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 قدمهم -1

( بیش از آنکه یک علم باشد به یک هنر شباهت دارد و در آن شهود به اندازه روش Policy Analysisی )ارزیابی سیاست

توانیم خروجی تر به موضوع ورود پیدا کنیم به همان نسبت میتر و خالقانهلذا به هر میزان بتوانیم در آن متفاوت مهم است؛

رت متفاوت های علمی و اسناد مرتبط جرات و جسالزوم توجه به چارچوبتری را انتظار بکشیم. به همین دلیل در کنار متفاوت

 تواند به خدمت موضوع پژوهش درآید.کردن میاندیشیدن و متفاوت فکر

چراکه موضوعات آن به زندگی و رفاه تعداد زیادی از شهروندان مربوط  ارزیابی سیاستی یک کنش سیاسی اجتماعی است؛

شود که به طور مستقیم با های متنوعی را شامل میها و تخصص، نهادها، گروههاسازماناغلب شود و نتایج و فرآیند آن می

 موضوع در ارتباط نیستند. 

 تا نگاهی آوردگرفتن موضوع آب خاک و امنیت غذایی در کنار هم و در یک مطالعه سیاستگذاری فرصت مناسبی فراهم میقرار

با هم و در  اشته باشیم. واقعیت آنست که موضوعات سیاستگذاری را هنگامی کهتر به مسائل این حوزه ددقیق و کاربردی

های ما به مراتب دهیم جنس و ماهیت خروجی و دریافتارتباط متقابلشان با دیگر موضوعات مورد مطالعه و بررسی قرار می

 گیرند.به طور مجزا مورد کنکاش قرار می کاربردی تر از زمانی است که موضوعات

های آبی و خاکی کشور نقش هایی باالدستی حاکم بر سیاستاین پژوهش این خواهد بود تا نشان دهد، سیاست تالش

 کار سیاستی علمی راهنما باشد،تواند ما را نسبت به یک دستوراین امر می گذارند.گیری از این منابع میمستقیمی بر شیوه بهره

دهد که مبتنی بر ایجاد اشتغال، امنیت غذایی و توسعه روستایی با حداقل میهایی سوق کاری که ما را به سمت برنامهدستور

 کشی از طبیعت باشد.بهره

برداری از آن بیش از آنکه نیازمند مطالعه در چارچوب خود موضوع محیطی و نحوه بهرهرسد مطالعه تحوالت زیستبه نظر می

تجزیه و تحلیل قرار گیرد. رویکرد اقتصاد سیاسی بر وجود ارتباط  بایست با رویکرد اقتصاد سیاسی موردزیست باشد میمحیط

گوید. بر اساس این رویکرد موضوع های اجتماعی سخن میگیری پدیدهآنها بر شکل تأثیرهای سیاسی اقتصادی و میان پدیده

 ررسی قرار گیرند. بینند مورد بی که از حوزه اقتصاد سیاسی میتأثیربایست بر اساس آب، خاک و امنیت غذایی می

ایم. این دو دارند را نیز مورد بررسی قرار داده رش دو شاخصه دیگر که مداخله معناداری در موضوعاز این رو در این تحلیل و گزا

موضوع عبارتند از اشتغال و دیگری توسعه روستایی. واقعیت آنست که بحرانی که امروز در حوزه آب، خاک، منابع طبیعی و 

ها اصالح نشود مسائل ما در های دیگر دارد و تا آن سیاستهایی در حوزهبا آن مواجه هستیم ریشه در سیاستزیست محیط

 از ذخایر طبیعی مان نیز اصالح نخواهد شد. برداریبهرهشیوه 

است های توسعه که در کشور مطرح شده ها و استراتژیگذاری رسمی در کشور و نیز نگرشپس از انقالب اسالمی سیاست

های نهادها و دستگاه سعه کشور داشته است به همین دلیلنامنسجم به موضوع کشاورزی و جایگاه آن در تو نگاهی

های متعدد برای این دهی منابع به سمت کشاورزی و ایجاد تسهیالت و معافیتبا استفاده از جهت گذار تالش داشتندسیاست

 ایی پوشش دهند.ز سوی دیگر موضوع امنیت غذایی را بگونهبخش از یک سو بر بحران اشتغال فائق آیند و ا
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 «کشاورزی بنیاد»بنابراین توصیف نگاهی که به اقتصاد و توسعه در مناطق روستایی و محروم ایران وجود دارد به عنوان 

(agricultural-based شناخته )یا صنایع  کارها به حمایت از خود کشاورزی وها و دستوربر این اساس سرمایه شودمی

از منابع آبی و خاکی را مبنای تولید ثروت قرار  برداریبهرهدست آن گرایش دارد.اقتصاد کشاورزی بنیاد باالدست و پایین

 .کندمیدهد و رشد اقتصادی و اشتغال را بدان وابسته می

ی که امروز کشور را در وضعیتی موضوع های آن شد.کشی از طبیعت بیش از ظرفیتنتیجه این سیاست در ایران منتهی به بهره

اند، مراتعی هایی که نشست کردهاند، دشتها و رودهایی که خشک شدههای آب و خاک قرار داده است. دریاچهبحرانی در حوزه

 . شودمیهایی که هر روز بر شوری آنها افزوده اند و خاکیزرع تبدیل شدههای لمکه به بیابان

کنیم و پس از آن به ابتدا یک نمونه سیاستی در کشور را بررسی می هستیم عنایی که به دنبال آندر این پژوهش برای اثبات م

 پردازیم.باز کردن ابعاد موضوع می

  یک نمونهبررسی 

های اخیرعدم مدیریت مطلوب و گذرد و البته در سالکفایی گندم برگزار شد میسال از روزی که در ایران جشن خود 13حدود 

ایی محو از آن در اذهان باقی مانده است. گندم در کشور ما جایگاهی ها دیگر آن جشن برگزار نشد و خاطرهزینهرغم هعلی

ی مسائل امنیت ملی تواند در زمرهتر میبیش از یک کاالی اساسی دارد و حتی فراتر از امنیت غذایی بلکه با نگاهی دقیق

 کشور قرار بگیرد.

و برای  9211ریال اعالم کرده است. این قیمت برای جو  11551را  94-93برای سال زراعی  دولت قیمت خرید تضمینی گندم

و... اعالم شده است.خرید تضمینی  22111، برای نخود 22111، برای دانه کلزا 21511، برای دانه آفتابگردان 9611ذرت 

ن تولیدات آنهاست. هدف دولتی از استفاده از کردپذیرابزاری برای تشویق کشاورزان برای کاشت محصوالت کشاورزی و رقابت

این ابزار اغلب از یک سو تضمین امنیت غذایی جامعه است و از سوی دیگر ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است. که البته به 

 ت. ناکارآمد و دارای مشکالت فراوانی اس ها و متعاقب آندارای نادقتی رسدکه این سیاست،رسد؛ که به نظر مینظر می

پذیر مورد بررسی خواهیم به صورت نمونه قیمت وارداتی گندم و جو را به کشور بر اساس ارقام واقعی و عینی و تجربهحال می

 قرار دهیم.

