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 نگاری بخش كشاورزیآینده

 پویش محیطي، عرضه و تقاضا .2

 

 

 

 

 چكیده

، فنی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی مهم فناوریاقليمی، و روندهای  بررسی رویدادهابا  محيطی پویش

نگر ترویج تفكر آیندهاز طریق از این روندها  ناشی هایها و تهدیدتعيين فرصت، کشاورزی بخشبرای 

م ضعيف تغييرات آینده ئهای نوظهور و عالدهد تا پدیدهمی آنهااین توانایی را به  سياستگذاراندر بين 

در گزارش  بينی کنند.های آینده قوانين و مقررات الزم را پيشاز بحرانپيشگيری  برایده و کر درکرا 

عنوان گزارش دوم در این گزارش بهنگاری بخش کشاورزی ایران ارائه شد و نخست، چارچوب آینده

بخش  نگاریروش تحقيق آیندهدر ادامه گزارش  ،نگاری بخش کشاورزی ایرانهای آیندهسلسله گزارش

براساس مطالعات انجام گرفته، متغيرهای مهم و اصلی در گزارش نخست پویش محيطی،  و کشاورزی

ثيرگذار بر این بخش در پنج ساحت اصلی؛ اجتماعی، اقتصادی، أها و عوامل تعنوان علتبخش کشاورزی به

اند. های متفاوت آورده شدهمحيطی، و قانونی و سياسی با توجه به شدت اثرگذاری در حلقهفناوری، زیست

کشاورزی مورد بررسی قرار محصوالت شامل توليد و تقاضای کشاورزی بخش  چرخ محيطیحلقه اول 

  موارد زیر است:گرفت. نتایج مهم 

( و IOTوری از طریق مكانيزاسيون و اصالح بذر و نباتات و اینترنت اشيا )بر اثر افزایش بهره 

افزایش سطح زیرکشت در روستاها و حتی شهرهای کوچک و حومه تر( و دانش پيشرفته )با سهم پایين

دليل افزایش نسبی قيمت موادغذایی و افزایش تقاضای محصوالت شهرها )با سهم بيشتر(، بهکالن

 افزایش یابد.ـ  کاهنده یبا شتابـ  در آینده ایران محصوالت کشاورزی شود توليدبينی میکشاورزی، پيش

برابر رشد توليد  6/1ساليانه تقاضای کل محصوالت کشاورزی حدود  طی دهه اخير رشد متوسط 

بنابراین رشد تقاضای مصرف محصوالت کشاورزی بيشتر از رشد  .کل محصوالت کشاورزی بوده است

 شود.در آینده  بروز کمبود این محصوالتضعيف عالمت تواند توليد این محصوالت در کشور بوده که می

تغيير فرهنگ مصرف و گرایش تدریجی به کاهش مصرف غالت در بين مردم، کاهش مصرف  

های گياهی، شكر و محصوالت لبنی طور عمده از روغنکالری و پروتئين اضافی بهمين أگوشت قرمز و ت

 تبدیل به روند و جریان اصلی در آینده باشد.تواند در آینده متصور است که می

با وجود اینكه توليد شيالت در مقایسه با محصوالت دیگر کشاورزی، سهم کمتری در توليد کل  

ولی توليد شيالت طی یک دهه اخير رشد تقریبی دو برابری داشته است این  ،محصوالت کشاورزی دارد

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  _________________________________________________ 

 

2 

تواند توليد شيالت بقيه محصوالت کشاورزی رشد آنچنانی نداشته است که می در حالی است که توليد

 توجه باعنوان عالئم ضعيف و یا نوظهور برای تبدیل شدن به یک روند و جریان اصلی در آینده باشد. به

 جایگزیني و شیالت توسعه بلندمدت در كشور، جنوبي نوار و مركزی فالت خشكسالي به

 كار دستور در تواندمي باغي، و كشاورزی محصوالت تولید جای به هيما پرورش هایحوضچه

 .گیرد قرار كشور اجرایي و تقنیني نهاد

محصوالت باغی در حدود نيمی از ارزش صادرات محصوالت کشاورزی را به خود اختصاص داده  

است. حائز اهميت است با وجود سهم نسبی کمتر محصوالت دام، طيور و دارویی در مقایسه با محصوالت 

تی برابر در ارزش صاردا 5/3باغی و زراعی در ارزش سبد صارداتی محصوالت کشاورزی، جهش قابل توجه 

گاهی برای توسعه صادرات به کشورهای منطقه تكيهتواند به می 1392نسبت به  1395این گروه در سال 

های عربستان سعودی تسياس باویژه کشورهای عراق، قطر و عمان که در حال حاضر به تعریف شود.

 زاویه دارند. 

براساس مطالعه حاضر و بررسی حلقه اول چرخ محيطی بخش کشاورزی، سه مشكل قانونی اصلی  

 که عبارتند از: شدشناسایی 

 های کشاورزی بهينه زمين ویژه قانون ارث و همچنين قوانينی در زمينه اندازهبه مشكالت قانونی

تواند مانع از ، که میود نداردوج ،کمترین اندازه زمين که قابل تفكيک نباشند در مناطق مختلف و یا

 .کند راهمف سازی اراضیمدت زمينه را برای یكچارچهبلند تقسيم بيشتر قطعات شود و در

 بنيان و های دانشبا هدف تقویت شرکت ضعف در قوانين صيانت از مالكيت فكری در کشور

 .و گياهان دارویی در تكنولوژی و فناوری و تحقيق و توسعه بخش کشاورزی گراصادرات

 و مشكالت  گذاری محصوالت کشاورزیقيمت در دولت دخالتو در رأس آن  دولت های حمایتیسياست

 .و قوانين مرتبط دیگر 21/6/1368قانون تضمين خرید محصوالت اساسی کشاورزی مصوب  مطرح در
 

 

 مقدمه

داشتن نقش حياتی در تأمين غذای مورد نياز مردم و زیربنای اصلی تحقق  دليلبهخش کشاورزی ب

کشاورزی در  یهافعاليتشود. امروزه ی اقتصاد جوامع محسوب میهابخشغذایی از مهمترین  امنيت

در  .بر موارد مذکور به لحاظ ایجاد اشتغال نيز حائز اهميت استبرخی از کشورهای در حال توسعه عالوه

یافته، نقش کشاورزی فراتر از تأمين غذای مورد نياز بوده و شامل تأمين های توسعهاغلب کشور

 1.استد و از این نظر غيرقابل جایگزین شواجتماعی و اقتصادی نيز می های سياسی،اولویت

                                                 
 .1396نوروزی،  .1
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نگاری بخش کشاورزی آینده چارچوبنگاری بخش کشاورزی و بيان های آیندهدر سلسله گزارش

نگاری، چارچوب و مراحل روش تحقيق آینده براساسدر گزارش نخست، در این گزارش )گزارش دوم( 

 و 1های ذهنی شهودیروشبر پژوهی شامل دلفی )مبتنیی آیندههاهای پروژه با استفاده از روشداده

تحقيقات ميدانی، مطالعه یش محيط و و(، پموضوعات خاص دربارهمتخصصان آوری نظرات جمع

عبارت دیگر، این به ند.شومیی داخلی و خارجی بررسی هاای، اسناد، کتب، مقاالت و گزارشکتابخانه

نگاری بخش کشاورزی و گزارش نخست پویش محيطی های آیندهگزارش، گزارش دوم سلسله گزارش

هایت بعد از پویش محيطی در ن .شامل حلقه اول چرخ محيطی، عرضه و تقاضای بخش کشاورزی است

براساس مطالعات  های آنو مؤلفه حلقه اول، به ارزیابی جزئی آینده عرضه و تقاضای بخش کشاورزی

ارزیابی  شود.حاضر و با شرط استمرار وضع موجود و نيز مشكالت اصلی قانونی در این حلقه پرداخته می

نگاری کامل و نتایج نهایی ناشی از سلسله دقيق و بررسی جامع آینده بخش کشاورزی پس از آینده

 نگاری بخش کشاورزی حاصل خواهد شد.های آیندهگزارش

  

 روش تحقیق. 1

صورت بهنگاری و تعيين جایگاه و اهميت این گزارش، در این بخش برای بررسی و مرور روش آینده

 شود.پرداخته می ،1نمودار براساس  نگاری بخش کشاورزی ایرانبه تبيين روش تحقيق در آیندهمختصر 

  

                                                 
1. Subjective-intuitive 
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هاورودی  

 نتایج

 هاترسيم آینده

 تأویل و تفسير

 تجزیه و تحليل

 دلفي، پایش محیط

 تحقیقات میداني

موضوعات در حال ظهور، 

 اصليروندها و رویدادهای 

 تفكر سیستمي

 ها ای علتالیهتفكیک الیه

 اندازسازیسناریوپردازی، چشم

 نگریپارادایم هنجاری، پس

 ها، گزارشات، شاخص

 هاگاهها و كاركارسوق

 نگاریرویكرد و روش آینده .1 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Joseph Voros (2012), Thinking About the Future Using Macro – big history,Swinburne 

University of Technology. 

 

 )پویش محیطي( ورودی. 1-1

های ذهنی روشبر پژوهی شامل دلفی )مبتنیی آیندههاهای پروژه با استفاده از روشمرحله نخست دادهدر 

(، پویش محيط و تحقيقات ميدانی، مطالعه موضوعات خاص دربارهمتخصصان آوری نظرات جمع و شهودی

  1ند.شوی داخلی و خارجی بررسی میهاای، اسناد، کتب، مقاالت و گزارشکتابخانه

 

 تجزیه و تحلیل. 2-1

گذار بر بخش کشاورزی مورد تجزیه و تحليل واقع شده و از این تأثيردر این مرحله چندین مؤلفه محيطی 

 ند.شومی خالصه و تعيين 4و عالئم ضعيف 3و مخالف اثرگذار، موضوعات در حال ظهور 2های اصلیبين، جریان

 قرار نگرفته و به نوعی عالئم ضعيف تلقیی محتمل هاموضوعات در حال ظهور، هنوز جزو آینده

                                                 
 . گزارش حاضر موضوع این مرحله از روش تحقیق است.1

2. Main Stream 

3  . Emerging Issue 

4. Weak Signal 
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د. تداوم عرضه و استقبال عمومی از موضوعات نوظهور به تبدیل شدن این موارد به ابرروند یا شومی

توان می ازجمله موارد موضوعات در حال ظهور برای مثال. (2)نمودار  شودمی منجر ابررویداد در آینده

 د.کراشاره  1به کشت بدون خاک

 آینده بر یکل طورشدت بر روندها و بهکه به هستند رویدادها بر خالف روندها حاصل اتفاق یا حادثه

 .هستندتاریخی  هایگسست از جنس ها بيشتررویداد و اندتداوم گذشته روندها معموالً. گذارندمی تأثير

ده و کرهای محيطی اثرگذار عمل روندها و رویدادهای مخالف بر خالف باورهای مرسوم و جریان

 د. کننممكن است ابرروندها و رویدادهای فعلی را خنثی 

 

 های اصليم ضعیف تا جریانئتكامل عال چرخه .2 نمودار

 Source: Adopted From work by Graham Molitor, Wendy Schultz, Everett Rogers, 2014. 
 

