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پیشگفتار
يكي از گامهاي پيشبيني شده در نقشه راه و فرآيند طراحي و تدوين الگوي اسالمي -ايراني
پيشرفت ،تحليل و نقد نظريهه ههاي توسه ه و تبربيهاه نيهاني اسهته بهه هظهين منظهور
انديشكده آب ،محيطزيست ،امنيت غذايي و منابع طبي ي در طهو ف اليهتههاي وهود بهه
شيوههاي مختلف در اين زمينه اقدام نظوده اسهته از آن نظلهه ،نلهد او نشهريه تبهارب
كشورهاي نيان در تأمين امنيت غذايي ،مديريت آب و حفظ محيطزيست و منابع طبي هي
در وصوص «نقشه راه علظي اياالهمتحده آمريكا براي كشاورزي و غذا» و نلهد دوم حهاوي
والصه اي از مطال اه مربوط به «مقايسه راهبردها و سياسهتههاي كشهاورزي و منهابع آب
كشورهاي چين و هند و ايران» براي اطالع انديشظندان ،مديران و برنامهريزان منتشر شهده
است و اينک نلد سوم نشريه تحت عنهوان «تبهارب كشهورهاي تركيهه ،اسهتراليا ،ژاپهن و
فرانسه در توس ه كشاورزي و مديريت منابع آب» تقديم ميگردده
بر وود الزم ميدانم از تالش و كوشش بيدريغ نناب آقايان دكتهر احظهد محسهني ،دكتهر
غالمرضا سلطاني ،دكتر محظد نقي زاده و دكتر علياكبر ميرابهي كهه بها ارا هه گهزارش در
نشستهاي انديشكده در مورد پيشرفتهاي كشهورهاي مهذكور اطالعهاه ارزشهظندي را در
اوتيار اعضاء و مشاورين محترم قرار دادند صظيظانه تشهكر و قهدرداني نظهايمه هظچنهين از
زحظاه هظكاران گرامي نناب آقاي دكتر محظدحسن روزيطلب و مينهد

سهيد حسهين

ديباني در تلخيص و ويراستاري اين مطالب قدرداني ميگردده
اميدواريم اين نشريه علظي و نشرياه مشابيي كه در رابطه با تبارب ايهن كشهورها تييهه و
منتشر شده است مورد استفاده عالقهمندان و هظكاران محترم قرار گيرده
دکتر عباسعلی زالی
رئیس اندیشکده آب ،محیطزیست،
امنیتغذایی و منابع طبیعی

5

مقدمه
هدف از مطال ه و بيهان موفقيهتههاي كشهاورزي ،آب و محهيطزيسهت كشهورهاي تركيهه،
استراليا ،ژاپن و فرانسه اين است كه چنانچه تبربه مفيدي در اين كشورها مشاهده ميشود
در فرايند بررسي و تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت از آن استفاده نظاييمه
تبربهها و موفقيتهاي كشور تركيه در زمينه توس ه كشاورزي و مديريت منابع آب و اتخاذ
سياستها و راهبردهاي اين كشور با نگرش وصوصيسازي و كوچهکسهازي دولهت از يهک
طرف و آزادسازي و تباريسازي از طرف ديگر ميتواند با تونه به هظسهايگي و اشهتراكاه
فرهنگي به عنوان يک نظونه موفق در تدوين الگوي مناسب پيشرفت با شرايط ايران مقايسه
شوده
تبارب كشورهاي استراليا ،ژاپن و فرانسه به وصوص در زمينه اسهتراتژيههاي بلندمهده و
نيتگيريهاي مناسب توس ه كشاورزي ،مديريت صهحي منهابع آب ،اهظيهت امانهتداري
محيطزيست و حفاظت از منابع طبي ي ،رشد بيرهوري ،ايباد زنبيهره ارزش كسهب و كهار،
نقش ف ا تشكلهاي مردم نياد ،حظايتهاي دولت از كشهاورزان ،ت امهل كامهل بها بخهش
وصوصي ،نظام كارآمد آموزش ،ترويج و پژوهش ،كارآيي نظام انتقا فنهاوريههاي نهوين و
نقش محوري كشاورزي وانوادگي كه باعث توس ه پايدار كشورهاي مذكور شهده اسهت نيهز
ميتواند در اين راستا مورد تونه قرار گيرده
مطالب مربوط به كشور تركيه بر گرفته از يک پروژه مطال اتي است كهه بهه سهفارش دفتهر
ساماندهي آب و كشاورزي اتاق بازرگاني ،صن ت ،م هدن و كشهاورزي ايهران توسهط ننهاب
آقاي دكتر احظد محسني انبام و به صوره سخنراني در آبان ماه  3131و مطالب مربوط به
كشورهاي استراليا ،ژاپن و فرانسه نيز مبتني بر سخنرانيهايي است كه نناب آقايهان دكتهر
غالمرضا سلطاني ،دكتر محظد نقيزاده و دكتر علياكبر ميرابي در نشستهاي سها 3131
در انديشكده آب ،محيطزيست ،امنيت غذايي و منابع طبي ي ايراد و اطالعاه تبربهي وهود
را در اوتيار اعضا و مشاوران محترم انديشكده قرار دادنده
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فصل اول :رتكيه

ویژگیهای کشاورزی ترکیه
بخش كشاورزي و آب تركيه ب د از سا  3391تحواله متفاوتي را پشت سر گذاشته استه
بررسي و مقايسه شاوصها و روند تحواله در دهههاي اوير از نظله اهداف اصهلي مطال هه
حاضر است تا از اين طريق اقدام به بررسي سياستهها ،راهبردهها و وطهوط اساسهي رونهد
تحواله و چشمانداز آينده گردده
تركيه كشوري كوهستاني و پر باران داراي نظ يت حدود  57ميليون نفري در سها 1131
بوده است و مساحت آن برابر با  501111كيلومترمربع استه اكثريت مردم تركيه مسهلظان
و زبان  %57مردم تركي و  %11كردي است كهه بيشهتر در شهرق و ننهوب شهرقي تركيهه
زندگي ميكنند و بقيه نظ يت آن به زبانهاي ارمني و عربي تكلم دارنده
تاريخچه كشاورزي آبي در منطقه آناتولي تركيه به قرن ها قبل از ميالد ميرسهده بهر طبهق
اين تاريخچه ،آناتولي كه در تقاطع بسياري از تظهدنهها قهرار گرفتهه اسهت ،بههعنهوان پهل
ارتباطي بين بسياري از كشورهاي غرب و شرق نقش ميظي دارده از شروع نظيوري تركيهه
بخش كشاورزي براي توس ه اقتصادي كشور از نظر توليد غذا و فيبر ،تأمين مواد وام بهراي
صن ت ،مظان ت كردن از ميانره نظ يت روستايي به شيرها و اشتغا زايي بسهيار ميهم و
اساسي بوده استه
تركيه با درآمد سرانه حدود  31111دالر در سا  ،1131يكهي از  11كشهور داراي اقتصهاد
بزرگ نيهان اسهته از سها  1113ايهن كشهور دسهتخوش تحهو انتظهاعي و اقتصهادي
قابلتونيي بوده است و اقتصاد آن مبتني بر اصالحاه سياسي ،دوباره شكل گرفته استه
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رشد اقتصادي تركيه بر اسا

گزارش صندوق بهينالظللهي پهو در نظهودار  3نظهايش داده

شده استه كاهش رشد اقتصادي به م نهاي كهاهش توليهد ناوهالص داولهي نيسهت ،بلكهه
نشان دهنده افزايش كظتر آن نسبت بهه سها گذشهته اسهته البتهه در مهواردي كهه رشهد
اقتصادي منفي ميشود ،نشاندهنده كاهش توليد ناوالص داولي نسبت به سا قبل استه
نمودار  - 4مقایسه رشد اقتصادی کشورهای ایران و ترکیه()9881-9848
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نرخ تورم اين كشور از سا  1111ميالدي تاكنون ،ابتهدا رونهد كاهشهي و سه م مت هاد
داشته استه البته در سا  1113ميالدي ،هظزمهان بها بحهران مهالي در نيهان ،ايهن نهرخ
بهيکباره تا بيش از  31درصد نيز افزايش يافته در نظودار  1نرخ تورم كشور تركيه در سا
 1111تا  1131ميالدي ارا ه شده استه
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نمودار  -9نرخ تورم ترکیه طی سالهای  9889تا 9848مأخذwww.indexmundi.com :
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از لحاظ تاريخي ،بخش كشاورزي كظک زيادي به توليد ناوالص داولي ( ،)GDPصهادراه و
توس ه روسهتايي ايهن كشهور داشهته اسهته تركيهه يهک توليدكننهده و صهادركننده ميهم
محصواله كشاورزي در بازار نياني و تخظين زده ميشود كه هفتظين توليدكننهده بهزرگ
كشاورزي در نيان استه اگرچه در ارتباط با بخشهاي صهن ت و وهدماه ،اهظيهت بخهش
كشاورزي كاهشيافته ،بهااين حها هظچنهان نقهش اساسهي وهود را در نام هه تركيهه ،بها
بهكارگيري يکچيهارم از نيهروي كهار ،توليهد ،درآمهد و اشهتغا در منهاطق روسهتايي ايفها
مينظايده تركيه هدف وود بهراي سها

 1111را افهزايش بهازدهي و درآمهد 371ميليهارد

دالري در حوزه كشاورزي و قرار گرفتن در ميان  7كشور برتر و صادراه  01ميليهارد دالري
قرار داده استه

00

جدول  - 4ویژگیهای کلی کشاورزی ترکیه

نظ يت كشور

 57/9ميليون نفر

مساحت كل اراضي

 50ميليون هكتار

اراضي كشاورزي

 10/0ميليون هكتار

چراگاه و مرتع

 30/9ميليون هكتار

ننگل

 13/7ميليون هكتار

ت داد كشاورزان

 1ميليون نفر

ميانگين اراضي كشاورزان

 9هكتار

ت داد استانها

03

ت داد شيرها و شيرکها

1310

ت داد روستاها

10017
منبع :سازمان آمار تركيه 1131

تركيه هنوز هم داراي نظ يت در حا رشهد اسهته بهاونوداين واق يهت ،سهرعت افهزايش
نظ يت كاهش قابلتونيي در چند دهه گذشته داشته اسهته اكثريهت نظ يهت تركيهه را
افراد نوان و كودكان تشكيل ميدهنده  99/7درصد در رده سني  90-37سا قهرار دارنهده
درحاليكه نظ يت تركيه بهطور پيوسته افزايشيافتهه اسهت ،نهرخ رشهد نظ يهت از 3/05
درصد در سا هاي  3330-1111به  3/15درصد در سا هاي  1110-1131كهاهشيافتهه
استه طو عظر بهطور متوسط در قرن گذشته به حدود  51سا افزايشيافته استه نسهبت
نظ يت روستايي از  01درصد در سا  3315به  19/9درصد در سا  1131كهاهشيافتهه
استه تقريباً  1/0از نظ يت در مناطق شيري زندگي ميكنده شلوغترين شهيرها اسهتانبو
( 31/7ميليون نفر) ،آنكارا ( 0/7ميليون نفر ) و ازمير ( 1/5ميليون نفهر) هسهتنده متوسهط
تراكم نظ يت تركيه  31نفر در هر كيلومترمربع استه نظ يت شيري پهم از دههه 3371
01

به دليل ميانره شديد از مناطق روستايي به مراكز شيري شروع به افهزايش كهرده اسهته
ت داد نفر در هر وانوار بههطهور متوسهط  1/3در تركيهه اسهته( Turkey water report,

)1113ه
بر اسا

آمار رسظي ،نرخ بيكاري كشور تركيه در سا  1131مهيالدي  30،7درصهد بهوده

است كه در رده  301نيان قرار مهيگيهرده نهرخ بيكهاري در ايهن كشهور ،در سها 1113
ميالدي برابر با  31/5درصد و در سا  1110ميالدي برابر با  3/3درصهد بهوده اسهته ايهن
ارقام نشان ميدهد كه نرخ بيكاري در تركيه طي سا هاي گذشته افزايشيافته استه
سيم كشاورزي در اشتغا از  71درصد در سا  ،3301به  10/9درصد در  ،1131و ت هداد
شاغلين از  5 / 0در سا  1111به حدود 9 / 3ميليون نفر كاهشيافته است و سهيم آن در
 GDPاز  ٪11به  ٪5/3در هظان دوره رسيده اسهته سهيم كشهاورزي در كهل صهادراه در
حدود  33درصد ثابت باقيمانده و در طو هظان دوره ،عالوه بهر افهزايش توليهد ،بيهرهوري
بخش كشاورزي نيز در تركيه بهطور قابلتونيي افزايشيافته استه
تركيه به واطر شرايط نغرافيايي و اقليظي واص وود ،كشور مناسبي براي كاشت و توليهد
محصواله زراعي بوده و در زمينه تأمين مواد غذايي نزو م دود كشورههايي اسهت كهه بهه
وودكفايي كامل رسيدهانده اين موفقيت نتيبه برنامه اقتصادي است كه از سا  3391آغهاز
شد ه ف اليت مثبت بخش وصوصي اين كشور در توليد بذر ب د از سها  3331نقهش بسهيار
ميظي در افزايش بازدهي محصواله نباتي داشته استه دولت با حظايتههاي مهالي وهود از
ف اليت هاي آبياري و تقويهت وهاک  ،تسهيياله بسهياري را در اوتيهار زارعهان مهيگهذارده
بهعنوانمثا  ،طرح عظران و آباداني ننوب شرقي آناتولي كه با نام اوتصاري گها(() GAP
01