های عینی برای تجار ایرانی گندم خوراکی )با آنالیز مناسب به دالر است. هم اکنون در تجربه 141قیمت جهانی هر تن گندم 

دالر پشت گمرک  311کمتر از  ین، رطوبت و وزن مخصوص جهت مصارف انسانی( از روسیه با قیمتیجهت گلوتن، پروتئ

. همین گندم برای مصارف دامی بسیار ارزانتر از روسیه و شودمیآباد یا انزلی در دریای خزر توسط بازگانان تحویل ایران امیر

آباد و یا انزلی رقمی حدود رای تحویل جو در پشت گمرک امیرب . از سوی دیگر همین بازرگانانشودمیقزاقستان به ایران حمل 

ریال( قیمت هر کیلو گندم وارداتی  28511ایی)کنند. بنابراین با در نظر گرفتن قیمت ارز مبادلهدالر را در خواست می 251

ریال زیر  651ریال و جو  3111گردد. بر این اساس گندم ریال محاسبه می 7125ریال و قیمت هر کیلوگرم جو وارداتی  8551

 است. تأمینقیمت خرید تضمینی قابل 
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ها ناکارآمد بوده است که مهمترین آن نرخ های فراوانی وجود دارد تا ثابت کند که این سیاستدر بخش اشتغال شاخص

ی است. واقعیت نشیندرصد در سال( و گسترش حاشیه 6/1مهاجرت به شهرها و تغییر نسبت شهرنشینی به روستایی )به میزان 

رغم ضعیف بودن اقتصاد کشاورزی در کل جهان )و البته در ایران بیشتر( اشتغال کشاورزی یک اشتغال فصلی است آنست علی

روز در سال کار و فعالیت ایجاد کند. به همین دلیل بنابر تجربه گذشته و با  31تواند بیش از ها نمیو برای بسیاری از کشت

 ای برای ایجاد اشتغال پایدار در نظر گرفت. توان برای بخش کشاورزی نقش مهم و عمدهر ایران نمیبینانه دنگاهی واقع

پایداری برای آن باشد )اگرچه تواند شاخص کفایی و تولید داخلی احتماال نمینیت غذایی نیز تاکید بر شاخص خودبه لحاظ ام

تواند تهدید کند عواملی طبیعی فراوانی میعوامل طبیعی و غیر کفایی رازیادی در امنیت غذایی دارد( خود کفایی اهمیتخود

پذیری محصوالت و... بر این دادن توجیه اقتصادی، واردات، رقابتشدن خاک کشاورزی از دستمانند خشکسالی، آفات، ضعیف

رباره آن سخن خواهیم تری نگریست که در این گزارش دبایست به موضوع امنیت غذایی با دید وسیعرسد میپایه به نظر می

 گفت.

 آبی مقدار «آب پنهان»؛ شودمیمصرف « آب پنهان»لیتر  1311که برای تولید یک کیلوگرم گندم چیزی حدود  شودمیگفته 

کند تا به مرحله تکامل برسد و مقدار آن معادل جمع ف میطی فرایند تولید مصر کشاورزی وردهآاست که یک کاال و یا یک فر

اما به طور معمول برای تولید یک تن گندم  «.باشدکل آب مصرفی در مراحل مختلف زنجیره تولید از لحظه شروع تا پایان می

 گیرند.مکعب آب در نظر میمتر 511معموال حدود  آبی،

آیند؛ اما تاکید بر ت مانند گندم در کشور ما عین امنیت ملی به حساب میرغم آنکه به نوعی برخی محصوالواقعیت آنست علی

یعنی اگر ایران بتواند با ابزارهای دیپلماتیک،  کندمیراهه ایست که تنها منابع آبی و خاکی ما را تهدید ن عمالً بیآداخلی  تأمین

مقرون  و ذخیره کند قطعاً تأمیناساسی را به نوعی دیگر بازرگانی و انبارداری و بهبود شرایط سیلوهای ذخیره گندم این کاالی 

 .کندمیتر خواهد بود و کمک موثری به حفظ منابع آبی و خاکی تر، امنیت بخشبه صرفه

 مسائل آب در ایران -2

ده ایی از موضوعات و عوامل در هم تنیده و پیچیده است که همگی دست به دست هم داگیرنده شبکهحران آب در ایران در برب

 پردازیم.های حال حاضر و آتی را رقم بزنند که در ذیل به آنها میاند تا بحران

  مسئله آب در ایران دارای ابعاد مختلفی است یک بعد آن به روند جهانی تغییرات اقلیمی و تغییرات منابع آبی بر

ی از الگوی مصرف داخلی و مسائل مختص به کشور ایران و مبتنی بر مشکالت ناش گردد و بعد دیگر آن عمدتاًمی

 ها و فرآیندهای نادقیق است. سیاستگذاری

 شدن است. برخی از ترآید که هر ساله در حال خشکخشک به حساب میاقلیم کشور ایران اجماال اقلیمی نیمه

 1/1داشتن  ماندگی وجود دارد. ایران با در اختیارنویسنگان معتقدند رابطه مستقیمی میان وضعیت اقلیمی ایران و عقب

باشد. اگر بارندگی متوسط ساالنه در جهان درصد متوسط بارش جهان را دارا می 34/1های جهان تنها درصد خشکی

میلیمتر است. موضوعی که بر حیات مناطق 251میلیمتر در نظر بگیریم این میزان در ایران حدود  821تا  811را بین 
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 کشاورزی هستند اثر مستقیمی دارد. مختلف کشور که دارای هویت اقتصادی مبتنی بر

  در حالی کهCSD  درصد اعالم کرده اما این میزان در کشور  21پذیر آب را از منابع تجدید برداریبهرهمیزان مجاز

 درصد است. 81ما بیش از 

 ع های کشور شده و عمال امکان تجدید منابرویه آب از منابع زیرزمینی موجب نشست بسیاری از دشتبرداشت بی

 های زیرزمینی آب از میان رفته است.بسیاری از سفره

 شده است و در برخی مناطق به سود کشاورزی نقش اقلیم و تغییرات اقلیمی در امر کشاورزی در تمام جهان شناخته

باعث رونق کشاورزی  های قطبی مجموعاًشدن زمین و آب شدن یخعکس. برای مثال گرمراست در برخی مناطق ب

 ( و در مناطق دیگر مانند ایران نتیجه منفی داشته است. Fay,2111،8روپا و آسیای مرکزی شده است )در شمال ا

  لیتر در شبانه روز به ازای هر  251لیتر برای هر نفر است اما این عدد در ایران  151متوسط مصرف جهانی آب شرب

 .ایرانی است

 زنند.در صد را تخمین می 31رشناسان چیزی حدود فرسودگی خطوط انتقال سهم مهمی در هدر رفت آب دارد کا 

 ًی در محاسبات منابع آبی ندارند.تأثیر سیستم بازیافت آب در کشور آنقدر کوچک و محدود است که اساسا 

  درصد آب مصرفی به بخش  91درصد در صنعت و  2، شودمیدرصد آب مصرفی به صورت خانگی مصرف  8در ایران

 کشاورزی اختصاص دارد.