 تفسیر تأویل و. 3-1

 آثارشود. این طور مستقيم و غيرمستقيم پایش میهای محيطی بر کشاورزی بهلفهؤم آثاردر این مرحله 

. در نهایت شوندمیق يها عمای علتیابند و به کمک تحليل الیه الیهبر پایه تفكر سيستمی وسعت می

محيطی تشخيص داده شده و در قالب های لفهؤگيری از الگوهای دایناميک، پيشران و برآیند مبا بهره

 د.شوچند متغير پيشران تعریف می

 

                                                 
1. Hydroponic 

 روندهای اصلی موضوعات نوظهور شهود و بينش عالیم ضعيف

 دانش تخصصي بیرون از 

 بخش كشاورزی

     صان بین ص صاحبه با متخ م

 ایرشته

خبرگان صنعت 

های پیشروشركت 

ها، اخبار، روزنامه

 هاگاهمجالت، وب

قوانین و مقررات 

های بخشفرضپیش 

جهانی، 

پراکنده و 

 متعدد 

 آینده حال

ل
ح تحلی

ط
س

 

 زمان
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 تفكر سیستمي. 1-3-1

د. کرتوان آنها در یک سيستم بسته بررسی ، صنعت یا یک بخش و ... نمیروکابرای شناخت آینده کسب

 با محيط پيرامون خودها وجود خارجی ندارند و در واقعيت همه سيستم های بسته در عملسيستم

 گذارندمی تأثيرگيرند و بر محيط اطراف خود می تأثيرخود  ها از محيطتعامل دارند، یعنی تمامی سيستم

  1(.مفهوم پيچيدگی)

د که این شومی این نمودار، خشكسالی سبب مهاجرت افراد روستا و کشاورزان به شهرها براساس

از شهر به روستا،  فرارو در بلندمدت با  شده منجر و آلودگی آب و هوای شهرها شهرها ازدحامامر به 

در  .گيردمیشدت کشاورزی يرغ های ویالیی ووسازساخت ی کشاورزی و افزایشهاافزایش قيمت زمين

مهاجرت که سبب بدتر شدن معيشت و  گشته این شرایط ميزان فعاليت و توليد کشاورزی محدود

 د.شومی روستایيان به حومه شهرها

و د شومی ساکنين حومه شهری بيننشينی سبب احساس تبعيض حاشيهسوی دیگر گسترش از

 شود.میرا سبب  امنيتی هایبحرانافزایش جنایت و دستگيری و بازداشت ازسوی پليس و  این مسئله

 

 خشكسالي بر معیشت روستایي و معضالت شهری آثار درباره تفكر سیستمي .3 نمودارَ

 
Source: MoosaviMadani, S.S., What are Some of Cultural and Social Risk of Rapid Urbanization 

and How Can be Avoided? WFSF Essay, 2016. 

 

 هاتعل یاهیال لیتحل. 2-3-1

را به چهار سطح متفاوت جلب  استگذاري( توجه پژوهشگر و سیاهیال یعل لي)تحلها تعل یاهیال ليتحل

است که معموالً با مقاصد  یو مسائل یکمّ یشامل روندها شود،یم دهينام یتاني. سطح نخست که لکندیم

                                                 
 .1394نگری، های توسعه و آیندهپژوهی، مرکز آموزش و پژوهش. آشنایی با مبانی آینده1

خشک سالي و كم آبي

كشاورزی

اشتغال روستا

مهاجرت به شهرها
حاشیه نشیني در

شهرها

احساس عدم تعلق و

تبعیض

جرم و جنایت

برخورد قهری و انتظامي

بزرگ شدن كالن

شهرها

آلودگي هوا و ترافیک

شهری

مهاجرت معكوس از شهر به

روستا

ویال سازی و تغییر
كاربری اراضي

-

+

+

+

+

+

-
+

+

+

+

+

+

 حلقه فزاینده

 بحران امنیتی 

 حلقه فزاینده

 بیکاری روستایی

 آبيخشكسالي و كم

 بزرگ شدن 

 كالنشهرها
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ها و داده ،یتاني. در لکندخود جلب میرا به یخبر یهاو توجه رسانه شودیآنها اغراق م درباره یاسيس

 .شوندیشوند، نقل م دهيآمارها بدون آنكه به چالش کش

 یتانيمشكالت مطرح در سطح ل یِخیو تار یاسيس ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یعلل اجتماعدوم به طحس

آن عرضه  شیدايقابل قبول از علل پ ینييمشكل، تب یهاشهیر ترقيدق یسطح با بررس نی. اپردازدیم

 . کندیرا در حل آن مشخص م گرانیباز گریدولت و د فیو وظا کندیم

 دهندهتي( مشروعیها)گفتمانیهاینيبجهان زيبه ساختارها و ن ترقيعم یسطح، با نگاه نيومس

توجه خود را از افراد به ساختارها معطوف  دیکه نه تنها با مينيبیم نجای. ما در انگردیبه ساختارها م

گفتمان  نیاز سلطه ا یچه کسان مينيو بب کنيم ییشناسا زيساختار را ن یگفتمانِ حام دیبلكه با م،يکن

 . شوندیمتضرر م یو چه کسان برندیسود م

 ییهافرض است که داستان نیبر ا یسطح مبتن نیاستعاره است. ا ایسطح، سطح اسطوره  ترینژرف

. دهندیگفتمان مـ  ینيببه جهان یاحساس یوجود دارند که بُعد یجمع یالگوهاکهن ینوع ای قيعم

 ی،ابعاد احساس نیاست. ا یمورد بررس و ناخودآگاه مسئله یابعاد احساس یجمع یالگومنظور از کهن

 نیاز جنس اسطوره و استعاره هستند. ا ليدل نيت دارند و به هممل کی یخیتار یهادر تجربه شهیر

 1.رنديگیدر قالب زبان قرار نم یبهم دارند و به راحتم یریها معموالً تصوها و استعارهاسطوره

 

 هاترسیم آینده. 4-1

تحليل و  ،بررسی 2نگریترتيب سناریوپردازی، آینده مرجّح، پارادیم هنجاری و پسهبمرحله در این 

محيطی زیست فرهنگی، سياسی و اقتصادی، عواملی همچون نيروهای پيشران اجتماعی،. شوندمیتحقيق 

 ند. شوهدف ترسيم آینده برای سناریوپردازی بررسی، انتخاب و تبيين  باید باو فناورانه 

 

 نتایج. 5-1

های نهادی دستيابی به نگری، الزامات حقوقی و زیرساختاندازسازی و پسچشمپس از تدوین در این مرحله 

های شود. در ادامه با تعریف شاخصبيين میی پنج ساله ترسيم و تهاترتيب در هر سال از برنامهانداز بهچشم

مقررات و قوانين  ،پيشگيری براید و کرتوان، هر سال فاصله وضع موجود از وضع مطلوب را بررسی آینده می

 .واگذار کردقوه مجریه  را بههمچنين نظارت بر اجرای بهتر امور  .الزم را ایجاد یا حذف نمود

  

                                                 
 .1389، آرمین امیر .1

2. Back casting  
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  1پـویش محیطـي. 2

کنونی  وجود آمده که تغييـر، ویژگـی بـارز دنيـایچندسال اخير این اتفاق نظر ميان صاحبنظران به در

افزایش ميزان  رشـد تعـداد بـازیگران، دليلبهتغيير و تحوالت فراوان و هـم  دليلبهو آینده است. هم 

سرعت توليد و توزیع  ـم وسـابقه حجافزایش بی دليلبهپذیری آنها از هم و همچنين تأثيرتعامالت و 

 .تر از گذشته شده استتر و آشوبناک اطالعات، دنيا بسيار پيچيده

 های متالطم و پویایی، متغيرهای محيطی، یعنی متغيرهایی کـهتوان گفت که در چنين محيطمی

گذشته  انـد. اگـر درخارج از مرز یک سيستم قراردارند، نقش و اهميـت بيشـتری در سرنوشـت آن یافتـه

دادند، قرار می عنوان مهمترین بخش محيط کانون تمرکـز و توجـه خـود، بازار و مشتری را بههانهاد

جامعه و یا حتی  قبيـل سياسـت، فنـاوری، اقتصـاد، های محيطی ازلفهؤامروزه روشن شده که سایر م

دارند. به یک بخش   آینـدهشـتری بـر م اتی همسنگ و گاه حتی بيشتر از بـازار و تأثيرزیست،  محيط

تری قرار گرفته و جدی هـای اخيـر مـورد توجـهدر سـال «پـویش محيطـی»همين دليـل، موضـوع 

 2.است ه شدهئجدیدتری نيز برای آن ارا یهاروش

اند اضافه شده بخشفراموش نكنيم که اکنون نهادهای رسمی متعددی بر محيط پيرامـونی یـک 

 تحت «یندی مستمرآعنوان فرشناخت محيط به» برایبا تالش گذارنـد. می تأثيرکه اتفاقاً بر عملكرد آن 

 3.و پيچيدگی مقابله کرد یاطمينانناتوان با این محيطی، میعنوان پویش 

 

 پویش محیطي. اهداف 1-2

م کوچک ئمند و دریافت عالصورت نظامدنيا به نوعی رادار بـرای پـایش»پویش محيطی را  4نيستورسكو

منظور  به «آوری منظم اطالعات خارجیجمع» تعریـف کـرده و پـویش را« و بزرگ، جدید و غيرمنتظره

 :کندموارد زیر تعبير می

، اعالم هشدار بموقع در صورت وقوع تغيير در شرایط پيرامونی نظمی در جریان اطالعات وکاهش بی

 :توان اهداف زیرا را برای سيستم پویش محيطی برشمردتر به موضوع، میتخصصی بـا نگـاهیافزاید همچنين می

  ،اقتصادی، اجتماعي و سیاسي مهم برای نهادپیگیری اتفاقات و روندهای علمي، فني 

 آورندكه هر یک از این روندها برای نهاد به ارمغان مي هایيها و تهدیدتعیین فرصت. 