شناوته شده ،با پروژههاي آبياري عظيم وود وواهد توانست بالغ بر  1ميليون هكتار زمهين
زراعي را مشروب سازده
ب د از اصالحاه  ،3301بخش كشاورزي تركيه نيز به موازاه بخش صن ت توس ه يافت و با
استفاده از تكنولوژي مدرن و ديدگاه مديريتي نديد ،موفق شد تا سط صادراه محصواله
زارعي وود را به پنچ ميليارد دالر در سها  3330برسهانده رشهد محصهواله كشهاورزي در
تركيه طي سا هاي  3331تا  3333حدود  3/1درصد بوده است كه پايينتهر از نهرخ رشهد
نظ يت ميباشد ،اما بااينونود تركيه نهتنيا واردكننده محصواله غذايي نيسهت ،بلكهه در
اين زمينه داراي مازاد بوده و آن را به وارج صادر مينظايده بخش كشاورزي هنوز هم منبهع
اشههتغا بههوده و ت ههداد قابههلتههونيي از نظ يههت ف هها ايههن كشههور در بخههش كشههاورزي،
ماهيگيري ،شكار و ننگلداري اشتغا دارنده بخش كشاورزي هظچنين تأمينكننهده مهواد
وام براي بخش صن ت وصوصاً صنايع مبتني بر چغندر قند ،تنباكو و پنبه است كه در اين
ميان نقش دولت در امور كشاورزي بيشتر متونه حساسيتهاي قيظتي،گسهترش آبيهاري و
ترويج كشاورزي استه از ميان محصواله كشاورزي تركيه ميتوان به غاله ،تنبهاكو ،پنبهه،
انگور ،چغندر قند ،زيتون،گردو و پسته اشاره كرده ضظن اينكه تركيه بزرگترين توليدكننده
و صادركننده فندق در نيان استه سهيم توليهد محصهواله كشهاورزي در توليهد ناوهالص
داولي تركيه با داشتن حهدود  11.011.111هكتهار قابهل كشهت از  31/1درصهد در سها
 1111به  0/1درصد در سا  1113رسيده در طي اين مده ،تركيه تحو اقتصهادي وهود
را از كشاورزي به صن ت و بخش ودماه ادامه داده با ونود كاهش سيم در توليد ناوهالص
داولي ،از سا  1111به ب د توليد محصواله كشاورزي افزايشيافته استه در سا ،1115
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توليد به دليل وشکسالي كاهش يافهت ،بهااينحها بها شهروع سها  1110رو بهه بيبهود
گذاشته توليد كشاورزي در سا  1110برابر  51ميليارد ليره شهد كهه ايهن رقهم در سها
 1113به  53ميليارد ليره رسيده () TurkStat،1131
نمودار  - 9تولیدات کشاورزی ترکیه (میلیون تن) و درصد سهم آن در )9883-9888( GDP
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تركيه در ميان كشورهاي واورميانه بيترين شرايط آب و هوايي را بهراي كشهت محصهواله
كشاورزي دارده تركيه در سا  1133در توليد فندق ،انبير ،زردآلهو ،گهيال  ،بهه و انهار در
نيان رتبه او ه در توليد هندوانه ،ويار و نخود ،دومه در توليد سيبزميني ،بادمبان ،فلفهل
سبز ،پسته و عد  ،سومه در توليد پياز و زيتهون ،چيهارمه در توليهد چغندرقنهد ،پهنبمه در
توليد تنباكو ،سيب و چاي ،ششمه در توليد نو و كتان ،هفهتمه در توليهد بهادام ،هشهتمه در
توليد گندم ،چاودار و گريپفروه ،دهم و در توليد ليظو يازدهظين كشور نيهان اسهتهالزم
به ذكر است اين كشور توانسته است با انراي الگهوي مناسهب كشهاورزي سهيم كشهاورزي
05

سنتي را از  71درصد سا  3301به  17درصد در سا هاي اوير برسانده بازدهي اين كشور
در سطحي قرار دارد كه اكنون يكي از ميمترين تأمينكنندههاي محصواله كشاورزي اروپها
و آمريكا به شظار ميروده
در ارتباط با منابع آب ،ميانگين بهارش سهاالنه در تركيهه حهدود  713ميليهارد مترمك هب،
ميزان تبخير  150ميليارد مترمك ب ،ميزان رواناب سطحي  309ميليارد مترمك ب ،ميهزان
نشت به آبخوان 03ميليارد مترمك ب و كل آب تبديدپذير حدود  111ميليهارد مترمك هب
ميباشده((TURKEY WATER REPORT, 1113
ميمترين حوضه آبخيز كشور تركيه رودهاي دنله و فراه بوده و  30/0درصهد آب فهراه و
حدود  07درصد آب دنله از اين كشور سرچشظه ميگيرد كه تقريباً يکچيارم كهل منهابع
آبي تركيه را نيز تشكيل ميدهنده تركيه داراي  17حوضه رودوانهاي اصلي ميباشهده ايهن
ظرفيت باال ،زمينه را براي كشاورزي در ايهن كشهور فهراهم آورده اسهته ازايهنرو تركيهه از
توليدكنندههاي عظهده محصهواله كشهاورزي و صهادركننده ميهوه و سهبزيباه بهه ديگهر
كشورهاي منطقه ميباشده در عين حا ونود منابع غني آب در تركيه باعث شده است كهه
پتانسيل هيدروليک اين كشور حتهي از كشهورهاي اروپهايي نيهز فراتهر روده بروهورداري از
ظرفيت باالي كشاورزي و منابع آب ،تركيه را به تالش پيگير و مستظر براي ميهار آبههاي
وود رهنظون گشته كه ميمترين اين تالشها پروژه عظيم ( GAPآنهاتولي ننهوب شهرقي)
ميباشده(فغاني)3150،
بر اسا

آمارهاي رسظي و منتشر شده حهدود  31درصهد از وهاک تركيهه تحهت پوشهش

دروتان ننگلي قرار دارده بااينونود مناطقي كه ننگلههاي انبهوه و پربهار دارنهد ،وسه ت
06

زيادي ندارنده بخشهاي دولتهي و وصوصهي تركيهه در زمينهه ننگهلداري هظههسهاله 13
ميليون مترمك ب چوب توليد مينظايند و بالغ بر  90درصد اين مقدار بهعنوان هيزم انهاق
مناز براي مصرف گرمايي مورد استفاده قرار ميگيرده اقليم قارهاي تركيه مونب شهده تها
هر ساله بخشي از اين ننگلها بهويژه در سواحل مديترانه كه تابستانههاي گهرم و وشهک
دارند ،دستخوش آتشسوزي شوده ( ) http://www.ogm.gov.ir/
برنامههاي توس ه روستايي در تركيه به ويژه با آغاز «دورههاي توس ه برنامههريهزيشهده»

0

موردتونه ندي قرار گرفتهانده در هر يک از دورههاي پنجساله مذكور ،كه تابهحا به هفت
مورد رسيدهاند ،اهدافي واص مدنظر بودهاند و نيز بر استفاده از سياستهاي مناسهب بهراي
تحقق توس ه كشاورزي و توس ه روستايي تأكيد شده استه
پروژههاي توس ه روستايي 1نايگاه ميظي در اين برنامههاي توسه ه پهنجسهاله داشهتهانهد
شظاري از آنيا تنيا از سوي دولت تركيه تأمين مالي شدهاند و شهظاري ديگهر بها مشهاركت
بانک نياني و نيادهايي چون فا و انبام شدهانده عالوه بر برنامههاي توسه ه كالنهي كهه در
قالب اين دورههاي پنجساله انبام شدهاند ،برنامههاي واصي نيز اويراً براي غلبه بهر شهكاف
توس ه غرب و شرق در ننوب شرقي تركيه در دستور كار قهرار گرفتهه اسهت كهه «پهروژه
آناتولي ننوب شرقي » 1يكي از آنيا استه
عالوه بر چنين برنامههاي توس هاي يك ارچه ،برنامههايي با مناطق ههدف وهاصتهر ونهود
داشتهاند كه ميتوان به پروژههاي انبام شده در ارضروم ،بينگو  -مهوش ،آدانها -سهييان،
3

. Planned Development Periods
. Rural Development Projects
1
. Southeast Anatolia Project
1
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يوزگاه وههه اشاره كرد كه مناطق محدودتري را در كانون تونه وهود داشهتهانهده هظچنهين
وواست تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپا ،سبب گشهته كهه تركيهه تهالش نظايهد تها در
بسياري از زمينهها وود را تا حد استانداردهاي اروپها ارتقها دههد ،از نظلهه ايهن زمينهههها،
توس ه روستايي و وضه يت زنهدگي روسهتاييان در كشهور تركيهه اسهته توسه ه روسهتايي
بهعنوان ابزار سياسي ميظي در كنار ابزارهاي سياست توس ه كشاورزي در كشهور تركيهه از
دهه  3351مورد تونه بوده استه
با تونه به روند توس ه كشاورزي و روستايي تركيه و رسيدن آن به يک كشور ميم در توليد
و صادراه محصواله كشاورزي(نايگاه هفتم در نيان) ،بررسي سير تحواله كشهاورزي،آب
و توس ه روستايي و وطوط اساسي ترسيم شده در چشمانداز آينده تركيه ميتواند راهنظاي
مناسبي براي سياستگذاران و برنامه ريزان بخش كشاورزي ايران باشده
وضعیت منابع آب
كشاورزي آبي بزرگترين مصرفكننده آب است كه مسا ل ميظي مانند كظبهود آب ،تقاضها
از ديگر بخشها مانند مصرف وانگي و صن ت ،ودماه تحويل آب ،مهديريت سيسهتمههاي
آبياري و راندمان مصرف آب را براي مديريت منابع آب بونود آورده استه از ديگر چالشها
در سا هاي آينده و حتي دهههاي آينده عدم ت اد منابع آب و تقاضاهاي مصرفكنندگان
براي تضظين آب كافي براي كشاورزي استه اگرچهه منهافع كشهاورزي آبهي بهراي هظگهان
روشن است ،اما اگر بهطور مناسب مديريت نشود ،اثر تخريبي بر روي محيطزيسهت وواههد
داشت و منابع آب و واک در م رض وطر وواههد بهوده عظلكهرد سيسهتمههاي آبيهاري در

01

ويلي از ننبهها پايين استه گزينههاي بيبود راندمان مصرف آب در كشاورزي آبي ،شهامل
گروههاي بزرگ برنامههاي عظلياتي در زمينههههاي ميندسهي كشهاورزي ،زيسهتمحيطهي،
انتظاعي و سياسي استه
با تونه به ندو زير فقط  03درصهد از پتانسهيل آب قابهل بيهرهبهرداري كشهور كهه 331
ميليارد مترمك ب است در حا حاضر مصرف ميشوده ضظن اينكه برنامهريزي شده اسهت
كه بخش باقيمانده تا سا  1111كه صدمين سالگرد نظيوري تركيه است توس ه يابده در
بخشهاي مختلف 10ميليهارد مترمك هب در آبيهاري 5 ،ميليهارد مترمك هب در تهأمين آب
وانگي و  7ميليارد مترمك ب در صن ت و در مبظوع  09ميليارد مترمك ب در سها 1110
مصرف شده استه با تونه به پروژههاي آينده سيم استفاده آبياري از  50درصهد در 1110
به  90درصد در سا  1111كهاهش وواههد يافهته از سهوي ديگهر اسهتفاده آب وهانگي و
صن تي به ترتيب به  39و  11در صهد افهزايش وواههد يافهت ( Turkey water report,

)1113ه
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در كشور تركيه بهطور متوسط ميزان عرضه آب وانگي ساالنه به ازاي ههر نفهر  30ليتهر در
هر روز در دهه  3301و  337ليتر در روز در دهه 3331بوده است درحاليكهه امهروزه ايهن
ميزان در حدود  171ليتر در روز ميباشده در سا  39 ،1110درصد از نظ يت اين كشهور
به آب پاک دسترسي داشتهاند( )The Pacific Institute 1131و بهطهور متوسهط سهرانه
مصرف آب  171ليتر در روز بوده استه بهطوركلي ،در حدود  00درصد از نظ يت (شهيري
 ،٪39روستايي  )%51از كشهور دسترسهي بهه زهكشهي فاضهالب داشهتهانهد(

The Pacific

 ،)Institute 1131و فاضالب وانگي  01درصهد از نظ يهت تركيهه قبهل از تخليه،تصهفيه
ميشوده()Turkey Water Report, 1113ه
بر اسا

آمارهاي منتشر شده انتظار ميرود كه با تونهه بهه رشهد نظ يهت و شيرنشهيني

تقاضا براي آب و انهرژي افهزايش يابهده بها تونهه بهه آمارهها و برآوردههاي دولهت تركيهه و
سازمانهاي بينالظللي ،سهرانه آب مهورد اسهتفاده در سها  1131بها نظ يهت حهدود 51
ميليون نفر حدود  3911مترمك ب بوده استه ولي در سا

 1131ايهن مقهدار بهه 3317

متر كاهش مييابده درحاليكه انتظار ميرود نظ يت به  311ميليون نفهر برسهده در سها
 ،1113استفاده از آب ،مربوط به هر بخش ،به شرح زير بوده است:
بر اسا

برآوردهاي دولت تركيه 0/7 ،ميليون هكتار از زمينهها از لحهاظ فنهي و اقتصهادي

قابل آبياري است و هدف به توس ه بيشتر استه اين انتظار ميرود كه سهيم بهاالي مصهرف
آب در بخش كشاورزي با استفاده از تكنيکهاي مدرن آبياري از  50درصد حا حاضهر بهه
 90درصد در سا  1111كاهش يابده از سوي ديگر ،استفاده وانگي و صهن تي بهه ترتيهب
 39و  11درصد در اين دوره افزايش مييابده
11

باالترين مقدار استفاده وانگي از آب در منطقه مرمره و بسيار پايينتهر از ميهانگين ملهي در
شظا شرقي و شرق آناتولي استه بهاونود سهكونت بهيش از نيظهي از نظ يهت تركيهه در
مناطق شيري ،ساوتوساز تأمين آب و فاضالب و هدر رفت نيروگاهها تونه بااليي به وهود
م طوف كرده استه رشد نظ يت هظراه با ميهانره زيهاد از منهاطق روسهتايي بهه منهاطق
شيري در طو  11سا گذشهته باعهث افهزايش تقاضهاي وهانگي شهده اسهته در منهاطق
شيري ،دسترسي به يک منبهع آب آشهاميدني  01درصهد در سها  3331و  03درصهد در
سا  ،1111در مناطق روستايي 51 ،درصد در سا  3331و  09درصد در سا  1111بوده
مقاماه مسئو براي تأمين آب داولي شامل اداره كل هيهدروليک اسهتان ،0بانهک اسهتان،
شيرداريها و سازمان هاي ويژه استان  1هستنده بها پايهان سها  ،1110حهدود  5ميليهارد
مترمك ب آب وانگي به شيرها و مناطق روستايي با تونه به اسهتانداردهاي آب آشهاميدني
عرضه ميشوده پروژههاي تأمين آب وانگي توسط سازمانهاي ذكر شده در باال ،انبام شهده
استه درحاليكه ف اليتهاي ت ظير و نگيداري توسط شيرداريهها و مقامهاه روسهتا انبهام
شده استه تصفيهوانههاي آب وانگي مطابق با استانداردهاي اروپا طراحي و سهاوته شهده
استه

(Devlet Su Isleri (General Directorate of State Hydraulic Works
Special Provincial Administrations
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جدول  - 9میزان مصرف آب خانگی در ترکیه
کل آب مصرفی
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از آنبا كه تغييراه آب و هوايي استفاده پايدار از منابع را تيديد ميكند ،اسهتفاده بيينهه از
آب ضروري است بهطوريكه نسلهاي ب دي از كظبود آب رنهج نبرنهده بهه هظهين دليهل،
هدف تركيه ذويره آب با كاهش مصرف روزانه تا  371ليتر بهه ازاي ههر نفهر در ههر روز از
طريق استفاده از تكنيکهاي مدرن استه مقدار كل زمينهاي قابل آبياري از نظر اقتصهادي
 0/7ميليون هكتار استه از سا  7/10 ،1110ميليون هكتار از زمينههاي قابهل آبيهاري از
نظر اقتصادي با امكاناه آبياري مبيز شده استه در سا 1111حهدود  0/7ميليهون هكتهار
در نظر گرفته شده است كه بايد توس ه يابهده حهدود  ٪31از مسهاحت كهل بها اسهتفاده از
روشهاي آبياري سطحي و مساحت باقيمانده با استفاده از روشههاي آبيهاري تحهتفشهار
آبياري وواهد شدهه
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اقتصاد کشاورزی
اگرچه سيم كشاورزي در اقتصاد تركيه (از  17درصد در سا  3351به  0/0درصد در سها
 ،)1110در حا كاهش است اما بخش كشاورزي براي اقتصاد ملي با بكار گرفتن  11درصد
از نيروي كار اين كشور حياتي استه توليد گندم در  7/10ميليون هكتار از زمينههاي آبهي
اسا