 ایی است که به ازای هر دمان آب کشاورزی در ایران بسیار پایین است. شیوه آبیاری و تولید در ایران به گونهران

تولید  این در حالی است که متوسط جهانی و شودمیکیلوگرم محصول تولید  9/1مکعب آب کشاورزی تنها متر

 مکعب آب است.کیلوگرم به ازای هر متر 5/2ورزی محصوالت کشا

 ان بسیاری از اقدامات صورت گرفته مانند ساخت سدها و بندهای مخزنی و انحرافی بیش از آنکه به رونق در ایر

 رود.ایی که امروزه از لزوم تخریب برخی از آنها سخن میاند به گونهاقتصادی و تولید بیانجامند به ضد خود تبدیل شده

 مسائل خاک در ایران -3

مورد توجه قرار نگرفته است و این در حالی  شودمیروزها در کشور به مسئله آب پرداخته موضوع خاک در ایران آنگونه که این 

 تر از موضوع آب باشد.تواند به مراتب بحرانیاست که وضعیت خاک کشور می

 شدن رزش غذایی خاک است دوم موضوع شورایران در حوزه خاک با دو مسئله اصلی مواجه است: اول کاهش غنا و ا

 کشور است تدریجی خاک

  عناصر حیاتی خاک به سرعت در حال کاهش است بسیاری از مراتع طبیعی  برداریبهرهدر ایران به دلیل سرعت

 اند.رویه عمال حالت بیابانی به خود گرفتهکشور به دلیل استفاده بی

 گیاهان بیابانی  رفتن پوشش گیاهی در مراتع کشور موجب تشدید فرسایش خاک و ناتوانی خاک در زایش مجدداز بین

 ه است.شد
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  میلیون هکتار دارای درجات مختلف شوری  17میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تقریبا  5/18در ایران از مجموع

 هستند و در جات شوری آنها در حال افزایش است.

 مصرفی به  و همچنین آبتولید محصول نهایی در واحد سطح  به دلیل تخلیه عناصر حیاتی خاک عمال بهره وری در

 شدت در حال کاهش است.

 و این موضوع اغلب با استفاده از کودهای  شودمیبندی که در کشاورزی دنیا مرسوم است در ایران رعایت نآیش

 .شودمیشیمیایی جبران 

 آلودگی  های شهری و روستایی موجبفنی در حاشیهها و پسماندهای کشور و دفن غیراصولی و غیرعدم مدیریت زباله

 اباروری خاک در بسیاری از مناطق شده است.و ن

 مسائل امنیت غذایی -4

 ار این موضوعات عبارتند از:وهای فراوانی است که فهرستموضوع امنیت غذایی در ایران و جهان دارای پیچیدگی

  و سیاست رسمی جمهوری اسالمی شودمیامنیت غذایی یکی از قلمروهای امنیت ملی در کشور ایران محسوب .

 های خارجی است.ایی سیاسی توسط قدرتی بر جلوگیری از تبدیل موضوع امنیت غذایی به عنوان حربهمبتن

  ایی از کاالهای اساسی مانند گندم، جو، برنج، گیرنده در دسترس بودن مجموعهن دایره امنیتی برای ایران در برای

 ر ایران ما تضمین کند.گوشت، شکر و سویا و ذرت است که قرار است حیات انسان و حیوان را د

  دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم»بانک جهانی امنیت غذای را به» 

ها دسترسی طبیعی و همه مردم در همه زمان» امنیت غذایی زمانی وجود دارد که  FAO.در نظر کندمیتعریف 

مغذی برای رفع نیازهای غذایی خود و تنظیمات غذایی برای یک  اقتصادی داشته باشند به غذای کافی، سالم و

 «زندگی فعال و سالم

  سازمانFAO  کندمیامنیت غذایی را تحت عنوان نظام پایدار غذایی بر اساس مدل زیر تعریف: 
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 های رنامه( تناقضدر ایران میان تعریف رسمی و فهم مسئوالن از امنیت قضایی و اسناد باالدستی بویژه ) قانون ب

 آشکاری وجود دارد.

 کفایی در ادبیات سیاسی ایی در کشور به شدت گرایش به خودکفایی دارد. خودگفتمان حاکم بر موضوع امنیت غذ

نیازی به خارج از کشور، تولید کاالهای و محصوالت مورد نیاز در داخل و نهایتا جلوگیری از ایران عبارت از لزوم بی

ساز مایحتاج ضروری است. این ایده همواره یکی از کلیدواژگان مسئولین بوده و زمینه تأمین سلطه بیگانگان در

 ، نگاه شعاری به تولید و نهایتا توسعه ناپایدار در کشور بوده است.زیستمحیطاستفاده حداکثری از منابع طبیعی و 

 مایحتاج اولیه یعنی  تأمینت است نه تضمین در قانون برنامه پنجم توسعه نگاه به امنیت غذایی بیشتر از منظر سالم

 گیرد.مواد غذایی برای شهروندان مورد توجه قرار نمی تأمینچندان موضوع شیوه و لزوم 

 است به کشی بیش از حد از منابع امروز کشور را با بحران جدی مواجه کرده راهبرد افزایش تولید با استفاده از بهره

های طبیعی که به صورت را غیر ممکن ساخته بلکه کشور را از بسیاری از دارایی کفاییطوری که نه تنها ایده خود

تاریخی از آنها برخوردار بوده نیز محروم کرده است. سدهای ساخته شده، بیایانهای به زمین کشاورزی تبدیل شده، 

 تبدیل شده است.  خودیده خیرخواهانه اولیه همگی به ضدا رغمعلیمرتع داری های گسترش یافته، همه و همه 

  نگرش وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به عنوان دستگاه مسئول سالمت غذایی بیش از هر چیز بر کنترل

 مصرف چربی، قند و نمک متمرکز است و به عنوان یک اولویت سیاستی شناسایی شده است.