 نگر در بین مدیران و كاركنانترویج تفكر آینده 

 روندها یاعالم هشدار به مدیران و كاركنان در صورت تغییر جهت، واگرایي، شتاب و یا كنـد 

                                                 
1  . Environment  Scanning 

 .1389، زادهنظري و والیتی میرشاه .2

 .همان .3

4. Nistorescu, 2006. 
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 ریزیارتباط پویش محیطي و برنامه. 2-2

عبارت ساده، دیگر . بهاز اهميت بسزایی برخوردار است «ریزی راهبردیبرنامه»در دنيای متالطم امروز، 

باید از قبل  خودمسلم شده است که برای بقای  وکارهاکسب فعاالناین امر بر اکثریت قریب به اتفاق 

 نظر بگيرند.  بازیگران عرصه رقابت را در این نقشه در نوعی همه داشته باشند و به ریزیبرنامه

اعتماد و اعتقاد »، به دو معيار خيربتواند در این مسير درست حرکت کند یا بخش کشاورزی  اینكه

درست حرکت  در مسير بخشعبارتی، برای اینكه بستگی دارد. به« تحوالت محيطی»و   «به این مسير ینهاد

 1.دکنتحوالت را تعيين  تحوالت محيطی را به دقت مطالعه کرده و راهبردهای متناسب با اینکند، باید 

مروز هدف سياستگذار آن است که بخش کشاورزی منعطف ایجاد کند، توان در دنيای متالطم ا

سطح  تواند تااین مزیت میتواند مزیت رقابتی ایجاد کند و می در برابر تحوالت محيطیپاسخگویی 

هایی، مزیت های بنيادین، ارتقا یابد. توانایی توليد چنينتوانمندیایجاد ، یا وکارکسب ماندگارمفاهيم 

ها و محصوالت قابليت ی از نوآوری محض به سوی تغيير فزاینده و توسعهنهادموجبات تغيير تمرکز 

شده است، با توجه به افق زمانی و آرایش  نشان داده ،4نمودار طور که در آورد. همانموجود را فراهم می

توان چهار سطح ، می)در اینجا مجلس شورای اسالمی و نهادهای متولی بخش کشاورزی( نهادراهبردی 

 :ی متصور شدنهادای به نام محيط و آینده لهئمس ه باهرا در مواج

 شود ل حاد و بغرنجی میئتنها سرگرم حل مسا نهاد کامالً منفعالنه، در سطح اول، در رویكردی

 . با آن مواجه استکه هر روز 

 کوشد تا ریشه و دالیل مشكالت را پيدا کندمی نهادسطح دوم،  در. 

 دستانه تغييرات کوشد تا پيشمحيط اطراف و پویش دقيق محيط می با دیدبانی ،در سطح سوم

 و مانع از غافلگيری شود.  بينی کردهپيرامونی را پيش

  ،عنوان کند که خود را بهمی آنچنان هوشمندانه با محيط برخورد نهادباالخره در باالترین سطح

 .بينددادن آینده آن می عاملی در شكل

  

                                                 
1  . Narchal, R.M, K. Kittappa & P. Bhattacharya ,1987. 
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 در برخورد با محیط)مجلس شورای اسالمي(  نهادممكن  رویكرد انواع .4 نمودار

 
 .1389، پژوهی علوم و فناوری دفاعیمرکز آینده، پویش محيطی ،فرهاد ،زادهنظری و فرزانه ،والیتی ميرشاه مأخذ:

 

 پویش محیطيانواع . 3-2

نيروهای  مـی و رسـمی باشـد. هـم نيروهـای محيطـی و هـمئای داتواند فعاليتی موقت یا رویهپویش می

نتایج برخی  دهنـد. بنـا بـهخود قرار مـی تأثيریند را تحت آی، شرایطی هستند که این فرنهاددرون 

دارای سيستم پویش  محـور و دارای محـيط پيچيـده احتمـاالًیی با فرهنگ مشارکتهانهاد، هاپژوهش

ميزان انسجام و افق زمانی در  خـود بـر بهمحيطی رسمی خواهند بود. ميزان رسميت این سيستم بـه نو

ی رسمی پویش، هاسيستمنشان داده که  هاپژوهش گذارد. همچنين نتـایجمی تأثيرجستجوی اطالعات 

ل رهگيری شده ئافق زمانی این مسادر مقابل  کننـد ورا شناسایی و رهگيری مـی مسئلهتعداد بيشتری 

 .دهندرا کاهش می

جستجوی »کند: می بيان بـين پـویش رسـمی و غيررسـمی فـرق قائـل شـده و 1آگـویالر

مشخص یا برای هدفی ویژه  غيرساختارمند بـرای دسـتيابی بـه اطالعـاتی غيررسمی تالشی محدود و

 یجستجودر مقابل،  صورت پذیرد.... اشـكال مختلـفتوانـد بـه غيررسمی مـی جستجویاست ... این 

تعيين شده برای یافتن اطالعات خاص یا  ای از قبـلرسمی تالشی منظم و معموالً براسـاس برنامـه

ریزی شده بودن یا نبودن دو شيوه، در برنامه ای مشخص است. تفاوت ایـنمسئلهاطالعات مرتبط با 

 2«.آنهاست

                                                 
1  . Aguilar 

 .1389، زادهنظري و والیتی میرشاه. 2

 حل معضالت حاد

حاضرحل مشكالت   

بني نیازهای آتيپیش  

دادن به آیندهشكل  

هاانگاری ریسکنادیده 

         هری ظا ئم  عال فع  ر

 مشكالت

دوراندیشي در سطح روزمره 

   سایي و رفع علل شنا

 مشكالت

یادگیری 

        با عال  ف خورد  بر

 آینده

   شاركت كل نهاد م

 در پویش محیط

سناریوپردازی 

تعالي آینده 

           نده ی به آ گاه  ن

 هاسبد فرصتعنوان به

    طراحي فرآیندهایي

برای عملكرد بهتر در          

 آینده

 متمایز

 غيرمتمایز

 بلند مدت کوتاه مدت

راهبرد
 

 افق زمان
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 های محیط پیراموني و عدم اطمینانالیه. 4-2

تعامل  برخـورد و چگونگیکننـده در طور که پيش از این اشاره شد، یكی از مهمترین عوامل تعيـينهمان

محيطی با اطمينان  دارد. در نهادبا محيط، ميزان عدم اطمينانی است که محـيط پيرامـونی آن  نهادهر 

افق زمانی بلندمدت،  باال آنچه دیروز اتفاق افتاده است، فردا نيز حادث خواهد شد و بنـابراین بـرای

های مسئوليت حوزه شـفاف مشـاغل، صورتبهسپس و  دکرتدوین هایی توان اهدافی را وضع و برنامهمی

 .های الزم حين خدمت را تعيين نمودو شرح شغل و آموزش

 در مقابل، تحت شرایط عدم اطمينان، آنچه که دیروز اتفاق افتـاده اسـت، احتمـاالً فـردا نخواهـد

 حرکت اهـداف آنچنـان درد. کرای جدید برخورد افتاد. هر حادثه، به نوعی تازه است و باید با آن به شيوه

توان نمی ریزی مبتنی بر بـازخورد اسـت. مشـاغل راتوان به آنها رسيد و برنامهکه به سختی می هستند

هر مشكل باید از  کننـد و بـرای حـلصورت انفرادی کار میافراد به ندرت به زیرابه خوبی تعریف کرد، 

برنامه آموزش توان می غيير هستند، بـه سـختیجست. چون مشاغل دائماً در حال ت سودخرد جمعی 

ی را به نهادتوان محيط می هـای مختلـف. بـا توجـه بـه الیـهتدوین کردطور دقيـق حين خدمت را به

 :(1شكل) تقسيم کرد شرح ذیلبه سه بخش

 :(محيط بالفصل)در ارتباط هستند  موضوعصورت بالواسطه با مواردی که به محیط یک. 

 :(محيط محتمل) بالفصل خواهند داشـت تأثير نهادمواردی که احتماالً در آینده نزدیک بر  محیط دو. 

 :ی نهاد هـای پـویششـود و شـاخکم خفيف میئترین محيط که شامل عالناشناخته محیط سه

 چنانچه بر ميزان است. این موارد مهم را باید پویش کرد و به اطمينـان رسـيد کـه کرده آنها را حس

 .(ممكن محـيط)توان از پس آنهـا برآمـد این عوامل افزوده شد، می تأثيراهميت 
 

 بیني نشدهای پیشو تغییر الیه دانش محیطدایره  .1شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .1389، پژوهی علوم و فناوری دفاعیمرکز آینده، «پویش محيطی» ،فرهاد ،زادهنظری و فرزانه ،والیتی ميرشاه مأخذ:

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  _________________________________________________ 

 

12 

چندانی  تـوان اعتمـادیاسـت. نمـ نهادو  محيطمتأثر از تعامل بين  نهادو جهـت حرکـت ـرعت س

این موضوع در  .، شناسایی کـردنهادو تأثرات آن را بر  تأثيربه محيط کرد، لذا باید تغييرات محيطی و 

گذار بر تأثيری محيطی هادر چرخ محيطی، حوزه .نشان داده شده است 1عنوان چرخ محيطی باشكل 

ات تأثير، چرخدمحيطـی مـی شود. تا زمانی که چـرخوکـار نشان داده میکسـب (سيسـتم) سامانه

 2.وکاری ادامه خواهد داشتکسبسامانه  محيطـی بـر نظـام

دارای چرخ محيطی و  کنيمحرکت می و هسته اصلی درونسمت در چرخ محيطی از محيط به 

های مختلف بخش محيطیعوامل مثال اثر  برایاست.  3آیندهعمق و وسعت بيشتری نسبت به چرخ 

در چرخ محيطی کشاورزی اصلی بر بخش  ، اجتماعی، سياسی، قانونی و فناوری و محيط زیستیاقتصاد

مثال  برای) و مسئله بوده و این معضل محورو مسئله محورچرخ آینده معضل . ولیشودمیارزیابی 

. ندشوبررسی می ،عنوان نتایج معضل و مسئلهآن به هسته اصلی چرخ مطرح و تبعاتعنوان به خشكسالی(

 از درون به بيرون است. جهت عليت چرخ آینده لی درو ،جهت عليت از محيط به درون در چرخ محيطی

 هستند.مطرح علت  عنوانبه های بيرون معلول و در چرخ محيطیحلقه در چرخ آیندهعبارت دیگر، به

 

 شناسایي متغیرهای ورودی . 3

گيری از نظرات خبرگان، مقاله معتبر علمی داخلی و خارجی و بهره 100مطالعات حدود  براساس

 براساسارتباط مستقيم یا غيرمستقيم و  براساسبخش کشاروزی  چرخ محيطیی هاحلقهمتغيرهای 

بخش کشاروزی  محيطی چرخحلقه اول  4.(5)نمودار  دشی پيرامونی استخراج هااهميت نسبی الیه

مستقيم بر توليد و تقاضای بخش کشاورزی اثر گذار است، طبق اصول  طوربهمواردی است که 

، اجتماعی، سياسی، قانونی ی؛ اقتصادPESTELساحت کلی  6در  پژوهی نيروهای پيشران معموالًآینده

 حوزه محيطی مرتبط بامتغيرهای این پنج  مهـمتـرین شود.بندی میتقسيم 5(محيطی)زیستو فناوری 

 بخش کشاورزی عبارتند از:

 

 

 

                                                 
1. Environmental Wheel 

 .1389، زادهنظري و والیتی میرشاه .2

3. Future Wheels 

های نظام پایش و ارزشیابی توسعه واکاوی چالش»صورت ویژه از گزارش . برای پویش متغیرهای اثرگذار بر کشاورزی به4

در های مجلس شورای اسالمی ی مرکز پژوهشيدفتر مطالعات زیربنا ،، تألیف حجت ورمزیاری«کشاورزی و روستایی ایران
 شده است. استفاده 1392سال 

 یبررس جهت مطالعه نیا در یول ،رندیگیدر نظر م یفناور طهیح وندر را یطیمحستیز یرهایمتغ یپژوهندهیآ مطالعات در .5

