
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خشکسالیهای پیاپی که در بعضی از مناطق کشور در چند سال گذشته رخ
داده است ،جهت حفظ منابع آب و جلوگیری از آلودگی منابع آب به خصوص
آب کشاورزی و آب های زیرزمینی ،تالشی مضاعف معمول دارند.
یکی از اساسیترین اقدامات ،حفظ و حراست از قناتهای کشور است
که سرمایههای ملی و ماندگار ایران اسالمی است .زیرا از حدود 40000
رشته قنات ایران هم اکنون  36307رشته قنات باقی مانده است که برخی از
قناتها را دیگر نمیتوان با فن و هنر گذشته احداث نمود .الزام به نگهداری
قناتها به عنوان میراث فرهنگی باید در منطقهی خشک و نیمه خشک ایران
اسالمی به عنوان مایهی حیات بخش حاشیهی کویر ،حفاظت گردد تا بخشی
از کم آبیها را جبران و از خشکیزایی جلوگیری نموده و زمینهی توسعه و
توسعه پایدار روستایی و کشاورزی فراهم آید.

منابع و مآخذ

 -1آسایش ،حسین ( ،)1372اصول و روشهای برنامهریزی روستایی ،دانشگاه پیام نور.
 -2اسماعیل نیا ،حسین ( ،)1384توسعه کشاورزی ایران ،تهدیدها و فرصت ها،
مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی.
 -3اسماعیل نیا ،حسین ( ،)1388بررسی و تحلیل نقش مالکیت و نظام بهره برداری در
توسعه ی کشاورزی روستایی ،مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی.
 -4بتولی ،حسین ( ،)1370بررسی خصوصیات بومشناسی گیاه مرتعی ،مجموعه
مقاالت بحرانهای زیست محیطی ،واحد علوم و تحقیقات اهواز.
 -5پاپلی یزدی ،محمد حسین و امیر فرشاد ابراهیمی( ،)1381نظریههای توسعه
روستایی ،انتشارات سمت.
 -6توسلی ،غالم عباس ( ،)1375جامعیت مفهوم توسعه ،مجموعه مقاالت سمینار
جامعهشناسی و توسعه ،جلد دوم ،انتشارات سمت.
 -7جداری عیوضی ،جمشید (  ،)1359جغرافیای آبها ،انتشارات دانشگاه تهران.
 -8دوفومیه ،مارک ( ،)1374جغرافیا و سیاستهای ارضی ،نشرنیکا ،مشهد.
 -9دیاس .هیران.دی ( ،)1370درسنامه برنامهریزی توسعه روستایی ،انتشارات
وزارت جهاد سازندگی.
 -10ذوقی ،محمدرضا ( ،)1375توسعه پایدارکشاورزی و رسالت ترویج ،ماهنامه
جهاد ،سال .16
 -11سازمان مدیریت و برنامهریزی ،طرح توسعه روستایی ایران ،بیتا.1375 ،
 -12طالب ،مهدی ( ،)1367نقش واحدهای بهرهبرداری خانوادگی در توسعهی
کشاورزی ،مجموعه مقاالت کنگره بررسی مسائل کشاورزی ایران.
 -13عباسپور ،مجید و فریده عنابی ( ،)1380بحرانهای زیست محیطی و برنامهریزی
توسعه پایدار در ایران ،مجموعه مقاالت بحران زیست محیطی ایران و راههای بهبود
آن ،واحد علوم و تحقیقات اهواز.
 -14علیجانی ،بهلول و محمد رضا کاویانی ( ،)1371مبانی آب و هواشناسی،
انتشارات سمت.
 -15کردوانی ،پرویز ( ،)1371منابع و مسائل آب در ایران ،جلد دوم ،آبهای شور
مسائل و راههای استفاده از آنها ،نشر قومس.
 -16کردوانی ،پرویز ( ،)1371جغرافیای خاکها ،دانشگاه پیام نور.
 -17کردوانی ،پرویز ( ،)1371مناطق خشک ،جلد دوم ،خاکها ،انتشارات دانشگاه تهران.
 -18کردوانی ،پرویز ( ،)1380سمینار درسی کشاورزی و توسعهی پایدار برنامهریزی
روستایی ،دانشگاه تهران.
 -19نجفی ،غالمعلی ( ،)1384سخنرانی در اولین همایش نظام بهرهبرداری کشاورزی
در ایران ،وزارت جهاد کشاورزی.
 -20والیتی ،سعداله (  ،)1386جغرافیای آبها ،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