  که  شونددرصد مصرف می 25میزان درصد و اسیدهای چرب اشباع به  11اسیدهای چرب ترانس به میزان در ایران

درصد  11بنابر آمارهای جهانی باید میزان مصرف اسیدهای چرب ترانس به صفر و اسیدهای چرب اشباع به کمتر از 

 برسد.

 کیلوگرم در سال است  5/13در وضعیت خطرناکی است در حالی که سرانه مصرف در دنیا  سرانه مصرف قند در ایران

کیلوگرم است. این در حالی است که اگر چین را از جامعه آماری حذف کنیم این میزان برای  31این میزان در ایران 

 کیلوگرم است. 8هر نفر در سال 

  گرم است. و این میزان به دلیل رشد  5گرم در روز است که میانگین جهانی آن  15تا  11سرانه مصرف نمک در ایران

 ها به صورت چشمگیری در حال افزایش است.رویه استفاده از قضاهای آماده و فست فودبی

 آب در اسناد باالدستی -5

های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران در سیاست مهمترین سندی که در کشور ما در خصوص آب وجود دارد عبارت است از:

 وابالغ گردیده؛توسط مقام معظم رهبری تایید  3/11/1379که در تاریخ  23/11/1377مصوب مورخ  «بآمدیریت منابع »مورد 

 به شرح زیر است: که

 های آبریز کشور.ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخة آب بر اساس اصول توسعة پایدار و آمایش سرزمین در حوضه -1

 وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن.ارتقای بهره  -2
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 طبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن.رساندن ضایعات طبیعی و غیرآب، به حداقل افزایش میزان استحصال  -3

های داری و شبکههای سدسازی و آبخیزداری وآبخوانتدوین برنامة جامع به منظور رعایت تناسب دراجرای طرح  -4

ویت نقش مردم در های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقآبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آب

 برداری.استحصال و بهره

 های مشترک.شود و اولویت استفاده از منابع آبهای مرزی که از کشور خارج میمهار آب  -5

 خاک در اسناد باالدستی -6

های کالن باشد و بتواند ی خاک است؛ به طوری که در برگیرنده سیاستکشور ما فاقد اسناد معتبر باالدستی در خصوص مساله

توان به شرح وظایف مدیریت آب و خاک در وزارت جهاد مبنای قوانین در سطوح پایین قرار گیرد. در این خصوص تنها می

 کشاورزی اشاره کرد که در آن آمده است:

 بندی اراضی کشاورزی جهت انجام عملیات اصالح و نوسازی خاک، تسطیح اراضی، زهکشی، شوری بررسی و اولویت

استقرار  های بین مزارع، آبرسانی، احیاء قنوات وفرسایش و جادهسازی، عملیات ضدسازی، آمادهارچهزدایی، احیاء، یکپ

 های آبیاری.سیستم

 امنیت غذایی در اسناد باالدستی -7

مواضع اعالمی قانون برنامه پنجم بیشترین تاکید را بر سالمت غذایی دارد در واقع در قانون گرایش امنیت غذایی بیشتر بر 

 و سایر وجوه امنیت غذایی: تأمینضمین سالمت است تا تضمین ت

  ( قانون 84فعالیت شورای عالی سالمت و امنیت غذایی که برابر بند ) الف( ماده )» بند الف آمده است:  32در ماده

مه برنامه چهارم توسعه با ادغام شورای غذا و تغذیه و شورای عالی سالمت تشکیل شده است در مدت اجرای برنا

  «.یابدپنجم ادامه می

  امنیت غذایی اقدامات زیر را  تأمیندولت مجاز است با هدف » همین قانون گفته شده است که  149همادهمچنین در

صنعتی توسط بخش های سنتی و نیمههای صنعتی و بهبود کشتارگاهحمایت مالی از توسعه کشتارگاه -الف: انجام دهد

ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی و  -خص بهداشت کشتار انواع دام بدولتی به منظور ارتقاء شاغیر

حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و  -( ارزش تولید این بخش ج%35پنج درصد )

 .آبزیان

 بازسازی مسئله -8

شان به صورت معیوب است؛ که همه آنها در ارتباط متقابلسیاستگذاری آب خاک و امنیت غذایی در ایران گرفتار یک حلقه 

دهند و باخود توسعه ناپایدار را به همراه دارند. اجزای این حلقه عبارتند از: پیوسته بازتولید مشکل کرده، منابع را به هدر می

 کشاورزی، اشتغال و امنیت غذایی
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های پیشین که متکی بر ها و سیاستالح و بازنگری بر نگرشامروزه ضرورت اص ت موجود در اقتصاد ایران آنست کهواقعی

هایی که از کشاورزی می خواهد به همپوشانی این اجزاست، به طور آشکاری مسجل شده است. بر این اساس باید:نگرش

فاده از هایی که می خواهد با استاشتغال پایدار برسد و سهم ویژه ایی برای آن قائل است را اصالح شود؛ همچنین نگرش

 کشاورزی امنیت غذایی بیافریند تغییر داده شود.

های مستلزم اصالح و زیر مجموعه به عنوان نگرش 5بر این اساس اگر بخواهیم این تحلیل را اندکی توسعه دهیم باید 

 بازنگری در سیاستگذاری ایران را در نظر بگیریم:

 نگرش به کشاورزی 

 نگرش به دامپروری 

 نگرش به اشتغال 

 به امنیت غذایی نگرش 

 نگرش به توسعه روستایی 

اندو چند نتیجه مشخص های یکدیگر را بازتولید و تقویت کردهات و سیاستتأثیراین پنج راهبرد در یک شبکه هم افزایی مدام 

 اند:به شرح زیر داشته

 دیدهای طبیعی به تهجمله آب و خاک و تبدیل شدن فرصتاززمیان رفتن منابع طبیعی و زیستی ا -1

 های بخش اشتغالگذاریافزایش فقر به واسطه ناکارآمدی و انحراف موجود در سرمایه -2

 توانی اقتصاد کشاورزیبه دلیل نا های شهریحاشیهجمعیت افزایش چشمگیر  و مهاجرت گسترده از مناطق روستایی -3

 :شودمیزیر ارزیابی مختصری از این پنج راهبرد ارائه  در

 اورزینگرش اشتباه به کش 

های توسعه در کشور مورد کاربست ، یکی از شعارهایی بوده که همواره در فرآیند و برنامه«کشاورزی؛ محور توسعه»ی ایده
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میانگین قرار گرفته است. امروز و در شرایط کنونی، ایده مذکور از دقت و درستی باالیی برخوردار نیست. کشوری با 

و نیازمند به ایجاد سالیانه  جمعیتی جوان، رشد اقتصادی پایین، بارش کم، دارای کویرهای وسیع و مناطق کشاورزی محدود

 ایی خود قرار دهد.های توسعهتواند کشاورزی را محور برنامهفرصت شغلی نمی هزار تا یک میلیون 811

 پروریو آبزی  نگرش به دام 

های کشور فاقد بندیی دامپروری است و بخش عمده پروارهای سنتت لبنی ایران محصول شیوهدرصد محصوال 81بیش از 

های کشور. از سوی گیری غیر منطقی از مراتع و جنگلگیری از شیوه های مدرن هستند و این دقیقا عبارت است از بهرهبهره

امروز ایی که ورش ماهی در کشور هستیم به گونهپروری نیز متاسفانه شاهد رشد چشمگیر استخرهای پردیگر در حوزه آبزی

 کننده ماهی های سردآبی از آب شیرین در جهان است.ایران بزرگترین کشور تولید

 نگرش به اشتغال 

بخش مهمی از جمعیت جویای کار کشور در مناطقی سکونت دارند که دارای میزان محدودی از منابع آبی و خاکی است. 