صورت جداگانه در نظر به طهیح نیا ی،اثرگذار در بخش کشاورز یرهایمتغ قیکامل و دق شیو پو ندهیچرخ آ یهاحلقه اتیجزئ
 گرفته شده است.
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 حوزه اقتصادی. 1-3

 عرضه و تقاضا 

 گذاریسرمایه 

 وری توليدبهره 

 زنجيره ارزش 

 زیرساخت 

 عوامل توليد 

 هانهاده 

  ی اقتصادیهابخشارتباط بخش کشاورزی با سایر 

 

 سیاسيحوزه . 2-3

 ارتباط با کشورهای منطقه 

 المللیارتباطات بين 

 شرکای تجاری 

 )انواع امنيت )انسانی، غذایی، اقتصادی، سياسی، اجتماعی، انرژی، روانی، زیستی و نظامی 

 المللیهای نهادهای بينحمایت 

 

 اجتماعيحوزه . 3-3

 جمعيت 

 مهاجرت 

 تعاون روستایی و کار جمعی 

 عدالت 

 اشتغال 

 قدرت خرید 

 سودآوری 

  رفاه 

 گردشگری 
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 محیط زیستحوزه . 4-3

 ایران و جهان یمياقل راتييتغ 

 ینزوالت جو 

 رانیا یمياقل طیشرا 

 یعيمنابع طب 

  رف آبامصمنابع و 

 کشاورزی پایدار 

 

 فناوریحوزه . 5-3

 یتكنولوژ 

 کيژنت یو دستكار ختهیمحصوالت ترار 

 اياش نترنتیا (IOT) 

 ی آبياریهاسيستم 

 مكانيزاسيون کشاورزی 

 اصالح نباتات 

 نوآوری 

 

 قانونيحوزه . 6-3

 1404 انداز جمهوری اسالمی ایران در افقسند چشم 

 1391مصوب سال  های کلی نظام در بخش کشاورزیسياست 

  (1396 -1400)اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ، پنجساله ششم توسعه اقتصادیقانون برنامه 

 وری بخش کشاورزی و منابع طبيعیقانون افزایش بهره 

 از آب و منابع طبيعی برداریقوانين ناظر بر بهره 

 قانون جلوگيری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی 

  محصوالت کشاورزی مداخله دولت در قيمتگذاریوگيری از لقانون ج 

 حقوق مالكيت 

 بخش کشاورزی آورده شده است.  چرخ محيطی(، 5در نمودار ذیل )نمودار 

عنوان در بخش کشاورزی به و اصلی متغيرهای مهمبراساس مطالعات انجام گرفته، در این نمودار، 

محيطی، اجتماعی، اقتصادی، فناوری، زیست :ثيرگذار بر این بخش در پنج ساحت اصلیأها و عوامل تعلت
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های نزدیک به حلقه .اندهای متفاوت آورده شدهسياسی با توجه به شدت اثرگذاری در حلقهو قانونی و 

عنوان توان بهو می دارندتر بوده و اهميت باالیی هسته چرخ محيطی دارای اثرگذاری مستقيم و نزدیک

 علل اصلی از آنها یاد کرد. 

متغيرهای مهم  علمی در مطالعات حاضر،ضعف و نقصان های زمانی و دليل محدودیتبه امكان دارد

های و به مرور با تدوین گزارش ونددر این نمودار قيد نشکه داشته باشند و اثرگذار دیگری نيز وجود 

 بر این از ذکر عناصر جزئیعالوه .بروز پيدا کنند ترمطالعات تكميلینگاری و مراحل بعدی آیندهبعدی و 

 برای مثالتمرکز نمودار بر فاکتورهای اصلی خودداری شده است. دليل ذار بر بخش کشاورزی بهگاثر

پذیرد که در صورت مستقيم از عرضه و تقاضا اثر میبخش کشاورزی در حلقه اول به ،5نمودار  طبق

وری، ارتباط . در حلقه سوم، توليد از عوامل توليد، بهرههستندواردات و توليد بر عرضه اثرگذار  ،حلقه دوم

و در حلقه چهارم، سرمایه، نيروی کار و  پذیردهای اقتصادی و کشاورزی پایدار اثر میبخشبا سایر 

های بعدی با اثرگذاری دورتر و غيرمستقيم و این روال در حلقه هستندها بر عوامل توليد اثرگذار نهاده

  یابد.ادامه میبخش کشاورزی متغيرهای بر 
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 . چرخ محیطي بخش كشاورزی5نمودار 
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 عرضه محصوالت كشاورزی. 7-3

(، 5الذکر )نمودار بخش کشاورزی ایران در نمودار فوق چرخ محيطیحلقه اول  براساسدر این بخش 

هستند که عرضه و تقاضای این بخش متغيرهای اوليه با ارتباط مستقيم و بالفصل با بخش کشاورزی 

و  هاهای پویش محيطی، بقيه حلقهگزارشی آتی، در ادامه ها. در گزارششدندواکاوی، پویش و بررسی 

 . شودمی آن بر محيط کشاورزی ارزیابی آثارو  متغيرهای آنها

 دیتول. 1-7-3

و  نيروی کار آالت و ادوات،ماشين ب و هوا،آليد در بخش کشاورزی به عوامل مختلفی ازجمله زمين،تو

ثير بسيار بيشتر عوامل أسنتی، تفاوت کليدی بخش کشاورزی نسبت به ه مالی بستگی دارد، تسرمای

 بخش است. وکيفيت محصوالت این تمحيطی بر کميّجوی و زیست

 دليلویژه در مورد محصوالت دیم(، های محيطی )بهطی ریسکمحيزیست أبر منشدر ایران عالوه

است. این مهم اکنون  میآینده مطمئن فروش محصوالت زراعی، باغی و دا از اصلی نااطمينانی کشاورزان

های د با تقویت زنجيرهنتواينی دولت تعریف شده است، اما این اطمينان میهای خرید تضمتحت برنامه

 ارزش در کشور به نهاد بازار واگذار شود.

نهایی  کنندگانتا مصرفها نهاده کنندگانبه مفهوم جریان فيزیكی کاالها از عرضه 1ارزش زنجيره

طور مستقيم شامل تمامی مراحلی است که به زنجيره ارزش 2شود. به اعتقاد چوپرامحصول تعریف می

نه تنها شامل سازندگان و  زنجيره ارزشخواست مشتری دخيل هستند. بر این اساس،  کردندر برآورده 

، انبارها، خرده فروشان، و حتی خود مشتریان را ونقلحمل یهابلكه بخش ،شودکنندگان میمينأت

هاست. این زنجيره همچنين چيزی بيش از جریان فيزیكی بين بنگاه زنجيره ارزشگيرد. بنابراین، دربرمی

زنجيره مدیریت و دوام  براید. این ارتباطات شوها میمالی بين بنگاه جریان شامل جریان اطالعات و

و آزادسازی تجارت، ساختار بازارها را از حالت سازی امروزه، مسائل مربوط به جهانی ضروری است ارزش

ده و به سمت تجاری شدن تغيير داده است. برای هماهنگی با این ساختار، الزم است کرسنتی خارج 

ی جانبی مرتبط هافعاليتو سایر  ونقلحمل ی مختلف توليد، تدارکات، فرآوری، ذخيره، توزیع،هابخش

ی بخش کشاورزی و صنایع وابسته به هافعاليتبا توجه به اینكه  و مدیریت شوند.ریزی به خوبی برنامه

ی فرآوری و انبارهای هاآن با محصوالت و مواد خام فسادپذیر روبرو هستند، انتقال آنها از مزارع به محل

  .است و جابجایی مناسب و زمانبندی دقيق ونقلحمل سرد مستلزم

گيرند می قرار تأثيرفصلی بودن تحت  دليلبهرزی افزون بر این، اغلب مواد خام و محصوالت کشاو

شود که ریزی ای برنامهوری صنایع وابسته به بخش کشاورزی باید به گونهآفررو عمليات خرید و و ازاین

( در VCM) زنجيره ارزشبدون توقف طی سال ادامه داشته باشد. به همين دليل، رویكرد مدیریت 

                                                 
 . 1392. خالدي و همكاران، 1
 . همان. 2
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خصوص دارای اهميت باالیی، به کنندگانها و تحویل محصوالت به مصرفبه ستادهها جریان تبدیل نهاده

  6.است در بخش کشاورزی

های توليدی )کارخانجات توليد در بخش کشاورزی بسيار پيچيده بوده و شامل نهاده زنجيره ارزش

باید فروشان است که همگی ی مواد غذایی و خردههاشرکتفروشان، تجار، نهاده(، کشاورزان، عمده

بخش ای پایدار و رضایتای و نهایی( را به شيوهکنندگان )کاالهای واسطهتقاضاهای گوناگون مصرف

ی هابخشهای عرضه محصوالت کشاورزی، آنها را از دیگر بودن زنجيره پاسخ دهند. پيچيدگی و طوالنی

 دهد.توليد صنعتی و خدمات تمایز می

کنندگان درست و بموقع کاال از سمت کشاورزان به مصرف تواند با انتقالمی زنجيره ارزشمفهوم 

کنندگان به کشاورزان و توليدکنندگان )تقاضا( نقش بسيار مهمی در )عرضه( و اطالعات از سمت مصرف

 بازار محصوالت کشاورزی داشته باشد.  وکيفی محصوالت بایتناسب کمّیی توليد و آافزایش کار

افزوده محصوالت اوليه کشاورزی ایجاد ارزشآمار و ارقام نشان از ضعف کشورهای در حال توسعه در 

که حالیوری شده درآیند صنایع فرآتوليدات کشاورزی وارد فر عمدهخود دارد. در کشورهای با درآمد باال 

 توسعه درحال کشورهای در بنابراین. شوندمی یندآفر این وارد پایينی درصددر کشورهای در حال توسعه 

  7.کند کمک کشاورزی بخش توسعه به تواندمی کشاورزی محصوالت زنجيره ارزش

 همراه به نيز را غذایی امنيت مناسب، کيفيت و قيمت با غذا سازیفراهم با زنجيره ارزش همچنين

پذیری، کارایی و رقابت ؛از قبيل زنجيره ارزشد. با توجه به همه جهات منافع اقتصادی و اجتماعی دار

وری مطالعات های عملياتی، بهبود عملكرد و بهرهافزوده، ایجاد اشتغال، کاهش هزینهخلق ارزش

های خود را ها سياستای را در ادبيات موضوع اقتصاد کشاورزی به خود اختصاص داده و دولتگسترده

 برند. کار مینفعان بهبرای کمک و حمایت از همه بازیگران و ذی زنجيره ارزشدر 

های یكی از موضوعات مهمی است که برای آن الگوها و روش زنجيره ارزشن تأمين مالی ميا این در

کار گرفته شده است. دليل اهميت این موضوع در آن است که در بسياری مختلفی در کشورهای جهان به

 ایند، نوکارهای کوچک کشاورزی دارپا بوده و کسباز کشورهای آسيایی و آفریقایی که کشاورزی خرده