صادراه محصواله كشاورزي به كشورهاي اروپايي و نزديک به مناطق شرق و شظا

آفريقا است هبخش كشاورزي ،بخش ميظي از نظر اشتغا و يهک عامهل عظهده بهراي توليهد
ناوالص ملي ( ،)GNPصادراه و رشد صن تي اين كشور بوده استه بااينحا  ،سهيم توليهد
ناوالص ملي از بخش كشاورزي از  17درصد در  3301به  ٪33در سا  1115كاهشيافته
استه انزاي اصلي  GNPكشاورزي محصواله كشاورزي ،ننگلداري ،دام و آبزيان هسهتنده
سياست كشاورزي تركيه در برنامههاي توس ه پنجساله ت يين ميشوده برنامههههاي توسه ه
بهطور عظده بر روي تثبيت قيظت محصواله كشاورزي ،تأمين درآمد كهافي و پايهدار بهراي
افراد شاغل در بخش كشاورزي ،رفع نيازههاي تغذيههاي نظ يهت رو بهه افهزايش  ،افهزايش
عظلكرد ،به حداقل رساندن آسيبپذيري توليد با تونه به شرايط آب و هوايي ،ارتقاء توس ه
در مناطق روستايي متظركهز ،تهرويج اسهتفاده از تكنيهکههاي كشهاورزي مهدرن و توسه ه
صادراه كشاورزي تظركز دارنده نتيبه اين فرايند برنامهريزي ،توسه ه صهادراه محصهواله
كشاورزي در دهه گذشته بوده استه در سا هاي اوير ،ترني كشاورزان بهر الگهوي كشهت
به شرح زير شناسايي شده است ،ذره ،غاله ،حبوبهاه ،پنبهه ،ميهوه و سهبزيباهه تركيهه،
بزرگترين توليدكننده و صادركننده محصواله كشاورزي در واور نزديهک و شهظا آفريقها
استه تركيه  01نوع ميوه و سبزيباه تازه توليد ميكند كه بيشهتر از  71نهوع آن را صهادر
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ميكند ه بسهياري از محصهواله كشهاورزي از كشهاورزي آبهي بهه دسهت مهيآينهده( 1113
) Turkey water report
بنا بر گزارشاه رسظي منتشر شده بخش كشاورزي تركيه توانست در طو  0سا بهيش از
 0برابر رشد نظايد بهطوريكه نقش لكوموتيو را در قطار توسه ه اقتصهادي ايهن كشهور ايفها
نظايده كشاورزي تركيه در سا  1111در رتبه  33نيان قرار داشهت و بها ايبهاد تغييهراه
ساوتاري توانست در سا  1113به رتبه هفتم نيان ص ود نظايده ضظن اينكهه در هظهين
دوران در بين كشورهاي اروپايي از رتبه چيارم به رتبه او ص ود كرده
جدول - 1شاخصهای پایه کشور ترکیه و سهم بخش کشاورزی
ترکیه 9889
شاخصهای پایهای

ترکیه

ترکیه 9849

کشاورزی سهم بخش

ترکیه

کشاورزی

کشاورزی

سهم بخش
کشاورزی %

%
جمعیت به میلیون نفر

03،9

99،8

91،9

81،0

48،9

99،8

اشتغال به میلیون نفر

94،9

8،1

91،3

91،0

0،4

91،0

998،1

99،8

48،9

800،9

09،1

8،3

9139

4801

90،0

48181

9099

91،1

صادرات(میلیارد دالر)

90،8

1،8

44،9

419،1

40،8

48،1

واردات(میلیارد دالر)

14،1

9،3

8،8

990،1

*40،9

0،3

تولید ناخالص داخلی
به میلیارد دالر
درآمد سرانه از تولید
ناخالص داخلی به دالر

11

وارداه محصواله كشاورزي شامل محصهوالتي ماننهد اليهاف بافتهه شهده و ضهاي اه آنيها،
الستيک وام ،پوست وام ،چرم ،وز ،چوب پنبه ،چوب ،الوار ،وظير كاغذ است كه بهعنهوان
مواد وام در صن ت كاربرد دارنده بهاستثناي ايهن مهواد ،وارداه محصهواله كشهاورزي 7/9
ميليارد دالر در سا 1131بوده استه بهنهز ايهن مهوارد مهازاد تبهاره وهارني تركيهه از
محصواله كشاورزي در حدود  7/1ميليارد دالر بهوده اسهت ( منبهع :سهازمان آمهار تركيهه
)1131ه
ميزان رشد بخش كشاورزي تركيه در فاصله سها ههاي  1111-1131در نهدو شهظاره 7
آمده استه
جدول - 1میزان رشد بخش کشاورزی ترکیه در فاصله سالهای .9889-9849
رشد بخش کشاورزی به

سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی

سال

درصد

(میلیارد دالر)

1111

0،0

99،8

1111

-9،8

98،9

1110

9،0

98،8

1117

8،9

11،8

1119

4،1

19،1

1115

-0،8

13،1

1110

1،9

10،1

1113

9،0

14،8

1131

9،1

04،8

1133

0،4

04،0

1131

9،1

09،1

منبع :سازمان آمار تركيه 1131
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بخش كشاورزي در تركيه هظچنين توانسته است مواد غذايي را براي  57ميليهون نظ يهت
اين كشور و نيز بيش از  11ميليون گردشگر تأمين نظايده هظچنين ميزان مشهاركت بخهش
كشاورزي تركيه در درآمد ملي در سا هاي  1111-1133بيش از  1/5برابهر افهزايشيافتهه
استه
ضظن اينكه در هظين دوران ارزش ميزان صادراه بخهش كشهاورزي تركيهه از  0ميليهارد
دالر در سا  1111به بيش از  37/0ميليارد دالر در سا  1133رسهيده اسهته هظچنهين
اين كشور توانسته است بيش از 3711نوع محصو غذايي و كشاورزي متفاوه را به بيش از
 309كشور نيان صهادر نظايهده كشهور تركيهه از لحهاظ توليهد بهيش از  11نهوع محصهو
كشاورزي در بين  7كشور برتر نيان قرار دارده اين كشور بر اسا

برنامه چشمانداز تركيهه

در سا  1111در نظر دارد ميزان ارزش محصواله كشاورزي از توليد ناوالص داولي را بهه
بيش از 371ميليارد دالر برساند ضظن اينكه در نظر دارند تا ميزان ارزش صهادراه بخهش
كشاورزي را به بيش از  01ميليارد دالر افزايش دهند هظينطور در سها  1111تركيهه در
نظر دارد تا در بين  7كشور برتر توليدكننده محصواله كشاورزي در نيان قهرار گيهرده بهه
هظين دليل در راه ايباد اصالحاه ساوتاري در بخش كشاورزي و توليد روسهتايي بهيش از
 30قانون ملي را در حظايت از اين بخش به تصويب رساندهانده
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نمودار  -1روند ارزش صادرات محصوالت کشاورزی کشور ترکیه(میلیارد دالر) در سالهای
9889-9844

وضعیت امنیت غذایی
در نيان امروز يكي از مشكاله اساسي كشورها تأمين نيازهاي غذايي است ،بهگونههاي كهه
امنيت غذايي بهعنوان يكي از ميمترين برنامههاي دولتها قرار گرفته اسهته در ايهن ميهان
تركيه يكي از كشورهايي است كه عالوه بر اينكه در توليد محصواله غذايي مورد نياز وود
به استقال كامل رسيده ،با اتخاذ سياستهاي مناسب و بروورداري از منابع كهافي تصهظيم
گرفته به يكي از تأمينكنندگان اصلي محصواله كشاورزي در نيان بهد گهردده هرچنهد
كه تركيه در سا هاي اوير شاهد پيشهرفت صهن تي وسهي ي بهوده اسهت ،ولهي كشهاورزي
هظچنان از مشاغل اصلي در اين كشور محسوب ميشوده تركيه به علهت در اوتيهار داشهتن
واكي حاصلخيز و هظچنين داشتن كشاورزاني سختكوش يكي از م دود كشورهاي نيهان
به شظار ميآيد كه در زمينه كليه محصواله غذايي مورد نياز وودكفها محسهوب مهيشهوده
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ونود شرايط آب و هوايي متنوع و بارش باران كافي اين كشور را قادر ساوته كه محصواله
كشاورزي متنوعي را توليد نظايده هرچند كه كشاورزي در مناطق كوهستاني شهرقي تركيهه
كه بيشتر شاهد ف اليتهاي دامداري و دامپهروري اسهت كظتهر بهه چشهم مهيوهورد ولهي
كشاورزي در تظام مناطق تركيه يكي از مشاغل اصلي محسوب ميشوده البته كشهاورزي در
تركيه شاهد دوران ركود نيز بوده است :سيم كشاورزي در توليد ناوالص ملي تركيه ب هد از
اين كه سران اين كشور در دهه  3311تصظيم گرفتند صن تي شهدن را نسهبت بهه تقويهت
بخش كشاورزي در اولويت قرار دهند ،از  71درصد در دهه  3371بهه  37درصهد در 3331
كاهش يافته در نتيبه اين كاهش چشظگير كشاورزي هظزمان با رشد صن تي ،ايهن كشهور
در كانون تونه سياستظداران قرار گرفت و آنيا با تييه زيرساوت هاي الزم بهراي هظاهنه
كردن كشاورزان با تكنيکهاي مدرن و مكانيكي كردن كشاورزي توانسهتند دوبهاره نايگهاه
بخش كشاورزي در اين كشور را احيا كننده
تركيه در توليد سبزيباه و ميوهناه ،پنبظين توليدكننهدۀ بهزرگ نيهان اسهته در سها
 1113صادراه زراعتي تقريباً به  33ميليارد دالر رسيده و در هظان سا حهدود  7ميليهارد
ليرۀ ترک پشتيباني زراعتي از كشاورزان به عظل آمده استه هظچنين سيم توليد دامهداري
در توليههد كههل زراعتههي تركيههه حههدود  %10اسههته در چيههارچوب «برنام ه بازسههازي در
كشاورزي» ،افزايش اين نرخ به  71%در ميانمده مورد هدف قرار ميگيرده مونودي گهاو
در كشور حدود  31ميليون و مونودي گوسفند حدود  11ميليون رأ

استه در كشور ،در

كنههار دامههداري ،از توليههد گياهههان علفههي و تلقههي مصههنوعي و اصههالح دام و زنبههورداري و
محصواله آبي و توليد شير حظايت ميشوده در سا  ،1113بهه مبلهغ  039ميليهون ليهرۀ
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ترک از كشاورزان پشتيباني شده استه تركيه در بخهش پهاييني مهرغ داري نيهز بهه سهط
كشورهاي پيشرفت ه رسيده استه تركيه با توليد ساالن گوشت مرغ ،در توليهد گوشهت مهرغ
نياني در رديف بيست كشور او قرار ميگيرده
بخش وسي ي از درآمدهاي صادراتي تركيه در گذر زمان نيهز هظهواره از فهروش محصهواله
كشاورزي تأمين شده استه تونه به اين موضوع كه  91درصد از كليه درآمدهاي صهادراتي
تركيه در دهه  3301را فروش محصواله كشاورزي تشكيل ميداد ،وود نشان دهنهده ايهن
موضوع است كه كشاورزي يكي از مؤلفههاي اصلي در سياست وهارني تركيهه اسهته ايهن
كشور با صادراه محصوالتي نظير سبزيباه ،روغن زيتون ،شهكر ،پنبهه ،ميهوهههاي تهازه و
وشک شده ،حبوباه ،انواع آنيل و محصواله دامهي وههه بخهش وسهي ي از بهازار آمريكها و
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و منطقه واورميانه را از آن وود كرده استه نگاهي انظالي بهه
پيشرفتهاي يک دهه اوير كشور تركيه مهيتوانهد تأييهدي بهر تهأثيراه مثبهت اصهالحاه
ساوتاري در اين بخش باشده
تركيه از سا  3301ميالدي در توليد محصواله اساسي كشاورزي به وودكفايي رسهيده و
پم از آن سا نيز به رشد وود ادامه داده اسهته بههطهوريكهه در سها  1117در توليهد
محصواله كشاورزي رتبه هفتم نيهان را بهه وهود اوتصهاص داده اسهته در سها 1113
ميالدي ،سيم بخش كشاورزي تركيهه از توليهد ناوهالص داولهي 3/1 ،درصهد بهوده اسهته
نزديک به  11درصد زمينهاي تركيه براي كشاورزي و كشت ميهوه و سهبزيباه مناسهب و
 1/7درصد زمينها نيز كشتزارها و زمينهاي سبز دا ظهي اسهته  13/7درصهد نيهروي كهار
تركيه در بخش كشاورزي ف اليت ميكنندهه بخش عظده اي از نرخ رشد باالي توليد ناوالص
19

داولي تركيه ،مرهون توس ه كشاورزي اين كشور بوده استه اين توس ه حاصهل اصهالحاتي
اساسي است كه دولت تركيه با حظايت بانک نيهاني در سها  1113مهيالدي آغهاز كهرده
استه
سرانه مصرف غذا