توانند به نیازهای این مناطق ترین برخورد و پاسخی است که مدیران میی برای ایجاد اشتغال سطحیاستفاده از گزینه کشاورز

مانده و تقویت ها پنهانهای متنوع اقتصادهای محلی از چشمهای شغلی و بخشبدهند از این رو طیف وسیعی از فرصت

 . شودمین

 نگرش به امنیت غذایی 

. تقریبا این فهم از امنیت غذایی در هیچ جای دنیا شودمیذایی معادل خودکفایی انگاشته واقعیت اینست که در ایران امنیت غ

های رسد عبور از این بحران نیازمند بازنگری جدی نگرش ما به امنیت غذایی بر اساس واقعیتمعتبر نیست. بنابراین به نظر می

بازیگران فعال و موثر در امنیت غذایی هستیم. به طور مثال جاری و تجارب گذشته است. در گام اول ما نیازمند تنوع بخشی به 

 و از سوی دیگر به لحاظ زیرساختیدستگاه دیپلماسی و روابط خارجی کشورو یا بازرگانان و فعاالن بخش خصوصی از سویی 

کنند  امنیت غذایی ایفا نتأمیایی در توانند نقش ویژهمی رانی، بنادر کشور، انبارها و سیلوهای کشورسیستم حمل و نقل و کشتی

روی مدیران و تری را پیشهای مقرون به صرفهتواند هم راهو... اصالح رویکرد ما به شیوه دستیابی به امنیت غذایی می

و  تأمینبگذارد و هم آب و منابع طبیعی و زیستی ما را برای خودمان و نسل آینده  گذاران دولت و بخش خصوصیسیاست

 تضمین کند.

 ه توسعه روستایینگرش ب 

های موجود از موضوعاتی مانند خود کفایی و اشتغال است. ها و برداشتدر نگاهی کلی نگرش به توسعه روستایی محور تحلیل 

درصدی نسبت جمعیت روستایی به شهری در سال است. اقتصاد کشاورزی بنیاد  6/1در حالی که نتیجه ملموس آن کاهش 

ایی به هدر داده است. ذایی آورده و نه اشتغال، بلکه تنها منابع را به شکل لجام گسیختهروستایی نه برای کشور امنیت غ

ها پیش موضوعی که موجب شده بسیاری از کشورهای اروپایی که هم متوسط بارش و هم کیفیت خاکی بهتر از ما دارند، دهه

 ردازیم.سیاست خود را در این خصوص تغییر دهند. که به صورت خاص بدان 
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 از منابع طبیعی برداریبهرههای ایی برای اصالح سیاستاری روستایی مقدمهذگاصالح سیاست -9

گردد به نداشتن رویکرد امروزه در کشور ما باز می زیستمحیطدر یک کالم بخش زیادی از موضوع بحران آب و 

آن  ایم. واقعیتپیش از انقالب تا به امروز داشتههای توسعه روستایی از هایی که در برنامهگذاری روستایی و کژکارکردیسیاست

گذاری روستایی در ایران کشاورزی بنیاد است و این بدان معنی است که زندگی روستائیان و انباشت ثروت و است که سیاست

یک سوم تواند پاسخگوی سرمایه در روستاها بر پایه تولیدات کشاورزی تعریف شده است. فرض بر این است که کشاورزی می

ها، خرید جمعیت ایران باشد. به همین دلیل دولت برای پوشش دادن مشکالت بخش کشاورزی اقدام به اعطای انواع یارانه

های گذشته نشان داده که این کافی نیست. این رویکرد در ایران به کرده است اما تجربه سالها و غیرهنهاده تأمینتضمینی، 

 به اتالف منابع و افزایش فقر و نهایتا مهاجرت انجامیده است. شکل گسترده و تا حد نامتعارفی

درصد  15درصد از کل تجارت جهانی را به خود اختصاص داده بود و کاالهای تجاری حدود  51کشاورزی حدود 1965در سال 

درصد  11ر کدام به حدود ها هدرصد را را در اختیار داشتند؛ اما در اواخر قرن بیستم سهم کشاورزی و کانی 35و کانیها حدود 

درصد بازار را در اختیار گرفت، سهمی که کماکان در حال افزایش است.  81کاهش یافت و کاالهای تجاری سهمی بیش از 

این عامل یکی از عوامل مهم مهاجرت از مناطق کشاورزی به مناطق صنعتی یا بهتر بگوییم از مناطق روستایی به شهری 

کنند به نوعی روستاها را با اندیشند تالش میه تثبیت جمعیت روستایی و جلوگیری از مهاجرت میاست. عمده کشورهایی که ب

 های محلی درگیر کنند.تولید کاالهای جدید متناسب با ظرفیت

( از چرخش در چهار رویکرد در سیاستگذاری روستایی حکایت OECDهای اقتصادی و توسعه )تجربه سازمان همکاری

بازیگران کلیدی  -4ابزارهای توسعه روستایی  -3اهداف کلیدی توسعه روستایی  -2وعات توسعه روستایی موض -1: کندمی

 .کندمیتوسعه روستایی حکایت 

ه و در خصوص موضوعات توسعه روستایی رویکرد سابق معطوف به ایجاد برابری در میان روستائیان، افزایش درآمد مزرع

های محلی و استفاده از پذیری مناطق روستایی، تثبیت ارزش داراییویکرد جدید بر رقابتاما رنهایت رقابت بین مزارع بود. 