 دسترسي مالي بازار به اما شده، شامل را كشاورزان كل درصد 95تا  85كشاورزان در حدود 

برداشت،  و تولید زمان در دلیلهمینبه. برخوردارند پاییني زنيچانه قدرت از و نداشته

 زنجيره ارزش. فروشندها ميوری به واسطهآمحصول خود را به هر قیمتي و بالفاصله و بدون فر

وکارهای خرد کشاورزی با ارتباط هماهنگ و کند کشاورزان و کسبو تأمين مالی آن کمک می

یی و امنيت غذایی حرکت کنند. آتوانمند شده و در جهت کار زنجيره ارزششده با سایر اجزای ساماندهی

                                                 
 .1392، همان .6

7. The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO),2009. 
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ير یافته است. گذار تغيبه رویكرد سياست گرها برای دستيابی به این هدف از رویكرد مداخلهرویكرد دولت

سازی، تدوین برنامه و اجرا با مشارکت بخش خصوصی، این رویكرد در بخش کشاورزی به سمت تصميم

که در واقع نفعان بخش کشاورزی سوق داده شده است ی غيردولتی و جامعه مدنی و همه ذیهانهاد

 8.است حكمرانی خوب مفهوم

 

 (هزارتن)      1395-1385های سال درتولید انواع محصوالت كشاورزی  .1جدول 
 محصول

 68075 65506 65437 76895 64434 54378 73618 71265 زراعی

 15502 14903 14456 16085 15540 13365 16116 15206 باغی

 12292 11554 10961 13654 12861 11975 11335 10655 دامی

 814 744 652 664 600 563 562 576 شيالت

تولید 

 كل
97702 101631 80281 93435 107298 91506 92707 96683 104160 110477 118674 

 اسالمی ایران.های بانک مرکزی جمهوری داده مأخذ:

 

ی توليد انواع محصوالت کشاورزی کفایت د، صرف بررسی کمّشمباحث فوق مطرح در گونه که همان

ها و استفاده از هیند قبل از توليد و تهيه نهادآبه زنجيره ارزش محصوالت کشاورزی از فر بایدکند و نمی

دليل جریان اطالعات مالی در طول این زنجيره پرداخت که به و مصرف ،پخش ،عوامل توليد، توزیع

های آتی به این زنجيره پرداخته گزارش در آید ونمیاین گزارش  در این مباحث، مفصل و پيچيده بودن

  9شود.می

 ه است. شد، توليد انواع محصوالت کشاورزی در یک دهه اخير بررسی 1در جدول 

 

  

                                                 
 .1396.پاسبان، 8

بررسی میزان مصرف آب مجازی به ازای تولید هر تن محصول زراعی، باغی و دامی در ایران و مقایسه آن با میانگین جهانی  .9

ذیل  5های بعدی نمودار های مانند ضریب مصرف انرژی و ضریب مصرف آب مهم است که در حلقهو استفاده از شاخص
 .شوندميهای آتی بررسی رشهای سیاسی ـ حقوقی و گزامؤلفه
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 (ميليون تن)     1395-1385دوره  درتولید كل محصوالت كشاورزی  .6نمودار 

 
 

، توليد کل محصوالت کشاورزی طی یک دهه اخير افزایش یافته است و از 6و نمودار  1جدول  براساس

طي این مدت رسيده است.  1395ميليون تن در سال  119به حدود  1385ميليون تن در سال  98حدود 

بيشترین درصد برخوردار بوده است.  63/2تولید كل محصوالت كشاورزی از رشد متوسط سالیانه 

رشد زیاد توليد محصوالت زراعی و  دليلبه 1388رشد توليد محصوالت کشاورزی در یک دهه اخير در سال 

در اثر کاهش زیاد توليد محصوالت زراعی و  1387باغی نسبت به سال ماقبل و کمترین رشد توليد در سال 

  10.است در زمستان و خشكسالی شدید (باغی ویژه محصوالتبه) با توجه به سرمازدگی محصوالتباغی 

رشد تقریبی  دليلبهتوليد محصوالت کشاورزی رشد مداوم و پایدار در  1395-1390های طی سال

های حمایتی دولت )افزایش قيمت سياست دليلبهمداوم و پایدار توليد محصوالت زراعی و باغی در این مدت 

 . شودمی مين مالی مناسب مالحظهأو ت 11های وارده و ...(خرید تضمينی و پرداخت غرامت بابت خسارت

بر در كشورهای در حال توسعه )و ایران(، عالوه 2017،12براساس گزارش فائو در سال 

وری از طریق مكانیزاسیون و اصالح بذر و های حمایتي دولت، بر اثر افزایش بهرهسیاست

تر( و افزایش سطح زیركشت )با سهم پایین ( و دانش پیشرفتهIOTنباتات و اینترنت اشیا )

دلیل افزایش شهرها )با سهم بیشتر(، بهدر روستاها و حتي شهرهای كوچک و حومه كالن 

 شود تولیدبیني مينسبي قیمت موادغذایي و افزایش تقاضای محصوالت كشاورزی، پیش

  13، افزایش یابد.ندهكاه شتابدر آینده در ایران، با  محصوالت كشاورزی

 

                                                 
 ، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.1387. خالصه تحوالت اقتصادی کشور در سال 10

 .همان .11

12  . Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2017, The Future of Food and 

Agriculture – Trends and Challenges 
بینی دقیق و جزئی از آینده بخش کشاورزی ارائه داد و توان پیشمطالعه محدود در این گزارش، نمیحائز اهمیت است با  13

پژوهی کامل بخش کشاورزی میسر خواهد بود و فقط در این مطالعه با فرض استمرار وضعیت این کار در نتیجه آینده
 شود.بینی محدود براساس مطالعات صورت گرفته موجود میموجود،اقدام به پیش
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(هزارتن)       1395-1385دهه  درروند تولید انواع محصوالت كشاورزی . 7نمودار 

 
 

محصوالت زراعي بیشترین سهم از د؛ شومالحظه می 2و جدول  7در نمودار گونه که همان

و سهم توليد محصوالت زراعی از محصوالت  اندداده تولید محصوالت كشاورزی را به خود اختصاص

درصد است. بعد از محصوالت زراعی، محصوالت باغی با اختصاص  70حدود  1395کشاورزی در سال 

درصد و محصوالت شيالت با کمتر از یک درصد  5/11درصد، محصوالت دامی با حدود  18سهم حدود 

 دارند. های بعدی قراردر رده 1395از محصوالت کشاورزی در سال 

با وجود اینكه تولید شیالت در مقایسه با محصوالت دیگر كشاورزی، سهم كمتری در تولید كل 

افزایش  دلیلبهولي تولید شیالت طي یک دهه اخیر رشد تقریبي دو برابری  ،محصوالت كشاورزی دارد

ی هابخشآب، دارا بودن امكانات فراواني آبي در  وریتقاضا، رویكرد توسعه سواحل مكران، بهره

گرایي و افزایش صادرات پروری، اقدامات حمایتي و زیرساختي دولت، رویكرد صادراتصیدوصیادی و آبزی

این در حالي است  14كیفیت باالی شیالت ایران در مقایسه با سایر كشورهای منطقه داشته است. دلیلبه

عنوان عالئم تواند تولید شیالت بهرزی رشد آنچناني نداشته است كه ميكه تولید بقیه محصوالت كشاو

 در آینده باشد.  16و یا نوظهور برای تبدیل شدن به یک روند و جریان اصلي 15ضعیف

 

                                                 
سای مناطق آزاد اتحادیه ؤ. سخنرانی دکتر حسن صالحی معاون وزیر و رئیس نهاد شیالت ایران در نخستین اجالس ر14

 .1395 ماهاردیبهشت 31و 30 ،کشورهای حاشیه اقیانوس هند

15  . Weak Signals 

16  . Main Stream 
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 محصوالت كشاورزیتولید محصوالت مختلف كشاورزی از كل تولید سهم . 2جدول 

 درصد از كل نوع محصول

 70 زراعی

 18 باغی

 5/11 دامی

 1 شيالت

 .همان مأخذ:

 

 واردات. 2-7-3

وزن واردات در دهد که می نشان 9513-8713بررسی وزن واردات کل محصوالت کشاورزی در دوره 

 مایانگرتواند نمي دائم نوساني بوده است كه طوربهاین مدت دارای روند منظم و ثابتي نبوده و 

    (.8)نمودار  باشدهای تجاری برای محصوالت كشاورزی ثباتي در سیاستبي

 

 (ميليون تن)   1395-1387دوره  درواردات كل محصوالت كشاورزی  .8نمودار 

 
 

دهد که ارزش واردات طی می سی ارزش واردات محصوالت کشاورزی نشان، برر9دار با توجه به نمو

کاهش ارزش واردات محصوالت زراعی با توجه  دليلبهکاهنده بوده است که عمدتاً  1395-1391دوره 

 .است سهم باالی این محصوالت در سبد وارداتی کل محصوالت کشاورزی
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 (ميليون دالر) 1395-1387دوره  درواردات كل محصوالت كشاورزی  .9نمودار 

 
 

 2/6به  1392ميليارد دالر در سال  6/8، ارزش واردات محصوالت زراعی از حدود 3جدول  براساس

تواند ناشی از افزایش توليد این محصوالت طی می کاهش یافته است که 1395سال ميليارد دالر در 

ميليارد دالر در  7/0واردات محصوالت باغی از حدود ارزش باشد. ازسوی دیگر،  های اخير در کشورسال

درصدی  100ایش افزایش یافته است که نشان از افز 1395ميليارد دالر در سال  4/1به  1392سال 

 و 94 از رشد حدودترتيب بههای اخير سال درشيالت  باغی و همچنين ارزش واردات محصوالت. است

انی نتغيير آنچ دام و طيور و داروییواردات محصوالت طی این مدت  ولی ،بودهدرصدی برخوردار  86

 نداشته است.

خرید تضمیني محصوالت  های حمایتي دولت ازجملهدلیل سیاستد؛ بهكرتوان عنوان مي

های بیشتر محصوالت زراعي، ارزش واردات محصوالت زراعي طي سال داخلي زراعي و تولید

تغییر فرهنگ ، 2017در سال  FAOو  OECDبراساس گزارش اخیر كاهش یافته است. 

و گرایش تدریجي به كاهش مصرف غالت در بین مردم، كاهش مصرف گوشت قرمز و  مصرف

 های گیاهي، شكر و محصوالت لبنيطور عمده از روغنپروتئین اضافي بهكالری و مین أت

در  های بخش عرضههای غذایي، درآمد كم و محدودیتترجیحات موجود در رژیم دلیلبه

تبدیل به روند و جریان اصلي در  برایعنوان عالئم ضعیف تواند بهمتصور است كه ميآینده 

 17آینده باشد.