هظانگونه كه ندو  9نشان مهي دههد ،سهرانه مصهرف اقهالم اساسهي در تركيهه در طهي
سا هاي  1110تا  1131افزايش داشته استه
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مهمترین سیاستها برای اصالحات کشاورزی
اهداف اصلي سياستهاي كشاورزي تركيه با هدف تأمين سالمت غذايي بهراي نظ يهت در
حا رشد به شرح ذيل والصه شده استه افزايش بازدهي و كهاهش حساسهيت بهه شهرايط
آب و هوايي نامناسب ،باال بردن سط وودكفايي ،افزايش درآمد مزرعهه و بيبهود ثبهاه در
آن ،باال بردن قدره رقابت توس ه مناطق روستايي ،اطظينان از سالمت غهذايي و هظاهنه
كردن و تنظيم سياستهاي توس ه كشاورزي و مناطق روستايي() OECD ،1131ه
ونود فرصتهاي تباري براي كشاورزي با تونه به موق يت استراتژيک نغرافيهايي تركيهه،
امكان صادراه به كشورهاي نديد به دليل عضويت در اتحاديه اروپا و افزايش تقاضها بهراي
كشاورزي ارگانيک از طريق افزايش آگاهي از سالمت مواد غذايي از نظله فرصتهاي پهيش
روي كشاورزي تركيه عنوان شده استه
هرچند كه كشاورزي در تركيه از نايگاه مطلوبي برووردار است ،ولي كارشناسان بينالظللي
مسا ل كشاورزي در نيان بر اين باورند كه بخهش كشهاورزي تركيهه هظچنهان از پتانسهيل
بسيار بااليي براي توس ه و پيشرفت هر چه بيشتر برووردار استه كارشناسان بر اين باورنهد
كه تركيه براي رسيدن به رشدي متوازن در بخش كشاورزي بهه ارتقهاي وضه يت آمهوزش
كشاورزان ،تييه كردن دانه و بذرهاي بيتر ،ارتقاي وض يت دامداري ،صهن تي كهردن توليهد
محصواله كشاورزي و گسترش امكاناه صن تي نظير سردوانهههاي مخصهوص محصهواله
كشاورزي و ماشينهاي مخصوص حظلونقل چنين محصوالتي نياز دارده به هظهين منظهور
تركيه چندين دهه است كه گسترش سرمايهگذاري در بخش كشهاورزي و دام ،وارد كهردن
بذرهاي متنوع با كيفيت و هظچنين تشويق سرمايهداران به سهرمايهگهذاري در بخهشههاي
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مختلف كشاورزي و دامي را در دستور كار وود قرار داده است كه اين مسئله تأثيراه بسيار
مؤثري بر روي پيشرفت هر چه بيشتر كشاورزي در تركيه داشته استه در ادامه به بروهي از
ميمترين سياستهاي اتخاذ شده پرداوته شده استه
در سهها  1133وزاره كشههاورزي و امههور روسههتايي تركيههه بهها هههدف تبيههين اسههتراتژي و
رقابتپذيري چندمنظوره در بخهش اقتصهادي ،انتظهاعي و امهور رفهاهي مهردم ،بهه وزاره
كشههاورزي غههذا و دام تركيههه تغييههر نههام داده وظههايف اصههلي وزاره كشههاورزي نديههد،
سياستگذاري ،نظاره و ارزشهيابي و انهراي برنامههههاي تهأمين غهذا و توليهد محصهواله
كشاورزي عنوان شده است و ف اليتهاي اصلي آن به شرح ذيل والصه شده استه
3ه

توس ه محصواله كشاورزي ،دامي و آبزيان

1ه

مطال ه ،تحقيق و توس ه در بخشهاي مختلف كشاورزي

1ه

سالمت و امنيت غذايي

0ه

حفاظت از اراضي ،منابع آب و تنوع زيستي

اعتبارات بدون بهره برای بخش کشاورزی
در سا  1111ميزان نرخ بيره اعتباراه بخش كشاورزي  7.7درصهد بهوده اسهت و پهم از
ايباد اصالحاه ساوتاري اين ميزان به  7درصهد بهراي كشهاورزي و بهراي مدرنيزاسهيون و
نوسازي پروژههاي زير ساوتاري م اف از بيره ميباشده با كاهش نرخ بيره اعتبهاراه بخهش
كشاورزي و كاربرد اعتباراه پايدار براي توسه ه حظايهت از اصهالحاه سهاوتاري در بخهش
كشاورزي ،ميزان كل اعتباراه كشاورزي كهه در سها  1111در حهدود  713ميليهون ليهر
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ترک بوده است به بيش از  11/1ميليارد لير ترک افزايشيافتهه اسهته ضهظن ايهنكهه دوره
بازپرداوت اعتباراه اين بخش نيز از  30ماه به  10ماه افزايشيافته است و اين مده بهراي
بازپرداوت اعتباراه عظلياتي زير ساوتارهاي پروژههاي كشاورزي نيز از  7سا بهه  5سها
افزايشيافته استه هظينطور نرخ بازگشت اعتباراه بانكي نيز  33درصد افزايشيافته استه
اصالحات یارانهای در بخش کشاورزی
در حظايت از بيرهوري بخش كشاورزي و نيز افهزايش كظيهت و كيفيهت محصهواله بخهش
كشاورزي و توس ه روستايي با اسهتفاده از ايبهاد اصهالحاه سهاوتاري  71محصهو تحهت
پوششهاي حظايتي يارانهاي قرار گرفتنده بنا بهر گزارشهاه كهل اعتبهاراه حظهايتي بخهش
كشاورزي در سا  1111در حدود  3/190ميليارد دالر بوده است كه ايهن ميهزان در سها
 1131به  0/103ميليارد دالر و در سا  1133به  7/301ميليارد دالر افهزايشيافتهه اسهت
ي ني كل اعتباراه حظايتي بخش كشاورزي تركيه از سا  1111تا سا  1131بهيش از 0
برابر افزايشيافته استه
بهطور مثا  ،بهمنظور رفع وساراه توليدكنندگان ناشي از تأثيراه آفهاه و باليهاي طبي هي
«قانون بيظههاي كشاورزي و دامي» در سا  1117به انرا گذاشته شده اسهته بهر اسها
اين برنامه حظايتي ملي كه از تهاري  3نهون  1119شهروع شهده اسهت %71 ،از وسهاراه
توليدكنندگان توسط دولت تقبل ميشوده
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برنامه استراتژیک کشاورزی و قانون کشاورزی ()9848-9844
ايههن برنامههه اسههتراتژيک بهها هههدف حظايههت از پايههداري بخههش كشههاورزي و نيههز افههزايش
رقابتپذيري سازماندهي شده با تظركز بر توس ه اقتصادي ،انتظاعي و محيطهي در سهط
بينالظللي و مبتني بر اصو بيرهوري و اثربخشي منهابع صهوره گرفهته در ايهن چهارچوب
كليه سياستهاي حظايتي در بخش كشاورزي بايستي بازت ريف و باز شناسايي شده و مورد
اصالح اساسي قرار گيرنده در سا  1119بر اسا

قانون كشاورزي ،قوانين و مقرراه بخهش

كشاورزي بهعنوان محور برنامههاي توس ه اقتصادي مورد تصويب دولت قرار گرفهت ضهظن
اينكه قانون كشاورزي كليه اهداف ،موضوعاه ،تظركز بين بخشي و نيهز ابزارههاي حظهايتي
كشاورزي و توس ه روستايي و نيز ساوتار مديريت مالي و هظاهنگيها و اقهداماه قهانوني و
هظچنين مديريت برنامههاي تحقيهق و توسه ه برنامهههها و طهرحههاي انهرا شهده بخهش
كشاورزي و توس ه روستايي را مشخص نظوده استه
برنامهریزی استراتژیک ( )9848-9841
اين برنامه توس ه توليداه كشاورزي و تأمين امنيت و سالمت غذايي( سالمت دام و گيهاه)،
توس ه روستايي و ظرفيتسازي سازماني را تحت پوشهش قهرار داده اسهته بهر اسها

ايهن

برنامه  9هدف استراتژيک و  10گروه هدف در بخش توليد محصواله كشاورزي شناسايي و
ت ريف شدند كه به شرح ذيل ميباشنده
الف -افزايش توليد محصواله كشاورزي و تأمين امنيت غذايي
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ب -توس ه زيرساوتارهاي كشاورزي ،حفاظت و بيبود منابع طبي ي و توانظندسهازي پايهدار
محيطي و كاهش بالياي طبي ي
ه -تأمين و افزايش كيفيت مواد غذايي كشاورزي و دامي
ث -ريشهكني آفاه و بيظاريها و كاهش وساراه توليداه كشاورزي و حفاظت از سهالمت
عظومي نام ه
ج -توس ه ودماه زيرساوتارهاي كشاورزي ،منابع انساني در كليه سطوح سهازماني نهواحي
روستايي ،توس ه بازارهاي مشترک ،تنوعبخشي در منابع درآمد نظ يت روسهتايي ،افهزايش
ظرفيتهاي توس ه محلي و افزايش كيفيت زندگي مردم
د -تأمين و افزايش ظرفيت هاي مديريتي و سازماني براي ارا ه ودماه بيتر و اثربخشتر به
مردم نوامع روستايي
مت اقب اين ف اليتها دولت برنامههاي عظلهي را در سها ههاي  1131-1133-1131بهراي
انراي ف اليتهاي مظكن با تونه بهه بودنهه كشهور و در قالهب برنامههههاي ميهانمهده و
بلندمده براي تحقق اهداف برنامههاي استراتژيک كشور برنامهريزي و انرا نظوده
چشمانداز کشاورزی 9880-9849
برنامه  7ساله چشمانداز كشاورزي تركيه در سا هاي  1110-1131با هظكاري و هظاهنگي
بخش وصوصي و دولتي و نيز با هظكاري بخشهاي تباري ،سهازمانههاي توليدكننهدگان،
دانشگاهها و سازمانهاي غيردولتي طراحي گرديده اين برنامهه بهر اسها

تحليهل دادهههاي

نظعآوريشده از  03اسهتان 707 ،منطقهه و بهيش از  1903روسهتا بها هظكهاري بهيش از
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 71111نفر از كاركنان بخشهاي دولتي طراحي گرديده ضظن اينكه اصو و سياستههاي
كشاورزي بر مبناي مديريت صهحي  ،شهفافسهازي ،ثبهاه و پايهداري ،وابسهتگي و قابليهت
پيش بيني ت ريف شهدنده هظهينطهور سها ههاي  1111-1115بههعنهوان دوران تغييهراه
اضطراري در كشاورزي و دوران  1110-1131بهعنوان رشد بخشي و توس ه پايهدار ت ريهف
شدنده
چشمانداز کشاورزی ترکیه در سال 9899
اهداف اصلي در اين برنامه چشمانداز كه از آن بهعنوان « تركيه در مسير  »1111نهام بهرده
ميشود شامل موارد كلي زير ميباشده
3ه

تأمين كافي بيترين ،ايظنترين محصواله غذايي براي كشور

1ه

توس ه شبكههاي صادركنندگان توليداه كشاورزي

1ه

افزايش قدره رقابتپذيري محصواله كشاورزي

0ه

دست يافتن بهعنوان نقش رهبر و پيشرو در بخش كشاورزي در سط منطقه ونيان
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فصل دوم :استرا يال

ویژگیهای کشاورزی استرالیا
كظتر كشوري را ميتوان يافت كه مانند استراليا با شرايط كشهاورزي در شهرايط وشهک بها
كشور ما شباهت داشته باشده ايهن ونهوه تشهابه را مهيتهوان در مهواردي هظچهون «تنهوع
آب وهوا»« ،تنوع محصواله كشاورزي»« ،تنوع زيستي »« ،وشهکسهالي» و «چهالشههاي
پايداري كظي و كيفي منابع آب» بيان نظوده عالوه بر وشکسالي ،چالشههاي ديگهري كهه
فرا روي كشاورزي استراليا قرار دارد عبارتند از« :محدوديت كظي و كيفي منابع آب»« ،فقهر
واکهاي زراعي»« ،گرم شدن قاره به دليل تغييراه اقليظي»« ،آفاه و بيظاريههاي هظهراه
با مواد غذايي وارداتي»« ،ت رفه زياد محصواله صهادراتي توسهط كشهورهاي واردكننهده» و
«يارانه باالي كشاورزي در كشورهاي صادركننده رقيب» و در برابر چنين چالشهايي سهيم
كشاورزي و ف اليتهاي وابسته در توليد ناوالص داولي بهالغ بهر  31درصهد مهيباشهد كهه
ارزش ناوالص آن برابر  377ميليارد دالر در سا برآورد ميشوده زنبيره ارزش ايباد شهده
در كشاورزي تباري كهه شهامل بخهش توليهدي محصهواله كشهاورزي ،يها مهاهيگيهري و
محصواله ننگلي و بخشهاي صنايع غذايي و فرآوري ،بخش تأمين نيادههاي كشهاورزي و
ودماه ،وردهفروشي ،بازاريابي و تباره ميشود بالغ بر  017ميليارد دالر در سها بهرآورد
ميشوده كشاورزان استراليا  91درصد محصواله توليدي وهود را صهادر مهيكننهد و طبهق
گزارش اتحاديه كشاورزي اسهتراليا ،يهک درصهد تغييهر در ارزش دالر اسهتراليا سهبب 111
ميليون دالر تغيير در درآمد حاصل از صادراه محصواله كشاورزي استراليا ميشوده روشن
است كه اعداد و ارقام مربوط به اقتصاد و تباره كشاورزي در استراليا با آنچه كهه در ايهران
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مشههاهده مههيشههود مشههابه نيسههت ولههي بههه دلي هل تشههابيي كههه در عنههاوين انتظههاراه و
سياستگذاريها ونود دارد داليل دستيابي استراليا به چنين موفقيهتههايي حها ز اهظيهت
است كه در اين رابطه نقش دولت و حدود و ثغور دوالتهاي آن در بخش كشهاورزي قابهل
تأمل است:
نقش دولت استرالیا در کشاورزی
نقش دولت استراليا در امور كشاورزي ،نظارتي و حظايتي است و ميمترين ننبههههاي ايهن
نظههاره و حظايههت عبارتنههد از ايبههاد و توس ه ه فضههاي مناسههب كسههبوكههار كشههاورزي و
زمينهسازي نيت توس ه پايدار فضاي كسبوكار كشاورزي از طريق سياستگذاري و ايبهاد
تسيياله و ميمتر از هظه توليد اطالعاه موردنيهاز كسهبوكهار كشهاورزي از طريهق نظهام
تحقيق ،آموزش و ترويجه
الزم به ذكر است كه در استراليا مزارع كشاورزي بهعنهوان بنگهاهههاي اقتصهادي وصوصهي
تلقي ميشوند كه طبق قوانين تباره و اصو اقتصادي اداره ميشونده كشهاورزان اسهتراليا
در مديريت مزارع دو هدف را دنبا ميكنند يكي كسهب سهود و ديگهري ايبهاد واحهدهاي
اقتصادي ماندگار براي نسلههاي آينهدهه بهر اثهر سياسهتههاي انرايهي دولهت ،كشهاورزان
استراليايي آگاهي الزم را در وصوص اقتصهاد كشهاورزي ،اقتصهاد محهيطزيسهت و اقتصهاد
بينالظلل دارند و به كشاورزي بهعنوان يک موضوع نياني نگاه ميكننده الگهوي كشهاورزي
استراليا عالوه بر توليد ،به ايباد اشتغا و درآمد نيز تونه دارد و اين موضوع بهصوره يهک
راهحل سيستظاتيک در استراليا پذيرفته شده استه آمهوزش در مقطهع كارشناسهي نيهز بهه
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نحوي برنامهريزي شده است كه هدف آن تربيت مديران كشاورزي در سط محهدود بهراي
ورود به عرصه عظل استه
در استراليا بيش از  71درصد رشد كشاورزي ناشي از رشد بيرهوري است كهه وهود م لهو
نظام كارآمد تحقيق ،آموزش و ترويج ميباشد و در عين حا  ،تخصيص اعتباراه قابل تونه
از محل كظکهاي دولت و مشاركت وهود بيهرهبهرداران نقهش مهؤثري در رشهد بيهرهوري
كشاورزي داشته استه هدف اصلي بودنه هاي تخصيصيافته ههم آن اسهت كهه كشهاورزي
سودآورتر و پايدارتر شوده نظر به وابستگي سود كشاورزي به كيفيت اطالعهاه در دسهتر
كشههاورزان و مههديران از ي هکسههو و تظايههل كشههاورزان بههه پههذيرش نههوآوري و فنههاوري و
ريسکپذيري باال از سوي ديگر ،وزاره كشاورزي استراليا به اين امر ي نهي توليهد اطالعهاه
بسيار تونه ميكنده چنين نيتگيريهايي باعث شده كه كشاورزان استراليا نيز بههصهوره
ت اوني و در قالب گروههايي نظير  LandCareف االنه در مديريت منابع طبي ي ،آبووهاک
و محيطزيست مشاركت نظايند و در واقع كشاورزان استراليا وود را امانتدار محهيطزيسهت
براي نام ه ميدانند و بدين ترتيب مالكيت ،مديريت و حفاظت از  93درصد زمين و منهابع
آن را به عيده گرفتهانده
البته هظانگونه كه اشاره شد اعداد و ارقام مربوط به كشهاورزي اسهتراليا بها ايهران يكسهان
نيست ولي مقايسه ب ضي اطالعاه كلي مربوط به دو كشور داراي اهظيهت اسهته نظ يهت
استراليا  19ميليون نفر و ت داد بيرهبرداران بخش كشاورزي آن  3/1ميليون نفر (و در ايران
 0/1ميليون نفر) استه وس ت كشور استراليا  7برابر وس ت كشور ما است و ميزان تبهاره
وارني بخش كشهاورزي ايهن كشهور  19ميليهارد دالر (در مقابهل  9ميليهارد دالر تبهاره
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وارني كشاورزي ايران) استه در استراليا يک رودوانه  0ايالهت را مشهروب مهيكنهد و %3
اراضي تحت كشت آبي قرار دارده آبياري تظامي مزارع و باغهاه بهر اسها