منابع استفاده نشده تاکید دارد. در مورد اهداف کلیدی توسعه روستایی رویکرد سابق تمرکز بر بخش کشاورزی داشت اما 

( SMEsآوری اطالعات، صنایع کوچک )، فنهای مختلف اقتصاد روستایی مانند گردشگرینمودن بخشرویکرد جدید بر فعال

های مالی بود اما در رویکرد جدید تمرکز ها و کمکو صنایع دستی تاکید دارد. ابزار اصلی توسعه روستایی معطوف به یارانه

ر گذاری قرار گرفت. در رویکرد قبلی بازیگران اصلی توسعه روستایی دولت ملی و کشاورزان هستند اما داصلی بر سرمایه

های مختلف از ذینفعان محلی مانند ایی و محلی مشارکت دارند و همچنین گروهرویکرد جدید تمام سطوح ملی، فراملی، منطقه

 کنند. ها مشارکت میNGOها، شوراها و انجمن

 -2کشاورزی تمرکز بر ارتقا بخش  -1در ایران رویکرد دولت به سیاستگذاری روستایی اجماال دارای چهار ویژگی اساسی است: 

گرا و از باال به رویکرد مرکز -4ت بخش خدمات عمومیتالش برای تقوی -3اییهای بازتوزیعی و یارانهگرایش شدید به سیاست

 پایین. 
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کشاورزی اقتصاد روستایی را تقویت کنند و مادامی که کشور ما به یک مدل توانند بخش غیریک نمیاین چهار ویژگی هیچ

ی از منابع آبی را کنترل کند. به ربرداتواند از صیانت از منابع طبیعی سخن بگوید و بهرهستایی نرسد نمیجدید برای اقتصاد رو

گذاری های روستایی و عبور روستا از اقتصاد کشاورزی در برگیرنده امور زیر باشد. سیاسترسد راهکار اصالح سیاستنظر می

و بازبینی جدی و پیگیرانه مسئله است. این امر به دلیل ناکارآمدی ین به شدت نیازمند یک چرخش بنیادروستایی در ایران 

 رسدهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی از سوی دیگر است به نظر میها و تجارب گذشته از یک طرف و ضرورتمشهود سیاست

 کار خود قرار دهد: سر فصل سیاستی را در دستور 5یست سیاستگذاری روستایی در ایران می با

 های غیر کشاورزی اقتصاد روستاییکردن بخشعالف -1

ها و گیری از تمام ظرفیتهایی با تکیه بر بهرهبنیاد باید سیاست -های کشاورزیبحث کلی اینست که بجای سیاست

کشاورزی یک بخش آن کشاورزی است. بخش غیر ایی حاکم شود، کههای اقتصاد روستایی مبتنی بر نگاه منطقهبخش

صنعت، گردشگری و تولید را در  های مختلفتنی بر منابع انسانی، منابع طبیعی و یا منابع فرهنگی باشد و بخشتواند مبمی

 بگیرد.بر

به عنوان استراتژی جدید سیاستگذاری مورد شناسایی گیرد. در واقع اولویت بخشی به بخش غیرکشاورزی اقتصاد روستایی باید 

دی مشارکت کنند. اساسا طیف وسیعی از تولیدات و مشاغل وجود دارند که نیاز به های مختلف تولیروستائیان باید در بخش

 های سربار بکاهد. تواند از بسیاری هزینهمناطق صنعتی بزرگ ندارند و چه بسا تمرکز آنها در مناطق روستایی می

 وری در بخش کشاورزیافزایش بهره -2

و زمین و افزایش سود حاصل از فعالیت کشاورزی است. در این رویکرد  وری عبارت است از استفاده بهینه از آباولویت بهره

تر بود باید از اگر به هر دلیلی استفاده از آب و زمین مقرون به صرفه نبود و ارزش منابع مصرفی از ارزش محصول نهایی پایین

نرا سرپا نگه داشت. و باید تالش کرد که ایی به صورت مصنوعی آپوشی کرد و نه اینکه با استفاده از ابزارهای یارانهآن چشم

درصد اقتصاد روستایی را در اختیار نداشته باشد.  21تا  11مدت بیش از تایی مبتنی بر آب و زمین در بلنداقتصاد و اشتغال روس

ه از وری در استفادگرفتن شاخص بهرهاز کشاورزان باید در جهت حداکثرسازی و در نظر ایی حمایترویکرد سیستم یارانه

 مدت. شدن این حوزه صورت گیرد و نه به عنوان مسکنی کوتاهها و قدرتمندتظرفی

 ها ارتقا زیر ساخت -3

مستقیمی دارد بر  تأثیرهای ارتباطی، جاده و شبکه تأمینها ضروری است، ساختو ارتقا زیر تأمینبرای رسیدن به توسعه، 

در روستاها. بهبود و ترویج استفاده از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات توسعه و شکوفایی اقتصادی، تثبیت جمعیت وجذب سرمایه 

آب، انرژی،  تأمین. کندمیهای آنها به جامعه اطالعاتی نقش مهمی در بهبود شرایط روستایی ایفا و پیوستن روستاها و فعالیت

 روند.می های توسعه برای روستاها به شماربهداشت و آموزش هدفمند بخش مهم و اساسی زیرساخت

 گذاری و تمرکززداییبخشی به سرمایهاولویت -4

کردن گذاری و فعالایی به سمت سرمایههای بازتوزیعی و یارانههای مالی در خصوص روستاها باید به جای سیاستسیاست
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ر سطوح مختلف از سوی دیگر این امر باید بر مبنای جلب مشارکت روستائیان دهای محلی بچرخد. اندازها و دیگر داراییپس

بایست در این امر مشارکت های مختلف جامعه روستایی میی محلی متشکل از بخشهاسازمانریزی صورت گیرد و برنامه

 ها است.های جدید و ارائه مشوقسازی در میان جوامع محلی از طریق آموزش، توجیه سیاستالبته این امر نیازمند ظرفیتکنند. 

 هاها و برنامهتجمیع سیاست -5

هایی های مختلف به تناسب ماموریت خود اقدام به ارائه طرحی مهم سیاستگذاری روستایی در ایران آنست که دستگاهمساله

های ملی است و در بسیاری از مواقع صرفا اهداف تر از اهداف و برنامهکنند که گاهاً اهداف سازمانی در آن بسیار قویمی

برای جذب اعتبارات و داشتن سهم بیشتری از بودجه همیشه  هاسازماند ضمن آنکه رقابت کننمدت سیاسی را دنبال میکوتاه

های مشهود بوده است بنابراین برای آغاز یک سیاستگذاری مناسب برای روستاهای ایران باید نگاه فرابخشی جایگزین رقابت

 .بین بخشی شود و هر بخش ماموریت قسمتی از یک برنامه جامع را داشته باشد

 جمع بندی -6

و اگر ما کشوری هستیم که به جای  شودمیدرصد آب مصرفی در بخش کشاورزی صرف  91اگر ما کشوری هستیم که 

رسانیم. اگر ما کشوری هستیم که درصد آنرا به مصرف می 81های آب زیرزمینی، ساالنه درصدی از سفره 21برداری بهره