 

                                                 
17  . OECD-FAO Agriculture Outlook, 2017-2026. 
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 (ميليون دالر)      1395-1392دوره  درواردات انواع محصوالت كشاورزی  .3جدول    

 نوع محصول

 زراعی

 باغی

 دام و طيور و دارویی

 شيالت

 جنگل و مرتع

 ی غذاییهافرآورده

 .همانمأخذ: 

 

، بيشترین سهم ارزشی وارداتی محصوالت کشاورزی مربوط به 1395، در سال 4با توجه به جدول 

درصد، محصوالت  16و محصوالت باغی با سهم حدود  است درصد 71محصوالت زراعی با سهم حدود 

درصد و جنگل و مرتع با سهم  2درصد، شيالت با سهم حدود  10دام، طيور و دارویی با سهم حدود 

  ی بعدی قرار دارند.هادرصد در رده 1حدود 

  

 واردات ارزش محصوالت مختلف كشاورزی از كلارزش واردات سهم  .4جدول 

 1395در سال  محصوالت كشاورزی

 درصد از كل نوع محصول

 71 زراعی

 16 باغی

 10 دام، طيور و دارویی

 2 شيالت

 1 جنگل و مرتع

 .همانمأخذ: 

 

های اخیر از سال درواردات محصوالت زراعي د؛ شومی مالحظه 10گونه که در نمودار همان

ولي ارزش واردات بقیه محصوالت كشاورزی شامل  ،لحاظ ارزشي دارای روند كاهنده بوده

   دارویي و شیالت افزایشي بوده است. ،محصوالت باغي، دام و طیور

  

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  __________________________________________________ 

 

 

25 

 )ميليون دالر(   1395-1392واردات انواع محصوالت كشاورزی دوره  .10نمودار 

 

 كشاورزی عرضهبخش رویكرد قانوني . 3-7-3

و  ی، کوچكدر بخش عرضه محصوالت کشاورزی خصوصهب یكی از موانع اصلی توسعه کشاورزی

وری اپراکندگی اراضی است که موجب توليد سنتی محصوالت کشاورزی و عدم امكان استفاده بهينه از فن

شود. همچنين قطعه قطعه بودن اراضی کشاورزی یكی از دالیل اصلی پایين بودن و امكانات نوین می

ترین نظام زی است. در ایران، توليد مستقل دهقانی رایجگذاری در بخش کشاوروری و سرمایهسطح بهره

برداری کشاورزی است که این واحدها در بسياری از مناطق کشور پایه توليد کشاورزی هستند. این بهره

 18هكتار را شامل می شود. 10طور عمده واحدهای خرد و دهقانی زیر برداری کشاورزی بهبهره

های متولی را به تصویب خرده مالكی در نقاط مختلف کشور، دستگاهبرداری نامناسب تبعات بهره

توان به می برای مثالکه  وادار کردقوانين خاص برای جلوگيری از تقطيع اراضی و تغيير کاربری اراضی 

های کلی نظام در بخش مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياست 11/4/1384مصوبه  (3)ماده 

ی آن در ینامه اجراو آیين 1385ی از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب سال کشاورزی، قانون جلوگير

ویژه به دنبال قانون مل در این زمينه تداوم خرد شدن اراضی بهأاما نكته قابل ت اشاره کرد. 1388سال 

 سازیریزی برای یكپارچهپاست. با توجه به این مبحث، برنامهبرداران خردهارث و بدتر شدن شرایط بهره

سازی اراضی اراضی از اهميت بسيار باالیی در نظام مدیریت کشاورزی کشور برخوردار است. یكپارچه

جانبه یندی چندبعدی و پيچيده است که شرط الزم برای موفقيت آن با بررسی و شناخت همهآفر

  19.داردباط های کارآمد، ترویج و آموزش امكانات و تسهيالت ارتهای جامعه روستایی، انتخاب روشویژگی

با وجود بیشتر اراضي كشاورزی  ضوابطي برای جلوگیری از پراكندگيدر حال حاضر، 

                                                 
 .1394حقیقت و همکاران،  .18

 .1395رضایی و قهرمانی،  .19
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های بهینه زمین ویژه قانون ارث و همچنین قوانیني در زمینه اندازهبه مشكالت قانوني

، وجود ندارد ،كمترین اندازه زمین كه قابل تفكیک نباشند كشاورزی در مناطق مختلف و یا

مدت زمینه را برای بلند تواند مانع از تقسیم بیشتر قطعات شود و درمي این ضوابط

 .كند راهمف سازی اراضيیكچارچه

 

 تقاضای محصوالت كشاورزی. 8-3

تقاضای محصوالت کشاورزی مشتمل بر تقاضای داخلی، صادرات و ضایعات است که در ادامه به بررسی 

 شود.میی مختلف کشاورزی پرداخته هابخشاین اجزا در 

 صادرات. 1-8-3

 دارای 1395-1387دوره  در، از لحاظ وزنی، ميزان صادرات محصوالت کشاورزی 11نمودار  براساس

ميليون تن در سال  8/5به  1387ميليون تن در سال  8/2بوده و از  ولی نوسانی ،روند تقریبی افزایشی

  20دارد. رسيده است که رشد بيش از دو برابر 1395

 

 (ميليون تن) 1395-1387دوره  درصادرات كل محصوالت كشاورزی  .11نمودار 

 
 

د؛ ارزش صادرات کل محصوالت کشاورزی طی دوره شومی ، مالحظه12گونه که در نمودار همان

ميليارد  7/5به حدود  1387ميليارد دالر در سال  2/3افزایشی بوده و از  روند تقریباً مداوم 1387-1395

نوسان حائز اهميت است:  برابر است. 7/1رسيده است که در این مدت دارای رشد  1395دالر در سال 

بيشتر در روند ميزان محصوالت صادراتی در برابر ارزش محصوالت صادراتی کشاورزی نمایانگر روبه رشد 

                                                 
های . حائز اهمیت است که کشت فرامرزی از موضوعات مهم در صادرات محصوالت کشاورزی است که در ذیل مؤلفه20

 شود.های آتی بدان پرداخته میهای بعدی و گزارشدر حلقه 5حقوقی نمودار  -سیاسی
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افزوده محصوالت شارزش واحد کاالهای صادراتی ایرانی در سطح جهانی است که ارزمتوسط بودن 

جهانی  بازاریابی باتواند همچنين این مزیت نسبی می دهد.صادراتی کشاورزی ایران را افزایش می

و توليدکنندگان  اتصال حلقه کشاورزان از طریق زنجيره ارزششرط بهبود  هب محصوالت کشاورزی ایران،

ثيرگذاری سياسی ألحاظ ارزآوری و ت در آینده از، خارجی کنندگانمصرف ه یعنیبه انتهای زنجير داخلی

 و اقتصادی در سطح منطقه و جهانی مورد توجه قرار گيرد.
 

 (ميليون دالر)          1395-1387دوره  درارزش صادرات كل محصوالت كشاورزی  .12نمودار 

 
 

ميليارد دالر در  3/1به  1392ميليارد دالر در سال  6/8، صادرات محصوالت زراعی از 5با توجه به جدول 

های اخير . صادرات محصوالت باغی طی سالاست درصدی برخوردار 54رسيده است که از رشد  1395سال 

درصدی  254ولی صادرات گروه محصوالت دام و طيور و دارویی رشد قابل توجه  ،تفاوت چندانی نداشته است

این گروه محصوالت و جذابیت برای نشان از ظرفیت صادراتي و كیفیت در در این دوره داشته است که 

 21خصوص كشورهای همسایه و منطقه دارد.هكشورهای دیگر ب
 

 (ميليون دالر)            1392-1395صادرات انواع محصوالت كشاورزی طي دوره  .5جدول 

 نوع محصول

 زراعی

 باغی

 دام و طيور و دارویی

 شيالت

 .همان مأخذ:

 

                                                 
 .22/1/1397، راهکارهای عملیاتی در توسعه صادراتبررسی ، ثریاتلویزیونی برنامه  .21
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های اخير، محصوالت سال دردر بررسی ارزش صادرات انواع محصوالت کشاورزی  ،6جدول  براساس

، سهم 1395ای که در سال باغی بيشترین ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است به گونه

 23درصد است و محصوالت زراعی با سهم  47محصوالت باغی از کل صادرات محصوالت کشاورزی برابر 

درصد و جنگل  6درصد، محصوالت شيالت با سهم  22درصد، محصوالت دام و طيور و دارویی با سهم 

باغی در حدود نيمی از ارزش  ی بعدی قرار دارند. بنابراین محصوالتهادرصد در رده یکو مرتع با 

 صادرات محصوالت کشاورزی را به خود اختصاص داده است.

 

 ارزش محصوالت مختلف كشاورزی از كلارزش صادرات سهم  .6جدول 

 1395در سال  محصوالت كشاورزی صادرات

 درصد از كل نوع محصول

 23 زراعی

 47 باغی

 22 دام، طيور و دارویی

 6 شيالت

 1 جنگل و مرتع

 .همان مأخذ:

 

، بیشترین ارزش صادراتي محصوالت كشاورزی متعلق به 1395، در سال 13با توجه به نمودار 

ميليارد  3/1و محصوالت زراعی با حدود  میلیارد دالر است 7/2محصوالت باغي با اختصاص حدود 

ميليارد دالر در جایگاه بعدی  3/0ميليارد دالر و شيالت با  2/1دالر محصوالت دام، طيور و دارویی با حدود 

 است های اخير حاکمکلی روند رو به رشد در ارزش محصوالت صارداتی کشور طی سال طوربهاند. قرار گرفته

حائز اهمیت است با وجود سهم نسبي كمتر محصوالت دام، طیور و دارویي در مقایسه با و 

برابر در  5/3محصوالت باغي در ارزش سبد صارداتي محصوالت كشاورزی، جهش قابل توجه 

 متتواند عالمي د كهشومي مالحظه 1392نسبت به  1395ارزش صارداتي این گروه در سال 

 .باشدیل شدن به یک روند و جریان اصلي در آینده برای تبد یضعیف و نوظهور

 

  

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  __________________________________________________ 

 

 

29 

 (ميليون دالر)        1395-1392صادرات انواع محصوالت كشاورزی دوره  .13 نمودار

 

 ضایعات. 2-8-3

 درصد از محصوالت کشـاورزی اساسـی در کشـورهای غيرتوسـعه 5/43انه حدود يطبـق آمـار فائـو سـال

هـای هـرز و خشكسـالی در مرحلـه پـس از برداشـت از بيـن هـا، علفبيماریاثـر آفـات،  یافته در

درصد از  16آخریـن برآوردهـای وزارت جهـاد کشـاورزی، حـدود  براساسرونـد. در ایـران، می

ی باغـی در مراحـل مختلـف توليـد تـا مصـرف از هااز فرآورده درصد 28محصـوالت زراعی و حـدود 

منابـع توليد اسـت  وریحقيقـت نوعـی افزایـش بهـره رونـد. از آنجـا کـه کاهـش ضایعات دربيـن می

 22.دکرچالـش امنيـت غذایی غلبـه  ای برتوان تـا حد قابـل مالحظهبنابراین از طریـق آن می

 و نبود صنایع غذایی زنجيره ارزشباالبودن ضایعات در کشور، ضعف در  الیلترین دیكی از اصلی

ی فاسدشدنی به محصوالت غذایی یا افزایش ظرفيت صادراتی محصوالت غذایی به هابرای تبدیل ميوه

برای و نيز فقدان لجستيک تخصصی برای بخش کشاورزی در داخل و خارج کشور )کشورهای دیگر 

 شود.خود بدان پرداخته می است که در جایفقدان کانتينرهای سردخانه دومداره و ...(  مثال

ها در محصوالت زراعی و باغی وارد این نسبت ،برای محاسبه ميزان ضایعات در محصوالت کشاورزی

 ده است.ششده و از توليد محصوالت زراعی و باغی کسر 

 

 

 

                                                 
، نهاد تحقیقات، «های پس از برداشتیندهای تبدیلی و فناوریآسازی فرکاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه. »22

 .1394آموزش و ترویج کشاورزی، 
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 تقاضای داخلي. 3-8-3

 :23برای محاسبه تقاضای داخلی کل محصوالت کشاورزی از رابطه ذیل استفاده شده است

 تقاضای داخلي = تولید + وارداتضایعات + صادرات + 

 د:کرگيری توان نتيجهمی پس

 24تولید كل با كسر ضایعات = تقاضای داخلي -واردات + صادرات 

الذکر ميزان تقاضای داخلی کشور برای کل محصوالت کشاورزی با استفاده از فرمول فوق، 7در جدول 

 محاسبه شده است.