برنامهه منظظهي

بهصوره مكانيزه ،انبام ميشود و در عين حا در هظه نها آب بهاران بهراي مصهارف دام و
بيداشت ذويره ميشوده توليد ديم كظتر از  5تن در هكتار نيست ،مقرراه قرنطينه در مهرز
بين ايااله حاكم است و امنيت سرمايهگذاري شغلي و رفاهي براي كشاورزان تهأمين اسهته
هظانطور كه اشاره شد توليد ديم (عظدتاً گندم) به ازاء  151ميليمتر بارندگي حدود  5تن
است ي ني حدود  17كيلوگرم محصو به ازاء هر ميليمتر بارندگيه ميزان بارنهدگي كشهور
ما هم كموبيش مشابه استراليا است اما توليد ديم در بيترين شرايط م اد  7كيلهوگرم بهه
ازاء هر ميليمتر بارندگي است و هنوز بحث توليد به ازاء واحد آب به ناي توليهد در هكتهار
 Water use efficiencyدر كشور ما نا نيفتاده استه
بدون شک موفقيتهاي كشاورزي استراليا متأثر از سياسهتهها و برنامههههاي كليهدي ايهن
بخش است كه به ب ضي نكاه آن اشاره ميشوده
برنامهها و سیاستهای آب ،کشاورزی و منابع طبیعی استرالیا
نظر به اينكه استراليا وشکترين قاره زمين محسوب ميشود پارادايم مديريت آب بهتهدريج
از «مديريت عرضه» به «مديريت تقاضا» انتقا يافته است ،نيت ارتقهاء مهديريت تقاضهاي
آب از مبظوعهاي اقداماه سازهاي و غير سازهاي شامل نظاره (كنتر ) ،مشوقهاي مهالي و
آموزشي استفاده ميشود ه بازار آب در اين كشور بيشتر از كشورهاي ديگهر گسهترش يافتهه
استه در حوضه رودوانه ماري دارلين

كه حدود  71درصد كشاورزي آبهي اسهتراليا در آن
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قههرار دارد ،كشههاورزان نيههت مقابلههه بهها وشههکسههالي ،آب را بهههصههوره قراردادهههاي آتههي
وريدوفروش ميكنند ،دولت نيز براي ترغيب كشاورزان به كاهش حقآبه وود ،آب مهازاد را
با قيظت مناسب وريداري و نيت حفظ محيطزيست و حياه آبزيان رها ميكنهده از سها
 3337اصالح سياست آب نزء اولويتهاي كليدي دولت قرار گرفته و در اين رابطه شهوراي
دولتهاي ايالتي يک بسته سياستي در چيارچوب مهديريت يك ارچهه آب تهدوين نظهوده و
حوضههاي آبي بهعنوان واحدهاي هيدرولوژيک نيت منابع آب در نظهر گرفتهه شهدهانهد و
بهطوركلي كليه مسا ل اقتصادي ،زيستمحيطهي و انتظهاعي در چيهارچوب ايهن مهديريت
يك ارچه و در پيوندي ارگانيک ،اهداف زير را دنبا ميكننهد :قيظهتگهذاري آب (بها ههدف
بازيافت هزينه تأمين آب) ،تخصيص آب به مصارف زيستمحيطي ،نداسازي مالكيت آب از
مالكيت زمين ،مباز ساوتن وريدوفروش حقآبهها و به حهداقل رسهاندن عهدم اطظينهان و
ريسکه در نتيبه اعظا اين سياست ،مبادله موقت حقآبهها گسترش يافته و قيظت آب بهه
قيظت تظام شده آن نزديک شده استه
يكي ديگر از ويژگيهاي مرتبط با برنامههاي كشاورزي ،آب و منابع طبي ي استراليا كه ايهن
كشو را از بسياري كشورهاي ديگر متظايز ميسهازد عبهاره اسهت از نگهرش سيسهتظي بهه
صن ت كشاورزي ي ني تونه به زنبيره ارزش كسبوكار كشاورزي شامل بخشههاي توليهد
محصو  ،فرآوري و ماركتين

و نيادهها و وهدماه كشهاورزيه تبهارب اسهتراليا در زمينهه

تباره نياني محصواله كشاورزي بهويژه روش هاي نفوذ در بازارهاي هدف ميتواند بهراي
ايران هم مفيد باشد كشاورزان استراليا نيت حفهظ مزيهت رقهابتي وهود در بهازار نيهاني
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بهشده تالش ميكنند به طوريكه رعايت استانداردهاي ايظني غذايي در صدر برنامههههاي
آنان قرار دارد و از اين نظر محصواله صادراتي استراليا داراي شيره نياني استه
اطههالع از ايههن نكتههه ك هه واحههدهاي وصوصههي كشههاورزي در اسههتراليا بههه چههه ميههزان در
برنامهريزيها و سياستگذاريها نقهش دارنهد و كشهاورزي اسهتراليا بها بروهورداري از چهه
مفاهيظي به شرايطي رسيده است كه يک صن ت تلقي ميشود ،براي كشور ما هم ميتوانهد
مفيد باشده تونه به اين نكته نيز الزم است كه در كشور اسهتراليا مسها ل كشهاورزي حتظهاً
هظراه با منابع طبي ي ديده ميشود و دولت استراليا بهعنوان بخش حاكظيتي ،حفظ منهابع
طبي ي را به عيده دارد ،براي حفاظت از ننگلها و مراتع قهوانين سهنتي از بهاال بهه پهايين
ونود دارد ،رسوبگذاري يكي از اتفاقاه منفهي در عظلكهرد اسهتانداريهها اسهت ،برداشهت
غيرمباز از ننگل ها به چشم نظيوورد ،گوسفندداري بر اسا

نظام بيرهبهرداري از مراتهع

انبام ميشود ،حفظ گونههاي در حا انقراض در اين كشهور رتبهه او نيهاني را بهه وهود
اوتصاص داده و ب د از برزيل ،به دليل توس ه ننگلكاري در وارج از عرصههاي طبي ي بها
هدف توليد چوب ،اين كشور را به ميمترين توليدكننده چوب و نئوپان تبديل كرده استه
دولت استراليا با تونه به شرايط واص تغييراه آب و هوايي در كره زمين  31ميليارد دالر
بودنه بهمنظور ت يين چگونگي سازگاري با شرايط نديد و بههكهارگيري ارقهام مقهاوم بهه
وشكي و بيظاريها اوتصاص داده و اين موضوع نشان ميدهد كهه دولهت در چهه سهطحي
براي رفع موانع ف اليتهاي بخش وصوصي وارد مهيشهود تها بخهش وصوصهي بتوانهد بهه
ف اليتهاي وود ادامه دهده
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به طوركلي اطالعاه موردنياز كشاورزان از طريق تحقيقاه دولتي در اوتيار كشاورزان قهرار
ميگيرد و كشاورزان با علم كامل به وض يت صادراه ،مبادره بهه توليهد مهيكننهد ضهظن
اينكه امر صادراه هم مت لق به كشاورزان است و توسط بخش وصوصي مديريت مهيشهوده
دولت قراردادهها را نظهاره مهيكنهد كهه وسهارتي متونهه توليدكننهده نشهود و در عظهل
ودمتگزار كشاورزان استه
اين نكته حا ز اهظيت است كه در استراليا بهار فرهنگهي و ارزشهي كشهاورز و ف اليهتههاي
كشاورزي بسيار باالسهت و بههطهور عينهي و واق هي كشهاورزان يهک سهر و گهردن از بقيهه
شيروندها باالترنده
در وصوص نايگاه صن ت و كشاورزي نيز حركتهها بههگونههاي بهوده كهه مهرز صهن ت و
كشاورزي برداشته شده ،ت دادي بنگاه وصوصي كه در يک زمينه ف اليت ميكننهد صهن ت
ناميده ميشونده لذا به ناي كشاورزي صن تي هم صن ت كشاورزي مصطل استه اين نگهاه
داراي پايداري واصي است و منهابع را بههصهوره سهالم از نسهلي بهه نسهل ب هدي منتقهل
ميكنده شيوه كار كشاورزي در استراليا به نحوي است كه در اعتقاداه اسالمي ما بههعنهوان
قاعده«الضرر و الضرار» ناميده ميشود ،ضظن اينكه از نگاه ما توليدي كه به كهاهش و رفهع
فقر ملت بيانبامد بزرگترين ثواب را هم دارده
نكته ديگر اينكه ما هم ناگزيريم در كشورمان توليد به ازاء واحهد آب را بهه نهاي توليهد در
واحد سط مطرح كنيم بخصوص وقتي ميبينيم رسيدن از  1/0-1/7كيلوگرم ماده وشهک
به ازاء هر مترمك ب آب مصرفي به  3/0تها  1كيلهوگرم چهه اهظيتهي دارد و بهراي افهزايش
بيرهوري آب چه راههاي متنوعي را بايد طي كنيمه تشكيل بازار آب در ايران از نظر تئهوري
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به نفع كشاورزان است و باعث ميشود ارزش واق ي آب م لوم شوده در حا حاضر هم بهازار
محلي آب در ايران ونود دارد اما درعينحا بهه ب ضهي زيرسهاوتهها و قهوانين نهاظر بهر
مباداله آب هم نياز داريم كه ف الً فاقهد آن هسهتيمه البتهه بهازار آب بهه زيهان كشهاورزان
وردهپا است لذا فايده و هزينه اين اقدام بايستي بهووبي ديده شهوده هرچنهد مبهاداله آب
در ب ضي مناطق ميتواند مفيد باشد ولي هزينه انتقا آب بينحوزهاي بسيار زيهاد اسهت و
گاهي به منازعاه محلي هم ميانبامد (مثل حوزه زايندهرود) بنهابراين دو موضهوع كظيهابي
آب و منازعاه حاكم بر آن بايستي توأم باهم ديده شوده
تبارب استراليا اهظيت اين موضوع را نشان ميدهد كه بيتر است در مسهير تهدوين الگهوي
پيشرفت بحث آب بهعنوان بحث پايه انتخاب و با تهدوين الگهوي مناسهبي بهراي آب ،سهاير
نقاط اساسي ديگري را كه در اين راستا حا ز اهظيت هستند تبيين نظا يمه
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فصل سوم :ژا نپ

ویژگیهای کشاورزی ژاپن
قسظتي از چالشهاي امنيت غذايي ژاپن در اثر تغييهر سهبد غهذايي مصهرفي مردمهان ايهن
كشور به ونود آمده استه در سا هاي اوير باونوداينكهه ژاپهن در توليهد بهرنج توانظنهد و
بيش از  31درصد فرآوردههاي دامي وود را وارد ميكند ،ميهزان نهذب كهالري از بهرنج در
اين كشور به نصف رسيده درحاليكه مصرف محصواله دامي دو برابر شده اسهته آنچهه در
كشاورزي ژاپن بيشتر نظودار ميشود ،زمينهاي با اندازه مزرعهاي كهوچكي اسهت كهه قهرار
است غذاي دهظين كشور پرنظ يت نيان را تأمين كنده
اندازه مزرعه در ژاپن حدود  3/0هكتار استه بيش از  75درصد كشاورزان ژاپنهي در سهنين
 97سالگي به باال و بيش از  51درصد آنيا سني حدود  91سا به باال دارند ،متوسط درآمد
كشاورز در ساعت حدود  33/1دالر آمريكا است كه چيهزي حهدود  01درصهد درآمهد يهک
كشاورز آمريكايي استه بيش از  1ميليون كشاورز ژاپني درآمد اصليشان را وارج از مزرعهه
تأمين ميكننده
سياستگذاران ژاپني تصظيظي اتخاذ كردهاند كه به نظر كارشناسهان متناسهب بها واق يهاتي
هظچون تغيير كاربري زمين هاي كشهاورزي بهه مبتظهع ههاي مسهكوني ،كهاهش توليهداه
كشاورزي در  17سا اوير و غيرمحتظلتر شهدن وودكفهايي در محصهواله اساسهي ايهن
كشور نيست و آن تصظيم صادراه سووت زيستي استه يكي از اساتيد دانشهگاهههاي ژاپهن
با فرض بر اينكه سووت زيستي 31درصد مصرف كشور را بهه وهود اوتصهاص دههد اعهالم
كرده براي تأمين  71درصد سووت زيسهتي در آن شهرايط تها سها  1111بايهد نيظهي از
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زمينهاي كشاورزي را به اين امر اوتصهاص داده بهااينحها طرحهي رسهظي بهراي احيهاي
كشاورزي ژاپن پيريزي شده است كه طبق آن تها سها  1137مهيالدي  1ميليهون هكتهار
زمين كشاورزي به  011هزار قط ه ت ديل ميشود و ايهن امهر انقهالب بهزرگ سهاوتاري و
انتظاعي در اين كشور وواهد بوده بهطور غيررسظي اين انقالب در حها گسهترش اسهت و
ت داد زيادي از نوانان اين كشور با ابتكار عظل و دور زدن استراتژيهاي محدود دولتهي ،راه
حفظ و اعتالي فرهن