است. اگر ما کشوری هستیم که میزان بسیار کمی از خاک آن قابل کشت وری آب کشاورزی در آن نصف متوسط جهانی بهره

 هایمان را تغییر دهیم.و زرع است، الجرم فاقد مزیت نسبی در بخش کشاورزی هستیم و ناچاریم سیاست

دهد می های جهانی هم نشانرسد. تجربهنکته ایی که باید به صراحت بپذیریم آنست که ایران ما با کشاورزی به توسعه نمی

یافته پیدا کنیم که دارای هایی از کشورهای توسعهتواند مبنا و محور توسعه باشند. ممکن است نمونهکه کشاورزی نمی

 رود.کشاورزی قدرتمندی هستند اما در هر صورت کشاورزی محور توسعه در آن کشورها به شمار نمی

ن و فاکتورهای جدیدی را برای اشتغال و امنیت غذایی به خدمت ما باید با این حلقه و یا چرخه خداحافظی کنیم و بازیگرا

هم در شرایطی که به ساالنه بیش از  تواند سهم محسوسی در بازار اشتغال فراهم نماید آنهای کشاورزی نمیسیاست بگیریم.

تری در درون های متنوعاین ما باید در سطح جوامع محلی تالش کنیم فرصتمیلیون فرصت شغلی نیاز هست بنابریک 

 اقتصادهای محلی ایجاد نماییم. 

به سمت به خدمت گرفتن طیف وسیعی از  «خودکفایی»در خصوص امنیت غذایی نیز ما باید با عبور از رویکرد درونگرای 

ا و المللی، تجار و بازرگانان، انبارهامنیت غذایی حرکت کنیم. دستگاه سیاست خارجی، حمل و نقل بین تأمینگران برای یباز

 کننده امنیت غذایی کشور باشد.تواند تضمیننها میآسیلوها و... که توسعه هدفمند 
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 رویکرد پیشنهادی رویکرد فعلی 

 توسعه کشاورزی بنیاد توسعه روستایی
توسعه مبتنی بر بخشهای متنوع اقتصاد روستایی: مانند 

 گردشگری، صنایع دستی، تولید پوشاک و...

 استفاده پایدار و کنترل شده از منابع تضمین امنیت غذایی -الاشتغ تأمین کشاورزی

 نگاه واقع بینانه به ظرفیتهای کشاورزی نگاه افراطی به ظرفیتهای کشاورزی اشتغال

 خودکفایی امنیت غذایی
جلب مشارکت بازیگران موثر: مانند سیاست خارجی، حمل و نقل 

 بین الملل، انبارداری، بازرگانی و...

 روری بر اقتصاد کشاورزیپیوست:م

ات عمیقی بر تأثیرتغییرات سریع در اقتصادهای جهانی و ملی و تغییراتی که در سبک زندگی و نیازهای جوامع ایجاد کرده؛ 

جوامع روستایی داشته است. در گذشته و قبل از ورود جوامع به عرصه صنعتی شدن جوامع روستایی بر پایه آب، زمین و 

ه ایی در تولید ثروت و سرمایه دارا بودند، اما در دوران جدید همزمان با چرخش اقتصاد به سمت صنعت، کشاورزی جایگاه ویژ

های جدید، ما شاهد افت وضعیت روستا و روستائیان هستیم، تا جایی که نام روستا در اغلب موارد با فقر، خدمات و تکنولوژی

 ه است.نشینی و... همراه شدتوسعه نایافتگی، مهاجرت، حاشیه

گذاری اقتصادی در مناطق روستایی و محروم مقدمتا با دو موضوع اصلی بنابر این ما در بحث تدوین دستورکاری برای سیاست

مواجهیم یکی عبور اقتصاد و تجارت جهانی از کشاورزی به کاالهای تجاری است و دیگری این نکته کلیدی که رشد اقتصادی 

های جدیدی در تواند انگارهبری نیست. اینها موضوعاتی هستند که مطالعه آنها میلزوما به معنای کاهش فقر و نابرا

 پیش روی سیاستگذاران قرار دهد.  سیاستگذاری روستایی

 عبور از کشاورزی به کاالهای تجاری -1

درصد  15درصد از کل تجارت جهانی را به خود اختصاص داده بود و کاالهای تجاری حدود  51کشاورزی حدود 1965در سال 

درصد  11ها هر کدام به حدود درصد را را در اختیار داشتند؛ اما در اواخر قرن بیستم سهم کشاورزی و کانی 35و کانیها حدود 

 درصد بازار را در اختیار گرفت، سهمی که کماکان در حال افزایش است. 81کاهش یافت و کاالهای تجاری سهمی بیش از 

(Dollar, 2116, 8) ی از عوامل مهم مهاجرت از مناطق کشاورزی به مناطق صنعتی یا بهتر بگوییم از مناطق این عامل یک

کنند به اندیشند تالش میروستایی به شهری است. عمده کشورهایی که به تثبیت جمعیت روستایی و جلوگیری از مهاجرت می

 نند.های محلی درگیر کنوعی روستاها را با تولید کاالهای جدید متناسب با ظرفیت
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(World Bank, 2112) 

 

 2111های منتهی به در اثر چرخش اقتصاد و تجارت از کشاورزی و معدن به مصنوعات و تولیدات صنعتی در خالل سال

کشورهایی که اقتصاد آنها بر پایه کشاورزی بود تراز تجاری آنها منفی شده و کشورهایی که به سمت تولید کاالهای جدید 

 دهد:نمودار زیر این تغییر تراز تجاری کشورها را نشان میه قدرتمند شدند. رفترفتند، رفته
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 رشد اقتصادی وفقر -2

پناه بردن به منابع طبیعی و استفاده ناپایدار از آن یکی از نتایج فقر و ضعف اقتصادی است و  21کار بر اساس بیانیه ریو و دستور

اد مناطق محروم ناتوان باشد به همان میزان استفاده از منابع ارزان قیمت طبیعی برای جوامع محلی به هر میزان که اقتص

های موفق، رشد اقتصادی لزوما به معنای کاهش فقر و نابرابری نیست. مطالعاتی که بر روی تجربه رغمعلییابد. افزایش می

رگتر شدن اقتصاد جهانی در بستر جهانی شدن، فقر و گرسنگی دهد که همسو با بزرشد اقتصاد جهانی صورت گرفته نشان می

تواند موجب هوشیاری در نیز نه تنها کاهش نیافته بلکه رشد همسویی را تجربه کرده است. توجه به این موضوع می

صادهای دنیا سیاستگذاری روستایی شود. در واقع در عین اینکه افزایش درآمد سرانه و رشد اقتصادی موضوعی است که تمام اقت

بایست های فقیر میدر تعقیب ان هستند؛ اما تجربه نشان داده که برای تولید اشتغال پایدار و ارتقاء زندگی و معیشت انسان