 

 (ميليون تن) 1395-1387دوره  درتخمین تقاضای محصوالت كشاورزی  .7جدول 
 

توليد کل با کسر 

 ضایعات

 صادرات

 واردات

 مصرف ظاهری 

 . محاسبات محقق مأخذ:

 

تقاضای داخلي برای محصوالت كشاورزی در د؛ شومی مالحظه 14نمودار گونه که در همان

 دليلبه که افزایش یافته است درصد 13/4انه یصورت متوسط سالبه دوره مورد بررسي دركشور 

ميليون  9/82بينی بود و از قابل پيش رشد جمعيت و افزایش تقاضای مصرفی و افزایش انتظارات و ....

 .رسيده است 1395ميليون تن در سال  3/111به  1387تن در سال 

درصد  63/2طي یک دهه اخیر تولید كل محصوالت كشاورزی از رشد متوسط سالیانه 

برخوردار بوده است. این در حالي است كه تقاضای كل محصوالت كشاورزی دارای رشد 

درصد بوده است. بنابراین رشد تقاضای مصرف محصوالت كشاورزی  13/4متوسط سالیانه 

برای  یضعیف و نوظهور عالمتتواند رشد تولید این محصوالت در كشور بوده كه ميبیشتر از 

 .باشد د و جریان اصلي در آیندهتبدیل شدن به یک رون

بينی تقاضا توان به پيشبينی صورت گرفته در داخل و خارج کشور میبا توجه به مطالعات و پيش

، به شرط استمرار وضعيت و بلندمدت مدتميانو توليد محصوالت مهم کشاورزی و الگوی مصرف در 

نگاری کامل و دقيق انواع محصوالت کشاورزی )زراعی، بينی و آیندهپيش ،اینپرداخت. با وجود  موجود،

                                                 
 است. . در محاسبه عرضه و تقاضای محصوالت کشاورزی تغییرات موجودی انبار صفر لحاظ شده23

جویی و اصالح الگوی مصرف، اصالح ذکر است برای کاهش تقاضای داخلی محصوالت کشاورزی و صرفه شايان. البته 24

 شود.الگوی تغذیه و میانگین کالری مصرف شده روزانه نیاز است که در بحث امنیت غذایی بدان پرداخته می
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 ،دن انواع سناریوهای ممكن )نه فقط حالت استمرار وضعيت موجود(کرو لحاظ باغی، دامی و شيالت( 

 متغيرهای مهم محيطی ميسر خواهد بود. کردنجانبه و لحاظ در نتيجه مطالعات کامل و همه

براساس  1404محصوالت مهم کشاورزی ایران در افق  تقاضا و توليد مدتميانبينی در مورد پيش

  :بيان کردتوان میبه شرط استمرار وضعيت موجود، ، مطالعات داخلی

بينی پتانسيل توليد محصوالت با عنوان الگوی پيش، ایدر مطالعه 1393سالمی و محتشمی در سال 

 .دندهمی ارائه( PMPریزی مثبت )الگویی در چارچوب رویكرد برنامه ،1404زراعی ایران برای افق سال 

ميزان توليد کل  1404تا  1387های دهد در فاصله سالدست آمده از این الگو نشان میهای بهبينیپيش

رسد که رشد می 1404ميليون تن در سال  5/45ميليون تن در سال پایه به  17/36محصوالت زراعی از 

ای که در بين محصوالت مختلف متفاوت است، به گونهاین ميزان رشد  دهد.درصد را نشان می 8/25

 5/20درصد( و نباتات صنعتی ) 5/21)جات و صيفی درصد( 1/76شود غالت بيشترین رشد )بينی میپيش

با ادامه وضعیت موجود در رشد تولید، عرضه گندم، سیب درصد( کمترین رشد را داشته باشند. 

كند، اما كشور در مین ميأت 1404 محصوالت را در افقزمیني، پیاز و حبوبات تقاضا برای این 

 شود.های روغني و چغندرقند در سال افق با كمبود مواجه ميعرضه محصوالت برنج، دانه

بندی توليد محصوالت کشاورزی اولویت»عنوان  باای ، مطالعه1396همچنين رحيمی بدر در سال 

با استفاده از روش خودتوضيح با  «(1404توسعه )منتخب با هدف تامين تقاضا در افق چشم انداز 

در صورت تحقق اهداف سند دست آمده، است. مطابق نتایج به انجام دادههای گسترده وقفه

مین سالمت و امنیت غذایي و اصالح الگوی أانداز، افزایش تقاضای محصوالت بر پایه تچشم

طوری كه الگوی هد شد بههای حیواني تجربه خوامصرف به سمت مصرف بیشتر پروتئین

های آرماني و مطلوب به سمت افزایش بیشتر مصرف مواد مصرف جامعه ایراني تحت گزینه

عبارت دیگر مرغ و افزایش كمتر نان خواهد بود. بهها و تخمپروتئیني مانند انواع گوشت

مرغ، برنج، گوشت محصوالت تخم ،1404انداز دست آمده در افق چشمهای بهاساس یافتهبر

 م را به لحاظ میزان تقاضا خواهند داشت. پنجمرغ، گندم و چای رتبه اول تا 

 بينی بلندمدت تقاضا و توليد محصوالت مهم کشاورزی کشورهای در حال توسعهدر مورد پيش

 :بيان کردتوان می OECDو  FAOالمللی، )ایران( براساس مطالعات نهادهای بين

گرایش تدریجي به كاهش مصرف غالت در بین مردم و كاهش  تغییر فرهنگ مصرف و

های گیاهي، شكر و طور عمده از روغنكالری و پروتئین اضافي بهمین أمصرف گوشت قرمز و ت

های غذایي، درآمد كم و ترجیحات موجود در رژیمدلیل به در آیندهمحصوالت لبني 

  متصور است.در بلندمدت  های بخش عرضهمحدودیت
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 (ميليون تن) 1395-1387دوره  درروند تقاضای داخلي محصوالت محصوالت كشاورزی  .14 نمودار

 
 

دهد می نشان 1395-1387، بررسی وضعيت تراز بازرگانی بخش کشاورزی در دوره 15نمودار  براساس

كشاورزی های دوره مورد بررسي دارای كسری تراز بازرگاني در محصوالت ایران در تمامي سالکه 

ميليارد دالر در  -8/5ولی وضعيت تراز بازرگانی در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره بهبود یافته و از  ،است

 رسيده است. 1395ميليارد دالر در سال  -3به  1387سال 

 

 (ميليون دالر) 1395-1387دوره  دروضعیت تراز بازرگاني بخش كشاورزی  .15 نمودار
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 (ميليون دالر)    1395-1392دوره در وضعیت تراز بازرگاني انواع محصوالت كشاورزی  .8جدول 

 نوع محصول

 زراعی

 باغی

 دام و طيور و دارویی

 شيالت

 .همانمأخذ: 

 

 در، با ارزیابی وضعيت تراز بازرگانی انواع محصوالت کشاورزی 16و نمودار  8با توجه به جدول 

؛ فقط محصوالت زراعی سبب کسری تراز بازرگانی در بخش کشاورزی دشومی های اخير مالحظهسال

ی تراز دارویی و شيالت دارا ،کشور شده و مابقی محصوالت کشاورزی شامل محصوالت باغی، دام و طيور

ميليارد دالری محصوالت زراعی در سال  -7/7، تراز بازرگانی حدود این وجود. با هستند تجاری مثبت

شایان ذكر است منتهی شده است.  1395ميليارد دالری در سال  -9/4به تراز بازرگانی حدود  1392

اند. بودههای اخیر محصوالت باغي دارای تراز بازرگاني باالی یک میلیارد دالر طي سال

 ،عبارت دیگر، ایران در محصوالت زراعي خالص واردكننده و در محصوالت باغي، دام و طیوربه

ای و وابسته الگوی غلط تغذیه نتیجهتواند كه این مي دارویي و شیالت خالص صادركننده است

 در این ؛ذكر است شایان. البته كشور باشدبودن عمده مصرف محصوالت غذایي به غالت در 

خودكفایي در محصوالت كشاورزی قضاوت  درست و یا نادرست بودن سیاست بارهگزارش در

 در كشور محصوالت كشاورزیانواع تولید و تقاضای میزان شود و صرفاً به وضعیت نمي

های عمیق صورت گرفته در مراحل براساس تحلیل در این مورد شود. قضاوتپرداخته مي

  آتي انجام خواهد شد.های بعدی روش تحقیق و گزارش
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 (ميليون دالر) 1395-1392دوره  دروضعیت تراز بازرگاني انواع محصوالت كشاورزی  .16 نمودار

 

 كشاورزی تقاضایرویكرد قانوني بخش . 4-8-3

در این بخش مشكالت قانونی مرتبط با نقطه تعادل بازار عرضه و تقاضای محصوالت کشاورزی، 

طرح برای مو دخالت دولت در آن و همچنين مشكالت قانونی  ،«کشاورزیقيمتگذاری محصوالت »

 ه است.شدصادرات نوآوری و فناوری بخش کشاورزی بررسی 

تجربه چند دهه گذشته اقتصاد ایران نشان داده است که به استثنای مواردی محدود، سياستگذاران 

های پوپوليستی، اغلب توالن بخش کشاورزی با هدف حمایت و تقویت این بخش و سياسئو مس

هایی مانند خرید تضمينی محصوالت ، شيوهانددهکررا اتخاذ های حمایتی ترین و ناکارآترین شيوهسهل

های ارزان و نظایر آن در اولویت کشاورزی، توزیع تسهيالت بانكی ارزانقيمت، فروش آب و انرژی و نهاده

 ایدار کشاورزی و راهبردی به حاشيه رفته است.های مطابق با توسعه پبوده است. در مقابل، سياست

های آبياری، افزایش اصولی مانند افزایش مقياس کشت و مقياس توليد، اصالح شيوه عبارت دیگر،به

سازگار با اقليم،  محصوالت کشاورزیاصالح الگوی کشت و افزایش سهم  تجدیدپذیر، انرژیسهم منابع 