كشاورزي ژاپني را براي تنوعبخشهي و تحكهيم بنيهانههاي اقتصهاد

غربي وود مبتني بر مد مزرعه ميپيظاينده
نگاه به تبربياه كشاورزي ژاپن ميتواند براي مها دربرگيرنهده فوايهدي باشهد كهه در ادامهه
مباحث به آن اشاره ميشوده
مبانی تفکرات اقتصاد ژاپن در توسعه بخش کشاورزی
تفكراه اقتصادي و كشاورزي ژاپن را ميتوان در سه دوره مورد بررسي قرار داد:
الف -شكلگيري تفكراه اقتصادي و كشاورزي ژاپن در عرصه فئوداليزم و انزواه
در اين دوره  5عنصر اساسي زير در شيوه اداره امور كشاورزي كشور به چشم ميوورد:
 -3تقسهيمبنههدي طبقههاه انتظههاعي بهها تونههه بههه توليههد كشههاورزي ،بههه طبقههاتي شههامل:
ساموراييها ،دهقانان ،صن تگران و تباره
 -1غلبه نظرياتي شبيه فيزيوكراهها كه كشاورزي را تنيا منبع ثهروه مهيدانسهتنده غهالته
گنج به شظار ميآمد و طال و نقره در ودمت غاله شظرده ميشد ههه و رهبران فرزانهه بهراي
مردم به وفور غاله توليد و ذويره ميكردنده
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 -1رقابت سران تيو ها ) (Daimyoدر توليد كشاورزي بخصهوص بهرنج بههعنهوان ابهزاري
غذايي و نظامي
 -0اعتبار تيو ها به قدره توليد كشاورزي
 -7اعتقاد به «توليد در محل»« ،مصرف فرآورده محلي»« ،صهادراه بهه تيهو ههاي ديگهر»
بهمنظور كسب فلزاه گران بياءه
 -9كنتر وارداه به وصوص محصواله مشابه
 -5اتخاذ سياستهاي تشويقي و انباري براي «توليد فرآوردههاي محلي» عظدتاً محصواله
كشاورزي و فرآوردههاي دريايي توسط حكومتهاي محلي و حكومت مركزي
ب -تفكراه اقتصادي و كشاورزي ژاپن در عصر تبدد از عصر مسيحي تا ب هد از ننه

دوم

نيانيه
مباني تفكراه اين دوره هشت نقش ميم ،تهاريخي و سهازنده بهراي بخهش كشهاورزي را در
مراحل اوليه توس ه اقتصادي ژاپن ،در شرايط نظام اربهاب و رعيتهي و آثهار ناشهي از پنبهاه
سا نن

به شكل زير نشان ميدهد:

 -3تأمين منابع درآمدي بودنه كشور ،بطوريكه  01درصهد آن از بخهش كشهاورزي تهأمين
ميشد و بيانگر نوعي استثظار دهقانان و مالكان براي انباشت اوليه سرمايه در مراحهل اوليهه
رشد نوين استه بخش كشاورزي ژاپن (از نظله ابريشم و فهرآوردهههاي دريهايي) تها اوايهل
نن

او نياني  01درصد صادراه اين كشور را تشكيل ميداده

 -1توليههد غههذا بهههمنظههور امنيههت انتظههاعي و ذويههره ارز وههارني بههراي وارداه كاالهههاي
سرمايهاي و فنآوري نوينه
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 -1صادراه محصواله كشاورزي به منظور تأمين ارز وارداه كاالهاي سرمايهاي و تكنولوژي
نوين از غرب
 -0نقش بازار داولي براي محصواله صنايع سبک و صنايع رو به رشد
 -7تأمين مواد وام براي صنايع سبک رو به رشد نظير نساني
 -9تأمين نيروي كار آشنا به روند توليد محصو
 -5عرضه سرمايه اوليه ب ضي صنايع از طرف زمينداران عالقهمند ،بههطهوريكهه ب ضهي از
زمينداران عظده پم از اصالحاه ارضي ب د از نن

دوم نياني بهه كاروانههداران پيشهرو

مبد شدنده
 -0تشكيل ت اونيهاي كشاورزي بهعنوان نياد پيشرو در تسريع روابط توليد و سهرمايهداري
در بخش كشاورزي
ج -مباني نظري اقتصاد رايج در دوران رشد سريع اقتصادي و نقش كشاورزي ب د از ننه
دوم نياني تا دهه 3301
واژهها و مفاهيظي كه در تفكراه اقتصادي ژاپن در اين دوره بيش از هظهه ،مرسهوم شهده و
نقشآفريني كرده است را به شرح زير ميتوان برشظرد:
 -3اقتصاد به م ني مديريت كشور و تسكين آالم مردم
 -1تداوم به م ني انباشت مستظر سرمايه انساني و مالي
 -1تغيير بهعنوان هظ ايي با عصر و زمان از لحاظ فهنآوري نهوين حتهي در عصهر فنهاوري
زيستي
 -0ايباد فرصتهاي شغلي بهعنوان راه اصلي تسكين آالم و هدف اصلي نظام اقتصادي
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 -7رقابت ضظن برقراري ت امل بين بنگاهها
 -9نيروي كار بهعنوان واالترين دارايي فرد ژاپني
 -5تباره به م ني توس ه و ترويج صنايع داولي نه داللي كاالي بيگانه
 -0وارداه به م ني وارداه مواد وام براي توليد كاالهاي باارزش افزوده و ايباد فرصتهاي
شغلي نه وارداه كاالهاي مصرفيه
 -3وارداه كاالهاي آماده مصرف ي ني وروج درآمد ملي از كشور
 -31اعتقاد به مكانيزم بازار توأم با ايظان به نقش دولت
 -33نيروي كار نه بهعنوان هزينه توليد بلكه بهعنوان دارايي بنگاه
 -31مزيت نسبي بهعنوان پديدهاي اكتسابي نه طبي ي
 -31صادراه بهعنوان محركه اصلي رشد
 -30صرفهنويي و پمانداز بهعنوان ارزشي فرهنگي
 -37نلوگيري از صادراه مواد وام (حتي سيبزميني!)ه
اصالحات و اقدامات ساختاری ژاپن در بخش کشاورزی
از عظدهترين اقداماه و اصهالحاتي كهه در دوران رشهد اقتصهادي ژاپهن ،نسهبت بهه بخهش
كشاورزي اعظا شده و هظين امر مونباه پايداري ف اليت كشاورزي را فهراهم آورده اسهت
موارد زير قابل ذكر است:
 -3تدوين قوانين سخت نسبت به انتقا زمينهاي كشاورزي به كاربريهاي غير كشاورزي
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 -1ايباد ت اونيهاي دهقاني منطقهاي و سراسهري بها مشهاركت  311درصهدي كشهاورزان
بهعنوان قدرتي براي چانهزني با دولت در نيت حظايت از بخش كشاورزيه
 -1كوتاه كردن قاطع دست واسطهها (ميدانداران و بارفروشان دال ) از سهر كشهاورزان بها
مشاركت قدرتظندانه ت اونيهاي مستقل (نه ت اونيهاي دولتي)ه
 -0ارا ه تسيياله ارزان براي كشاورزان از طريق ت اونيها و مسئو دانسهتن ت هاونيهها در
مقابل تسيياله ارا ه شدهه
 -7تسريع مكانيزه كردن بخهش كشهاورزي بها كظهک بخهش وصوصهي صهن تي بهه علهت
ميانره كشاورزان بهعنوان نيروي كار به بخش صن تي در دوران رشد سريع ،بهه وصهوص
در مناطقي نظير توكيو ،اوساكا و ناگوياه
 -9كنتر قيظت برنج تا اواسط دهه  3331با دوالت دولت و از كانا ت اونيهاه
 -5آزادي وارداه براي محصواله غيراستراتژيک ولي در ابتدا به روش سيظيهبندي تا اواور
دهه 3301
 -0آزادي وارداه محصوالتي نظير گندم ،ذره و سهويا از آمريكها بهه وهاطر نيهاز داولهي و
كظک به تراز تباري دو كشور كه عظدتاً به سود ژاپن استه
 -3كنتر شديد وارداه برنج در دوران مقرراه گاه و حتي ب د از تأسيم  WTOابتهدا از
طريق سيظيه بندي وارداه و س م از طريق ت رفههاي گظركهي و موانهع غيهر گظركهي تها
حدي كه قيظت برنج وارداتي برابر قيظت محصواله داولي تظام شوده آنگهاه قبهو حهداقل
دسترسي ) (Minimum Accessو ارسا آن بهعنوان كظک غذايي به كشورهاي آفريقاييه
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 -31ايباد صنايع تبديلي براي مظان ت از صادراه فرآوردههاي كشهاورزي بهدون پهااليش و
ايباد ارزش افزوده حتي براي سيبزمينيه
تحوالت ژاپن در اوایل قرن بیست و یکم
تأثير نقش بخش كشاورزي در رهايي از دو دهه ركود و مباني اقتصادي ژاپن از نظله توليهد
و تغييراه مستظر فنآوري هظ اي عصر فناوري زيستي مونب شهد كهه در قهرن بيسهت و
يكم و در شرايط داشتن پيشرفتهترين ساوتار صن تي ،اين كشور هنهوز يكهي از محورههاي
توس ه امنيت غذايي توأم با امنيت نظامي و حظايت از محيطزيست را در بخهش كشهاورزي
مبتني بر صادراه مينويد زيرا كه اقتصاد صادراتي را بيترين شيوه اقتصاد مقهاومتي تلقهي
ميكند و بدين ترتيب اساسيترين عواملي كه مونب رههايي ژاپهن از ركودههاي اقتصهادي
دهههاي اوير شده را ميتوان تلفيقي از سياستهاي انبساط مهالي ،سياسهتههاي انبسهاط
پولي و تأكيد بر توس ه بخش كشاورزي صادراتي بهمنظور تأمين بخشي از نرخ رشهد مهورد
انتظار در اقتصاد كشور دانسته
شرايط تاريخي ،انتظاعي و نغرافيايي كشور ما با ژاپن اوتالف دارد ولهي از تبربهه توسه ه
در ژاپن چند نكته را ميتوانيم دريابيمه
 -3آيا بر اسا

شرايط كشور و نام ه وودمان ،فكري را پشت هظه حركتها داريم

 -1آيا با تونه به تفاوههايي كه بين ما و كشور ژاپن ونود دارد ،به اين تفاوهها و داليل و
عوامل آن بخصوص در مورد نيروي انساني اهظيت ميدهيم؟
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 -1ظاهراً در ژاپن هم مثل ويلي كشورهاي ديگر اراضي كشاورزي و منابع طبي هي تثبيهت
(فريز) شدهاند و كسي امكان تغيير كاربري اين اراضي را ندارد و در كشور ما شرايط به گونه
ديگري استه
 -0طراحي برنامههاي ژاپن از پايين به باال استه كشاورزان بايستي در تهدوين برنامهههها از
سط روستايي تا سط ملي حضور داشته باشنده
در هر صوره درحاليكه ما فقط كظيتها را مطرح ميكنيم در برنامهه توسه ه ژاپهن پشهت
هظه اعداد ،فكري ونود دارد مسلم است كه سيم  %31بخش كشاورزي ما از توليد ناوالص
ملي بهتدريج كظتر هم وواهد شد (در آمريكا هم هظهينطهور اسهت) ولهي اهظيهت بخهش
كشاورزي بايد بهدرستي شناوته شوده در وصوص وض يت كشاورزي در داول كشور ،وقتي
بحث صادراه اقالمي مثل ماكاروني و بيسكو يت ميشود بايد بدانيم كه اين محصواله ههم
متكي به گندم هسهتند ،لهذا اعهداد و ارقهام وارداه گنهدم ههم تحليهل بيشهتري الزم دارده
هظچنين الزم است وقتي چالش هاي بخش كشاورزي را بررسي ميكنيم عالوه بر بحثهاي
فني و علظي ،وض يت كشاورزان هم در بحثها مورد تونه قرار گيرده
بررسی روند پیشرفت در ژاپن
تبربه ژاپن نشان ميدهد كه الگوي توس ه اقتصادي -انتظاعي به هر شيوهاي ،قبل از آنكهه
نتيبه اعظا انواع و اقسام مد ها و مبظوعهاي از پروژههاي پيدرپي و كوتاهمده و حضهور
طبي ي انواع و اقسام مزيتهاي نسبي فيزيكي حتي بهاندازه چند قهاره بهه هظهراه تحهواله
سياسي باشد ،ثظره غلبه نوعي انديشه و فلسفه اقتصادي -صهن تي اسهت كهه در فرآينهدي
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بلندمده بر سياستهاي اقتصادي -انتظاعي و نيادهاي ابداع شده در سازمانبندي صن تي
– كشاورزي تأثير گذاشته و باعث فرآيندي ميگردد كه در بلندمده داراي روابهط تكظيلهي
با روند توس ه كه روندي انباشتي -تدريبي است ميشود و نه نانشين آنه
تبربياه صد سا گذشته ايران نيز نشان داده است كه توسه ه بهه شهيوهههاي ميندسهي-
پروژهاي و مقط ي كه حاصل فرآيندي بلندمهده نيسهتند ،نههتنيها بهه سهرانبام مهوردنظر
نرسيده بلكه بال كم نانشين توس ه و پيشرفت كه الگوي غالب امروزي است شده استه
ژاپنيها از سا  3307كه متونه شدند نن