یافته و یا کشورهای های ویژه ایی طراحی و در نظر گرفت. این امر از آنجا نشات می گیرد که حتی در کشورهای توسعهسیاست

 سب، مدل و سمت و سوی انباشت سرمایه به سود فقرا نیست.با رشد اقتصادی منا
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 OECDتجربه  -

های ها و رویکردهایی جدید موفقیتگرفتن سیاست( توانسته است با در نظرOECDهای اقتصادی )سازمان توسعه و همکاری

جمعیت را در  4/1سرزمین و  % 75ی عضو حدودا قابل توجهی را در حوزه روستایی به دست آورد. مناطق روستایی در کشورها

 متوسط بوده است. %83تنها  2111گیرند. بنابر آمار سرانه تولید ناخالص داخلی در روستاهای این کشورها در سال میبر

های روستایی تعداد زیادی از کشورهای عضو دارد اما نقش آن در اقتصاد اگر چه کشاورزی نقش مهمی در شاکله سرزمین

وری در بخش کشاورزی باعث کاهش چشمگیر اشتغال کشاورزی شده و در وستایی کم و در حال کاهش است. افزایش بهرهر

 از نیروی کار روستایی در بخش کشاورزی فعالیت می کنند. % 11( کمتر از 2116حال حاضر )

OECD :دستیابی -2شدن جمعیت؛ وستا و پیرت به خارج رمهاجر -1معتقد است روستائیان با چهار مشکل اصلی روبرو هستند

 سطح پایین خدمات عمومی. -4وری نیروی کار؛ کاهش متوسط بهره -3ضعیف به امکانات آموزشی؛ 

کار قرار داده است و بر این اساس پذیری بیشتر را در دستورهای مکمل و رقابتیافتن راه OECDبه دلیل این کاهش، 

 : کندمیری روستایی معرفی گذافاکتورهای موثر جدیدی را بر سیاست

 افزایش تمرکز بر امکانات محلی  -1

گیرد.در این راستا در کنار تمرکز های فرهنگی و طبیعی آن جامعه نشات میاز این منظر مهمترین امکانات روستایی از ارزش

Extreme Poverty in the World, 0281-8110 

0281 0281 0281 0221 0011 0081 0081 0081 0021 8111 

011 

00111 

00811 

00811 

Number of people living on less than $0 per day (millions) 

00011 

00311 

00511 

www.irpublicpolicy.ir



 
 آب، خاک و امنیت غذایی در ایران گذاریبررسی مسائل و مشکالت سیاست                                                                                                    

08 

 

ایی از ن به سطح گستردهدادیی و بهابر نیاز به شناسا کندمیتاکید  OECDکمتر بر کارکردهای چندگانه کشاورزی سیاستهای 

 های متفاوت.منابع مناطق روستایی برای درنظر گرفتن ابعاد مثبت و منفی شرکای خارجی با فعالیت

 های کشاورزیفشار برای اصالح سیاست -2

در  مبنا -های کشاورزی و آثار منفی آن، فشار برای اصالح رویکرد جاری کشاورزیهای سیاستعالوه بر توجه به محدودیت

گرفتن در تجارت جهانی متمرکز است و از سوی دیگر ر گیرد این امر از یک سو بر قرارکار قراسعه روستایی باید در دستورتو

های کشاورزی است. ها به سیاستها. بر این اساس مسئله مهم سازمان تجارت جهانی ماهیت مبهم پرداختاصالح یارانه

توان ایجاد کرد. در های کشاورزی میشرفت کمی را در مسیر اصالح یارانهدهد که پیمذاکرات اخیر تجارت جهانی نشان می

های روبه رشدی های عمومی با پرسشگذاریهای کشاورزی به دلیل آثار آنها بر سرمایهیارانه OECDبسیاری از کشورهای 

 اند.را هدف قرار دادههای مفیدی حول کاربردهای دیگر از منابع عمومی در مناطق روستایی همراهند، چنانکه بحث

 اییهای منطقهزدایی و گرایش به سیاستتمرکز -3

گذاری بر پایه ن اهداف سیاستآکارها از دست داد، و در مقابل توزیع مالی جایگاهش را در دستور سیاست باز 1981از سال 

ایی چرخشی را ها منطقههای اقتصادی محلی در اهمیت روبه رشدی قرار گرفت و سیاستشناسایی و هدف قراردادن فرصت

ها تر از سیاستآغاز کرد از رویکرد نگاه از باال یعنی استفاده از استراتژی سوبسیدی برای کاهش نابرابری، به سطحی گسترده

یابد: اول یک استراتژی توسعه استراتژیک وجود دارد ایی. این رویکرد جدید با چند فاکتور هویت میپذیری منطقهبرای رقابت

گیرد. دوم تمرکز میهای محلی اثر دارند را در برمستقیم که بر عملکرد بنگاهایی از عوامل مستقیم و غیرف گستردهکه طی

های خارجی و نقل و انتقاالت وجود گذاریها و دانش محلی وجود دارد و تمرکز کمتری بر سرمایهزایی داراییبیشتری بر درون

المللی به عالوه ایی، ملی و بینهای محلی، منطقهگیرنده دولتایی در برمذاکره -معیدارد. و در نهایت یک رویکرد حکمرانی ج

 .شودمیگرفتن نقش غالب کمتر حاکم ان وهمچنین دولت مرکزی با درنظرسایر ذینفع
 رویکرد جدید رویکرد سابق 

 بردای از منابع استفاده نشدههای محلی، بهرهتثبیت ارزش دارایی رقابت پذیری مناطق روستایی، اییایجاد برابری، درآمد مزرعه، رقابت مزرعه موضوعات

 وری اطالعات، صنعت و ...(آهای مختلف اقتصاد روستایی )مانند گردشگری، تولید، فنبخش کشاورزی اهداف کلیدی

 سرمایه گذاری های مالییارانه و کمک ابزار اصلی

حکمرانی)فراملی، ملی، منطقه ایی و محلی( گروهای مختلف ذینفعان محلی ) عمومی، تمام سطوح  دولت ملی، کشاورزان بازیگران کلیدی

 ها( NGOخصوصی و 

 (OECD,2211162)منبع: 

بخشی )کشاورزی( به رویکرد مختلط به توسعه های تکرویکرد جدید تاکید دارد بر چرخش از سیاست OECDبنابراین برای 

 ت متفاوت:روستایی، یعنی توجه به حداقل چهار سیاس

 های حمل و نقل و تکنولوژی ارتباطات و اطالعاتتوسعه زیرساخت -1

 ارائه خدمات عمومی -2

 های طبیعی و فرهنگی محلیاهمیت دادن به دارایی -3

 گذاری روستاییارتقاء سرمایه -4
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