را باوتهاند و بايستي كشور را بسازند گروهي

 11نفره را (از نخبگان) در اوتيار داشتند كه از هظان زمان مسا ل كهالن كشهور را بررسهي
ميكردند و سياستها و اولويتهايي را كه بايستي مبلم و دولهت اعظها كننهد ت يهين و
پم از تأييد ام راتور ابالغ ميكردنده در اين كشور ،صن ت و كشاورزي تهوأم بهاهم ف اليهت
ميكنند و در كنار كاروانباه صن تي اراضي زراعي كه بهشده تحت برنامههاي كشهاورزي
قرار دارد مورد بيرهبرداري هستنده البته مالكيت اراضي بهتدريج ورد شده استه در دو دهه
قبل حدود  53در صد اراضي زير  1هكتار و مت لق به كساني بوده كه كشهاورزي شهغل دوم
آنيا است و حدود  30در صد از اراضهي بهين  1تها  7هكتهار مت لهق بهه كسهاني بهوده كهه
كشاورزي شغل نانبي آنيا است و اين قبيل صهاحبان اراضهي عظهدتاً زنهدگي وهود را از دو
طريق ودماه و كشاورزي ميگذرانند و مابقي اراضي كه باالتر از  7هكتار بهوده مت لهق بهه
كساني است كه كالً از طريق كشاورزي امرار م اش ميكننده روحيه صهرفهنهويي و قناعهت
در ژاپنيها بهووبي به چشم ميوورد و اطالع از وض يت كنوني ژاپن هم از اين نيهت كهه
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چه تغييراتي در نظام بيرهبرداري حاصل شده و اراضي كشاورزي چگونه باقي ماندهاند حها ز
اهظيت استه
هظانگونه كه اشاره شد اقتصاد ژاپن از مباني فكري فلسفي روشني برووردار استه مها ههم
به لحاظ فلسفي مشكلي نداريم و در حا حاضر حتي سياستهاي كلي نظام در بخشههاي
مختلف از نظله كشاورزي روشن و مدون است اما آنچه كه براي ما مسئله اسهت ،مشهكاله
مونود در مراحل انرايي استه در ژاپن قوانين نلهوگيري كننهده از وهرد شهدن اراضهي و
سياستهاي حظايتي دولت از بخش كشاورزي بهووبي عظل ميشوده براي ما هم در بخهش
كشاورزي مسا لي هظچون سودمندي توأم با حفظ منابع و محيطزيسهت و ت امهل مناسهب
بين اين دو مقوله و حظايتها و كنتر ها در سياستهاي توليدي و صادراتي داراي اهظيهت
استه
تفاوههاي مربوط به شرايط طبي ي و اقليظهي و بارنهدگي در ايهران و ژاپهن و تهأثير آن در
سيستم كشاورزي بايد مورد تونه قرار گيرده اما به هر دليل به ايهن ويژگهي بايسهتي تونهه
كنيم كه درحاليكه ورده مالكي در ژاپن يک مزيت به حساب ميآيد و افراد در سنين بهاال
هم دوست دارند كاربري اراضي وود را حفظ نظايند ،كشاورزان ما به دليهل افهزايش قيظهت
زمين مايل به تغيير كاربري هستنده براي چنهين تفهاوهههايي بايسهتي در تهدوين الگهوي
پيشرفت ،راهحلهاي مناسبي ارا ه شوده آشنايي با اين موضوع كه در كشور صهن تي ژاپهن،
باونود محدوديت زمين ،فرهنگي حاكم شده است كهه بهراي حفهظ اراضهي ،ايبهاد انگيهزه
ميكند شايان تونه استه آيا آنيا از مكتب و آ يني پيروي ميكنند كه چنين انگيزههايي را
فراهم ميكند يا فرهن

حاكم بهصوره ديگري شكل گرفته استه
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معماری الگوی توسعه کشاورزی در ژاپن و تجاربی برای ایران
تأمل در تبارب كشاورزي ژاپن اين فكر را تقويت ميكند كه ما واق اً چه كهاري بايهد انبهام
دهيم كه مشكل حل شوده ما هم ميگوييم كشاورزي محور است ،امها در عظهل راه ديگهري
ميرويم چون تفكر و باور الزم در دولت و نام ه ونود ندارده انگيزه ،باور و تفكهر و علهم در
امر توس ه بسيار ميمانده انگيزههاي كشاورزي در كشور ما يا ناشي از ناچاري كشاورز اسهت
يا به داليل ديگري كه پايداري ندارد ولي در ژاپهن ،بها اسهتفاده از ت رفهههها و كنتهر هها و
برنامهريزيها ايباد انگيزه ميكننده در كشور ما واحدهاي توليدي مثل گاوداريها به دليهل
ورود شير وشک و ض ف حظايتهاي دولت و نام ه ،دچار مشكل شدهاند و سرمايهگهذاري
دچار ريسک باال ي استه
در ننبههاي فكري و عظلي هم بايستي نيروهاي نخبه و متفكر چه در سطوح مديريت چهه
در نام ه كشاورزي تربيت شوند و بتوانند در مبلم و دولت حضور داشته باشند و شهرايط
طوري نباشد كه فقط يک كظيسيون در مبلم و يهک وزيهر در دولهت تنيها حاميهان ايهن
بخش باشنده بدييي است كه با نيروسازي صحي وضع اقتصاد و مديريت بخهش كشهاورزي
بيبود پيدا ميكنده
در كشور ژاپن كه روزگاري  %01مردم آن شبها گرسنه ميووابيدند و اينک شاهد چنهين
توس هاي است چند عامل حا ز اهظيت ويژه بودهاند كه عبارتند از« :منابع ،فرهنه  ،نيهاد و
ساوتار ،فنآوري»ه اين چيار عامل ميتواند كشاورز را از فقر رها كنهده در كشهور مها هنهوز
علم و تكنولوژي هم بهطور كامل وارد بخش كشاورزي نشده اسهت و ونهود كشهاورزان كهه
عامل اصلي در توس ه بخش كشاورزي هستند هظهراه بها علهم و تكنولهوژي بههطهور كامهل
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بايستي مورد تونه باشده در ايستگاههاي تحقيقاتي برنج ژاپن يادداشتبرداريهاي محققين
مربوط به  371سا قبل هم هنوز با دقت نگيداري ميشود و هظين امر كه محققين ژاپنهي
از  7-9نسل گذشته دستاوردهاي وود را تكظيل كرده و در اوتيار كشهاورزان قهرار دادهانهد
مونب شده كه ژاپن ،ب د از مصر باالترين عظلكرد برنج را داشته باشده
شيوه بروورد ژاپنيها با مسا ل كشاورزي دو نكته اساسي را هم براي مها روشهن مهيسهازد:
اوالً اينكه هرچند نگاه فني ما در تدوين الگو ميتواند كشهاورزي را امهري ميندسهي ببينهد،
بايد با بيرهگيري از تبارب مختلف انتظاعي ،اقتصادي ،فرهنگي كشورهايي نظير ژاپهن كهه
با ت داد بيره برداران متفاوه ،بيترين طبقه انتظاعي را به كشاورزان وود اوتصاص دادهاند،
هم با واحدهاي ورد و هم با واحدهاي كالن ،به الگويي برسيم كهه ايهن نايگهاه انتظهاعي
براي كشاورزان فراهم شوده
ثانياً اين سؤا هم بايستي پاس داده شود كه از ننبه سياستهاي اقتصادي ،چه با نگاه بهه
صادراه و چه با نگاه به تأمين نياز داولي ،اصوالً امر كشاورزي (فارغ از كشاورزان) چه نقش
و نايگاهي را در اقتصاد و سياستهاي داولي و وارني مرتبط با آن وواهد داشت؟
در كتاب س يدي كه از سا  3305بهطور ساالنه در ژاپن چا( ميشود سياستگذاريهايي
كه با استفاده از تفكراه مختلف و رعايت منافع نظع و آزادي افهراد در چيهارچوب مصهال
نام ه و پم از نيايي شدن مراحل نظري آن ،تدوين شده است ابالغ ميشوده بها تونهه بهه
اينكه مفيوم توس ه و پيشرفت هظگاني و انتظاعي شهده و كارشناسهان و دانشهگاهيان نيهز
روي سياستها نظر ميدهند و مقاومتها در مرحله طراحي سياستها به سرانبام رسيده و
دولت نيز مقتدر استه بنابراين آنچه كه ابالغ مهيشهود ،بهه مهورد انهرا گهذارده مهيشهوده
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هظانطور كه قبالً اشاره شد از سا  3305به ب د يک گروه 11نفره مسئو  ،بررسي مسها ل
كالن كشور را به عيده دارند و سياستها و اولويهتهها را ت يهين و پهم از تا يهد دولهت و
مبلم به مرحله انرا در ميآيده مالكيتهاي ورد كه زير يک هكتار هستند با پراكنهدگي
و چندنايي اراضي مت لق به هر فهرد موضهوعي اسهت كهه دولهت بهراي ايهن قط هاه نيهز
سياستهايي را اعظا ميكنده صادراتي كردن توليداه كشاورزي از طريهق ايبهاد و توسه ه
بنگاه هاي كشاورزي يكي از سياستها اسهت و در حها حاضهر محصهواله نهاليزي نظيهر
گونهفرنگي بهصوره بنگاهي توليد مهيشهوده درحهاليكهه وسه ت اراضهي كشهاورزي از 9
ميليون هكتار به  1ميليون هكتار( با كظتر از  1ميليون وانوار) كاهشيافته است كشهاورزان
نسبت به ورود سرمايهداران نديد به اين بخش نگراناند و كظيتهههاي كشهاورزي روسهتاها
نسبت به اين موضوع مراقبت و حساسيت نشان ميدهنهد و در حها حاضهر عهدم رضهايت
كشاورزان به فروش زمينهايشان بهصوره يک مشكل وودنظايي ميكنده
در وصوص برنامههاي توس ه بهطوركلي اين نكته حا ز اهظيت است كهه فرهنه سهازي در
اين زمينه بهصوره يک اصل درآمده استه به دانش آموزان ابتدايي نيز آموزش ميدهند كه
ما كشور فقيري هستيم كه نياز به كار داريم ( درحاليكه ما به دانهش آمهوزانمهان آمهوزش
ميدهيم كه آنچه ووبان هظه دارند تو تنيا داري!)ه
تراز تباري ژاپن با آمريكا مثبهت اسهت و اگرچهه  %01سهويا و گنهدم موردنيهاز وهود را از
آمريكا يا استراليا ميورد و آمريكا صادركننده محصواله كشاورزي به ژاپن است امها ژاپهن
گوشت توليدي دامداران را بر اسا

قيظت هاي نياني ميوهرد و بهه مصهرفكننهدگان بها

قيظت گرانتري ميفروشهد تها دامهداران قهادر شهوند بها ذويهرهاي كهه بهر اسها
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هظهين

مابهالتفاوه به صندوق حظايتي آنان واريز مهيشهود نيازههاي تحقيقهاتي و انرايهي وهود را
مرتفع كننده ي ني بروالف ما كه كشاورزيمان در اوتيار بخش تباره است و واردكننده و
مصرفكننده كاالهاي ارزان وارني شدهايم در ژاپن بخهش مهالي در وهدمت كشهاورزي و
صن ت است ،البته منظور اين نيست كه بگو يم ژاپن بيترين الگهو بهراي ايهران اسهت بلكهه
بررسي مسا ل ژاپن به شيوه تفكر ما براي رسيدن به الگو و م ظاري اين الگو كظک ميكنده
به وصوص اينكه از زمان قانار ،روي مسا ل ژاپن در ايران كار مي شد و هنوز هم چگهونگي
توس ه ژاپن براي ما مطرح و قابل تونه استه
در وصوص ميندسيسازي ف اليتهاي كشاورزي در مسير تدوين الگهو ،ذكهر ايهن توضهي
الزم است كه توس ه يک فرايند است ،پروژه نيست و كشاورزان ههم بايسهتي در تصهظيظاه
حضور و مشاركت داشته باشند و ميندسيسازي در فرآيند تدوين الگوي پيشرفت نبايستي
محدود به مسا لي كه عرفاً بهعنوان پروژه تلقي ميشوند باقي بظانده بلكه علوم ميندسهي در
تظامي مسيري كه اين فرآيند طي مينظايد بايستي حضور كافي داشته باشده
نكته نالب تونه اين است كه سابقه كشور ما در بروورداري از سازمان برنامه ديرينههتهر از
ژاپن است ولي چون در مباني فرهنگي و فكري مشكل داشتهايم اين سازمان بهووبي ايفهاء
نقش نكرده استه دولت ژاپن در ت امل نزديک با بخش وصوصي است و كشهاورزي را تنيها
بهصوره كظي نظيبيند ،بلكه بهصوره كيفي هم ميداند كه در آن نزيره دورافتاده چگونهه
از توليد غذاي مورد نياز مردم وود حظايت كند و باونودي كه قوانين محدودكننهده تغييهر
كاربري باعث باال رفتن قيظت زمين شده و بخش كشاورزي هم از كيولت سهن نيهروي كهار
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بينصيب نيسته ولي تأكيد بر توس ه كشاورزي صادراتي بهمنظور تأمين بخشي از نرخ رشد
اقتصادي هظچنان ادامه دارده
درهرصوره بايد تونه داشته باشيم كهه توسه ه و پيشهرفت يهک مسهئله فكهري اسهته در
سا هايي كه ما به دنبا تكنولوژي بوديم ژاپنيها توس ه فكر را دنبا كردنهد و بها گهرفتن
مفاهيم اصلي توس ه به فرصتها دسهت يافتنهد و در حها حاضهر نيهز چيهارچوب نظهري
اقتصاد ،كار وود را ميكند و سياستها و برنامههاي توس ه اقتصهادي بهر اسها

مفهاهيم و

انديشههاي اقتصادي شكل ميگيرده
به هظين دليل است كه پشت هر عددي از توس ه ،مباني فكري و فلسفي واصي قهرار دارده
توس ه ژاپن را بر اسا

هظين مباني بايستي ارزيابي نظوده در ژاپن از سا  3370تها 3333

وارداه هر نوع فرآورده نفتي نز نفت وام مظنوع بوده است ،زيرا فرصهت اشهتغا و توليهد
كار در نظام اقتصادي ،بهعنوان يک اصل عظل ميكند و ههر شهركتي كهه نيهروي بيشهتري
نذب كند امتياز باالتري ميگيرد و هظانگونه كه گفته شد نيروي كهار بههعنهوان بهاالترين
دارايي فرد تلقي ميشوده صندوقهاي تشويقي در اين رابطه ف ا شده و اينک نرخ بيكهاري
 0/1درصد ژاپن ،كظترين نرخ بيكهاري در نيهان اسهته ف ها سهازي بهازار داولهي بخهش
كشاورزي به نحويكه اين بخش بيترين وريدار كاالهاي توليد شده صهنايع سهبک اسهت و
توس ه بازار وارني (صادراه) و استفاده از ارز حاصهل از صهدور كاالههاي كشهاورزي بهراي
تأمين كاالهاي سرمايهاي و ساير اقداماه نيادينه شده نظير آن نشان ميدهد كهه در رونهد
پيشرفت ژاپن عالوه بر شناوت مباني فكهري و فلسهفي مؤثر ،سهاوتارهاي مبتنهي بهر ايهن
مباني نيز از چنان م ظاري مناسبي برووردار بودهاند كه عليهرغم فرازوفرودههاي مختلهف و
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تغييراه چشظگير در سياست ههاي اقتصهادي داوهل و وهارج از كشهور ،بخهش كشهاورزي
هظچنان نايگاه وود را در عرصه ف اليتهاي اقتصادي انتظاعي نام ه بهعنوان يک بخهش
ميم و واند احترام ،حفظ نظوده استه
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فصل چهارم :فران هس

ویژگیهای کشاورزی فرانسه
انقالب فرانسه در سا  3503ميالدي رخ داده  0سا پم از آن ،در سا  3531روسهتا يان
و كشاورزان در مبارزهاي سخت ،عظده سرزمينهاي فئودالي را به تصهرف درآوردنهد و بهين
وود تقسيم كردنده الزم به ذكر است كه روستا يان فرانسهه يكهي از اركهان انقهالب فرانسهه
بودنده نزديک به يک قرن ،روستا يان زندگي محقرانه و سختي را ميگذراندند چرا كه هنهوز
بقاياي رسوم فئودالي ونود داشته اما بهصوره روند غالب با شكلگيري نظيهوري فرانسهه
زمينهاي فراهم شد تا روستا يان براي بيبود وض يت كسبوكار و حقهوق بهاقيمانهده وهود
اقدام نظاينده نكته نالب تونه اين است كه شاوصترين ننبه مبارزه بيامان كشهاورزان در
طي يک قرن مذكور ،استقرار كشاورزي وانوادهاي در عرصههاي توليد بوده
شايان ذكر است كه حركت روستا يان و كشاورزان باعث شد كه از بين سه نظريه مونهود و
رايج آن زمان در زمينه تحو و توس ه كشاورزي به ترتيب مت لق به « ماركم» بها تشهبيه
كشاورزان و روستا يان به يک گوني سيبزميني « ،كا وتسكي» با دفاع از كشهاورزي بهزرگ
هظانند توس ه صن تي و « چايانوف» بها طهرح مواضهع اقتصهادي بهودن كشهاورزي وهرد و
وانوادگي (نظريهاي براي نظام هاي اقتصادي غيرسرمايهاي) ،نظريه چايانوف به اثباه برسده
نوانان مسيحي كشاورز نقش بسيار ميظي در اين مانرا داشتنده آنيا تشهكياله وهود را در
سا  3313پايهگذاري كردند و مبارزاه آنيها ( تها  3371پهم از ننه
منبر به تسلط نظام توليد وانوادگي در كشاورزي شد ادامه داشته
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نيهاني دوم) كهه

يک دهه تالش سنديكاهاي كشاورزي و روسهتايي ،كشهاورزان و انديشهظندان دانشهگاهي و
پژوهشگران در فاصله سا هاي  3371تا  3391منبر به تدوين چارچوب قانوني شهد كهه از
سا  3391تا  3391مراحل بررسهي آن طهي شهد و نيايتهاً قهانون « نيهتگيهري توسه ه
كشاورزي فرانسه» به تصويب رسيده بر اسا

اين قانون ،تأمين نيازهاي غذايي كشور ،ايباد

بازار براي صنايع داولي و ايباد توازن ميان بازار داولي و وارني بهعنهوان اههداف اساسهي
توس ه كشاورزي برگزيده شد و ضظن فراهم آوردن زمينههاي حظايت از محصواله محوري
و راهبردي گندم ،شير ،گوشت و علوفه ،براي رفع و كاهش پراكندگي زمينههاي كشهاورزي
در نيت اقتصادي شدن ف اليتهاي ايهن بخهش در حهد و انهدازه وهانوادهههاي كشهاورزي
اقداماه بسيار مفصلي صوره گرفت و در طي  11سها بها تشهكيل و تقويهت تشهكلههاي
مختلف نظير تشكلهاي محصولي و سنديكاها در سطوح محلي ،منطقههاي و ملهي ،شهرايط
حضور ف ا دولت ،تشكلها و كشاورزان براي دستيابي به اهداف موردنظر در قهانون فهراهم
گرديده با انراي اين قانون ،كشهور فرانسهه كهه از سها  3371تها دههه  3351واردكننهده
محصواله كشاورزي بود به نظع صادركنندگان پيوست و با تشكيل سازمان تباره نيهاني
 WTOموق يت وود را در بازارهاي نياني تثبيت نظوده
با تونه به اينكه در قهانون نيهتگيهري توسه ه كشهاورزي فرانسهه « ،انتنهاب از تشهكيل
مالكيتهاي بزرگ سرمايهداري كه مغاير سنتهاي كشاورزي فرانسهه اسهت» مهورد تأكيهد
قرار گرفته است ،از سا  3391تا  3301رفع پراكندگي زمين و اقتصهادي نظهودن مقيها
توليد يا به عبارتي يك ارچهسازي اراضي پراكنده در مالكيتهاي انفرادي با موفقيهت دنبها
شد و به پيروي از نظريه پويايي توس ه كشهاورزي ،ضهظن دسهتيابي بهه مهديريت متظركهز
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واحدها و بزرگ شدن سط واحدهاي وانوادگي فرآيند انراي سياسهتههاي متخهذه را بهه
سرانبام رساندنده در اين رابطه با تشكيل شركت آمايش زمين و اسهتقرار روسهتايي ،ضهظن
انراي كليه عظلياه انرايي يك ارچهسازي تحت مديريت اين شهركت و حركهت بهر اسها
قانون نيتگيري كشاورزي به اقداماتي از قبيل تنظيم بازار وريدوفروش زمهين يها اشهكا
ديگر مانند ت ويض زمين ،حل مسا ل و مشكاله حقوقي و انرايي قانون ،تأسيم واحدهاي
تاب ه در سط منطقه ،استان و دهستان و تأسيم انبظنههاي زمهين توسهط روسهتا يان و
كشاورزان و از هظه ميمتر ايباد هظاهنگي بين آمايش زمين كشاورزي و روستايي و آمايش
سرزمين كه شير و صن ت را هم در بر ميگيرد نام ه عظل پوشانده شده
با چنين اقداماتي بازده كشاورزي فرانسه از سا  3371تها سها  3301بهه  5/1برابهر رسهيد
درحاليكه ميانگين اين شاوص در ساير كشورهاي اروپايي در اين مده  7/1برابر شده بوده
تغييراه بيرهوري در سا هاي  3353تا  3307نيز نشهان مهيدههد درحهاليكهه بيهرهوري
متوسط كل كشور  %1/1و بيرهوري صن ت اتومبيل  %1/3بوده بخش كشاورزي از بيرهوري
 %0/0برووردار بوده است و يک دهه ب د از آن ( در سها  )3339فرانسهه توانسهت م هاد
 51/7درصد ( 13ميليارد از  01ميليارد يورو) صادراه كشاورزي اروپا را به وهود اوتصهاص
دهده
نقش جوامع مدنی و نهادهای مردمی
اين توفيقاه ناشي از سياستگذاريهايي است كه در نيادهاي مختلف صهوره مهيپهذيرد
شوراي عالي نيتگيري كشاورزي با مسهئوليت وزاره كشهاورزي و بها حضهور نظاينهدگان
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وزاره كشاورزي و دولت ،نظايندگان تشكلهاي صنفي( توليدي -تبديلي) و دفاتر محصهولي
و كنفرانم ساالنه ت يين راهبردها و سياسهتهها ،بههعنهوان بهاالترين و عهاليتهرين مرنهع
تصظيمگيري و نيتگيريهاي استراتژيک با شركت كليه دستانهدركاران بههويهژه شهوراي
عالي نيتگيري ،اتاق كشاورزي ،سنديكاها ،تشكلهها و گهروههها ،انسهتيتوهاي محصهولي،
مراكز تحقيقاتي دانشگاهيان و صاحبنظران و صندوق ملي اعتباراه كشاورزي از نظله ايهن
نيادها هستنده
اتاق كشاورزي بهعنوان نياد واسطه با عظلكرد مستقل مركب از نظايندگان وزاره كشهاورزي
و دولت ،نظايندگان سنديكاها و كشاورزان ،صندوق ملي اعتبهاراه كشهاورزي بها  39شه به
استاني 0 ،ش به وارج از كشور در قالب  11اتاق منطقهاي و از طريهق مبظهع ملهي دا ظهي
اتاقهاي كشاورزي ،يكي از اركان اساسي كشاورزي فرانسه استه
هرچند فرآيند توليد كشاورزي در فرانسه ،انفرادي و وهانوادگي اسهت ،امها در ف اليهتهها و
صنايع پيشين ( فرادست) مانند فرايند توليد ماشين ابزار و وهدماه و ف اليهتهها و صهنايع
پسين( فرودست) مانند فرايند توليد فرآوردههاي شير و نظاير آن ،تشكلهاي ت هاوني نقهش
عظده دارنده تشكلهاي ملي نظير فدراسيون ملي سنديكاهاي بيرهبرداري كشهاورزي ،مركهز
ملي كشاورزان نوان و كشاورزان نوان مسيحي ،كنفدراسهيون روسهتايي ،ننهبش دفهاع از
بيرهبرداران وانوادگي ،مراكز (انستيتوهاي) محصولي بهعنوان نيادههاي واسهطهاي در تظهام
اركان تصظيمگيري دوالت دارنده
نيادهاي عظومي شامل :انبظن ملي توس ه كشاورزي ،مبظع دا ظهي اتهاقههاي كشهاورزي،
تأسيساه استاني دامپروري ،صندوق بيظه و آموزش بيرهبرداري كشاورزي و اعضاي وابسته،
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موسسه ملي مديريت و اقتصاد روستايي ،موسسه ملي پژوهشههاي كشهاورزي ،مركهز ملهي
ماشينهاي كشاورزي ،ميندسي روسهتايي و آبهها و ننگهلهها ،برنامهه چندسهاله توسه ه
كشاورزي ،سرويم سودمندي كشاورزي توس ه ،موسسهههاي فراگيهر دولتهي و واسهطه ،در
كنار تشكلهاي صنفي (كشاورزان) شامل :مركز مطال اه فني كشهاورزي ،فدراسهيون ملهي
مراكز اطالعاه و ترويج كشهاورزي و روسهتايي ،فدراسهيون ملهي گهروه مطال هاه و توسه ه
كشاورزي ،گروه ترويج كشاورزي ،فدراسيون ملي ت اونيهاي كاربرد ماشينهاي كشهاورزي،
انبظن هظاهنگي فني كشاورزي ،انبظن ملي توليدكنندگان گندم و ساير غاله ،فدراسهيون
كشاورزي فرانسه ،انبظن كارگران كشاورزي براي ترويج پيشرفت كشاورزي ،ننبش دفاع از
بيرهبرداران وانوادگي ،كنفدراسيون ملي بيظه ،ت اوني و اعتباراه ،فدراسيون ملي سنديكاي
بيرهبرداران كشاورزي و سنديكاي ملي( مركز ملي) نوانان كشور نشاندهنده نقش اساسهي
بخش وصوصي در امور كشاورزي كشور استه
يک شبكه پژوهشهاي تبربي و كاربردي و ارتباط با پژوهشهاي بنيادي با حضهور انبظهن
عظومي توليدكنندگان گندم و ساير غاله ،مركز فني بين حرفهاي دانههاي روغنهي كشهور،
كظيته ملي بين حرفهاي باغداري ،كظيته ملي بين حرفهاي ميهوه و سهبزيباه و مؤسسهاه
فني توس ه ننگل ،زنبورداري ،چغندرقند ،غاله و علوفه ،پرورش گاو ،گياهان طبي ،م طهر
و صن تي ،نباتاه فيبري ،پرورش گوسهفند و بهز ،سهيبزمينهي ،تهاک و ههه نقهش ف هالي در
كاربردي كردن تحقيقاه دارده
نظام آموزشي در مراحل قبل از دي لم ( مدار

فني -حرفهاي) ،دورههاي منتيي به ديه لم

فني -حرفهاي م اد كارداني و سطوح م اد كارشناسي ،كارشناسهي ارشهد و دكتهري بهه
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نحوي ساماندهي شده است كه بين ت داد آموزش ديهدگان و نيازههاي بخهش تناسهب الزم
برقرار شود و در اين راستا نيز دروواست كشاورزان و سهنديكاها بخصهوص بهراي برگهزاري
دورههاي كوتاهمده گوناگون در تظام زمينهها ،ت يينكننده استه
در شرايطي كه پيوند محكظي ميان وزاره كشاورزي ،شهوراي عهالي نيهتگيهري ،شهوراي
كارشناسي محققهان ،دانشهگاهيان و وبرگهان و شهوراي دا ظهي امنيهت غهذايي ،نيادههاي
واسطهاي ،تشكلها و سنديكاها ونود دارد ميزان دستيابي كشور فرانسه بهه اههداف امنيهت
غذايي مشتظل بر تأمين مواد غذايي با كظيت و كيفيت مورد انتظار ،تنظهيم بهازار داولهي و
تقويت مباني رقابت بها بازارههاي نيهاني و برنامههريهزيههاي دقيهق در وصهوص وارداه و
صادراه چشظگير است و البته پرداوت حدود  5ميليارد يورو يارانه به توليداه و محصواله
كشاورزي و حظايت از محيطزيست و تشويق و نايگزيني نوانان براي تأمين نيروي انساني
مورد نياز در اين رابطه ،نقش به سزايي دارده
حظايت از محيطزيست به افزايش ساالنه حداقل  11هزار هكتار وس ت ننگلها منبر شده
و باونوداينكه  51درصد ننگلها در مالكيت وصوصي 39/9 ،درصد در مالكيهت عظهومي و
 31/0درصد آن بهعنوان حريم روستاها محسوب ميشوده اما تشكياله آبهها و ننگهلهها
مشترک بوده و در وصوص مديريت و استفاده از منابع آب( رودوانه) آژانهمههاي مردمهي
ويژهاي با حضور و مشاركت استفادهكنندگان و بيرهبرداران ايبادشده است ،بههعنهوانمثها
رودوانه « لوار» را كه طوالنيترين رودوانه فرانسهه اسهت مبلسهي  311نفهره متشهكل از
نظايندگان بيرهبرداران و استفادهكنندگان و كشاورزان شيرها و دهستانها ،اداره ميكنده
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از نظله تحواله ميم در بخش كشاورزي فرانسه رونهد كهاهش ت هداد بيهرهبهرداران اسهت
بهنحويكه اين ت داد از  7513هزار نفر در سا  3031بهه  737ههزار نفهر در سها 1131
تقليل يافته و بدين ترتيب متوسط سط اراضي مت لق به هر بيرهبهرداري شهامل زراعهت و
دامپروري به حدود 91هكتهار افهزايشيافتهه اسهته كهل نظ يهت ف ها كشهاورزي شهامل
بيرهبردار و نيروي وانواده و حقوقبگيران نيز كه در سا  3370بهيش از  7311ههزار نفهر
بوده در سا  1111به كظتر از  971هزار نفر تقليل يافت و طي هظين مده كهل نظ يهت
روستايي نيز از  0351هزار نفر به  1111هزار نفر رسيد و در حا حاضر نسبت نيروي كهار
كشاورزي در نظ يت ف ا كشور كظتر از  1/7درصد استه
به نظر ميرسد يكي از ميمترين م ضاله پيشرفت كشهاورزي در ايهران مشهكل پراكنهدگي
زمين و متشكل نبودن كشاورزان است ،ضهظن اينكهه سهاوتارها و سهازوكارهاي مهرتبط بها
كشاورزي از نظله آب ،بازرگاني ،امور اراضي و آمايش نيز بهصوره پراكنده عظل ميكنند و
اين شيوه مديريت ،م ضاله كشاورزي كشور را پيچيدهتر كرده استه
در بيرهگيري از تبارب كشهاورزي فرانسهه ،تونهه بهه ايهن نكتهه الزم اسهت كهه بهروالف
كشاورزي فرانسه ،نظام كشاورزي ايران فئودالي نبوده بلكهه از حهدود  0111سها پهيش از
قانونظنديههاي وهاص بروهوردار بهوده اسهته كشهاورزي در ايهران داراي قهدمت فهردي و
وانوادگي بوده و به عبارتي وصلتهاي عظده اين ف اليهت از زمهانههاي دور شهامل مهزارع
ورد ،توليد وانوادگي و مالكيت انفرادي زمين يا بهاصطالح امهروز مالكيهت وصوصهي بهوده
است كه در تدوين الگوي پيشرفت بايستي به اين واق يت تونه ويژه م طوف گردده
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