اجرایی و نياز  مشكالتو  دليل پيچيدگیبه هایی نظير آن، معموالًنوین و سياستهای استفاده از فناوری

قرار گرفته و توفيق چندانی  مدنظرول، کمتر ئهای مسدستگاه کارشناسیآن به تقویت توان اجرایی و 

 .نداشته است

ها و محصوالت کشاورزی، در کنار شرایط در قيمتگذاری نهاده ولتددر بخش کشاورزی ایران، دخالت 

های اقليمی خاص کشور، بخش کشاورزی را با مشكالتی مانند بازده و سودآوری پایين و ریسک باالی فعاليت

ها برای حمایت از کشاورزان و جلوگيری از ضرر و زیان آنان مواجه کرده است. در این شرایط دولت کشاورزی
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روستایيان به شهرها و همچنين مالحظاتی مانند خودکفایی و امنيت غذایی، سعی  مهاجرتو کاهش روند 

 توسعه بخش باتواند اشتغال روستایيان میکه  یدر حال .اندداشته بخش کشاورزیدر حمایت گسترده از 

هر چند فرهنگ  مين شود.أت سمنان، طبس و ...()کرمان،  معدن در مناطق مجاور فالت مرکزی ایران صنعت و

 صنعت است. و روابط اجتماعی در بخش کشاورزی بسيار متفاوت از بخشکار 

های حمایتی که در ادوار مختلف در بخش کشاورزی اجرا شده است، عوارض و بخشی از سياست

مثال سياست خرید تضمينی محصوالت کشاورزی  برایهای بسيار باالیی برای کشور داشته است. هزینه

زیرزمينی آب داشته های جهانی، عوارضی مانند تخليه منابع در مقياسی کالن و به قيمتی باالتر از قيمت

هرچند در بر آن، است. عالوه شدهنظام بانكی  و چالش عمومی کشور بودجهفشار مالی بر  سبباست و 

های این زمينه اطالعاتی در دست نيست، ولی خرید تضمينی محصوالت با نرخی بسيار باالتر از قيمت

 .دهدورزی به داخل کشور را افزایش میمحصوالت کشا قاچاقطور طبيعی انگيزه جهانی به

ها، کشاورزان را وری در استفاده از نهادهها، به جای تشویق به افزایش بهرهساختار فعلی حمایت

های ارزان و توليد محصوالت بيشتر از مزیت آب و انرژی و تسهيالت و سایر نهادهتشویق به استفاده هرچه 

 .کندوری میترین بهرهبا پایين

هاست؛ ولی در اغلب دهد بخش کشاورزی همچنان مورد حمایت دولتاهی به تجربه جهانی نشان مینگ

های ها به جای خرید محصول یا فروش آب و نهاده ارزان و نظایر آن، به سمت حمایتکشورها، ساختار حمایت

شود، تغيير میمنجر وری بخش کشاورزی هایی که به افزایش کارآیی و بهرهزیست و حمایتسازگار با محيط

توجهی در کشورهای مختلف در زمينه افزایش های بسيار موفق و قابلها و نوآوریجهت داده است. تجربه

های حمایتي نیاز آن اصالح سیاستولي پیشکشت و مدیریت مصرف آب و انرژی وجود دارد؛  بازدهی

تضمین خرید محصوالت اساسي بنابراین نیاز به اصالح قانون  هاست.و در رأس آن اصالح قیمت

مانعت با حمایت از زنجیره ارزش كشاورزی و مني یانوو یا تدوین ق 21/6/1368كشاورزی مصوب 

 .استقیمتگذاری دستوری  برمبتني ی دولتاز دخالت نابجا

با هدف توسعه صادرات فناوری و  حقوق مالكيت معنوی در بخش کشاورزی حمایت ازبحث بعدی 

  تكنولوژی در بخش کشاورزی است.

ویژه با استفاده از زیست فناوری، یكی از عناصر ههای گياهی در حوزه کشاورزی، بترغيب نوآوری

و افزایش ارزآوری از های کشاورزی ضروری برای کاستن از وابستگی کشور به واردات محصوالت و نهاده

دليل پيچيدگی و هزینه باال، بدون حمایت کافی نوآوری و توليد علم در این حوزه بهاست. طریق صادرات 

کاربردی نيست. نظام  صورتالمللی و بهو سطح بين کشوریا نتایج آن متناسب با نياز  دشومحقق نمی

 و کننده و سود بازار به نوآوری و محوریت به بخش خصوصیحمایت مالكيت فكری با پيوند نياز مصرف

، بهترین ابزار ترغيب با هدف صادرات فناوری بخش کشاورزی در این فرایند های دانش بنيانشرکت
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 شود. نوآوری در کشاورزی محسوب می

در ایران ظرفيت نيروی انسانی تحصيلكرده و جویای کار فراوان جهت تحقيق و توسعه و نوآوری در 

اجرای قانون مالكيت فكری  برایبسترهای الزم  متأسفانه در کشور هنوزبخش کشاورزی وجود دارد. ولی 

هایي مانند ضعف لفهؤدر این عامل م. نيستعد شناختی و چه از بعد قانونی و فرهنگی آماده چه از بُ

آشنایي با قوانین مربوط به مالكیت فكری و نادر قوانین صیانت از مالكیت فكری در كشور، 

 25.مالكیت فكری قرار گرفته استاعتنایي به قوانین موجود در صیانت از بي

 

  گیرینتیجه

 پویش تـوان گفـتشـود. مـیی کليدی در مطالعه آینده محسوب مـیهافعاليتپویش محيطی، یكی از 

آگاهی از  یند جستجوی اطالعاتی درباره روابط و اتفاقات پيرامونی و کسب دانـش وآمحيطی، فر

روندهای جاری  ی یـادگيری از اتفاقـات وهافعاليتده و شـامل ش بخش بررسیبر آینـده  مؤثرهای پدیده

 است.  بخشدر محيط 

های پروژه با نگاری، دادهمرحله نخست روش تحقيق و چارچوب آینده براساسدر این گزارش 

آوری نظرات جمع و های ذهنی شهودیروشبر پژوهی شامل دلفی )مبتنیی آیندههااستفاده از روش

ای، اسناد، کتب، (، پویش محيط و تحقيقات ميدانی، مطالعه کتابخانهموضوعات خاص دربارهمتخصصان 

 .شدی داخلی و خارجی بررسی هامقاالت و گزارش

ارتباط مستقيم یا غيرمستقيم و  براساسبخش کشاروزی  چرخ محيطیی هاحلقهمتغيرهای 

، اجتماعی، سياسی، ی؛ اقتصادPESTELساحت کلی  6ی پيرامونی در هااهميت نسبی الیه براساس

زی مواردی است که ربخش کشاو چرخ محيطید. حلقه اول شاستخراج  و محيط زیست فناوری ،قانونی

 مستقيم بر توليد و تقاضای بخش کشاورزی اثرگذار است. طوربه

ها های پویش محيطی، بقيه حلقه، در ادامه گزارشنگاری بخش کشاورزیآینده های آتیدر گزارش

 ليتفص به یبعد مراحل درو سپس براساس روش تحقيق،  شودمیآن بر محيط کشاورزی ارزیابی  آثارو 

 ها،پيشران ییشناسا و ليتحل با ،یکشاورز بخش در ینيتقن یپژوهندهیآ استفاده جهيدرنت ،یاتيعمل صورتبه و

 محتمل یهاندهیآ ،یتكنولوژ و ستیز طيمح ،یقانون ،یاسيس ،یاجتماع ،یاقتصاد یدادهایابررو و ابرروندها

  .شودمی شیپا موردآینـده  یدبانیددر اثر ( مطلوب)وضع  مرجّح ندهیآ با موجود وضع فاصله و دهش یبررس

 بخش کشاورزی و پویش عرضه و تقاضا عبارتند از: چرخ محيطیمهمترین نتایج اولين حلقه 

( و IOTاصالح بذر و نباتات و اینترنت اشيا )وری از طریق مكانيزاسيون و بر اثر افزایش بهره 

                                                 
 .1394. معلی، 25
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دانش پيشرفته )با سهم پایينتر( و افزایش سطح زیرکشت در روستاها و حتی شهرهای کوچک و حومه 

افزایش نسبی قيمت موادغذایی و افزایش تقاضای محصوالت  همچنينشهرها )با سهم بيشتر(، کالن

 ، افزایش یابد.شتاب کاهندهان، با شود توليد در آینده ایربينی میکشاورزی، پيش

درصد برخوردار  63/2طی یک دهه اخير توليد کل محصوالت کشاورزی از رشد متوسط ساليانه  

 13/4بوده است. این در حالی است که تقاضای کل محصوالت کشاورزی دارای رشد متوسط ساليانه 

تر از رشد توليد این محصوالت درصد بوده است. بنابراین رشد تقاضای مصرف محصوالت کشاورزی بيش

برای تبدیل شدن به یک روند و جریان اصلی در  یضعيف و نوظهور عالمتتواند در کشور بوده که می

 .باشدآینده 

د؛ فقط شومی با ارزیابی وضعيت تراز بازرگانی انواع محصوالت کشاورزی طی دهه اخير مالحظه  

کشاورزی کشور شده و مابقی محصوالت کشاورزی  محصوالت زراعی سبب کسری تراز بازرگانی در بخش

. بنابراین رشد هستند شامل محصوالت باغی، دام و طيور و دارویی و شيالت دارای تراز تجاری مثبت

د. ازسوی دیگر، کرمحصوالت زراعی قابل پاسخگویی نيست و باید واردات  دربارهتقاضای داخلی فقط 

غالت در سبد غذایی مردم، در تقاضای محصوالت زراعی الگوی غلط تغذیه و مصرف بيش از اندازه 

 اثرگذار بوده است.

درصد دارای بيشترین سهم از توليد محصوالت کشاورزی  70، محصوالت زراعی با 1395در سال  

درصد و محصوالت  5/11درصد، محصوالت دامی با حدود  18سهم حدود  بامحصوالت باغی  .است

 های بعدی قرار دارند.حصوالت کشاورزی در ردهشيالت با کمتر از یک درصد از م

با وجود اینكه توليد شيالت در مقایسه با محصوالت دیگر کشاورزی، سهم کمتری در توليد کل  

ولی توليد شيالت طی یک دهه اخير رشد تقریبی دو برابری داشته است این  ،محصوالت کشاورزی دارد

افزایش  دليلبهتواند در حالی است که توليد بقيه محصوالت کشاورزی رشد آنچنانی نداشته است که می

ی صيد و هابخشآب، دارا بودن امكانات فراوان آبی در  وریتقاضا، رویكرد توسعه سواحل مكران، بهره

 دليلبهگرایی و افزایش صادرات پروری، اقدامات حمایتی و زیرساختی دولت، رویكرد صادراتو آبزی صيادی

؛ توليد شيالت بيان کردتوان می .باشدکيفيت باالی شيالت ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه 

 ست.برای تبدیل شدن به یک روند و جریان اصلی در آینده ا یضعيف و یا نوظهور عالمت

 71بيشترین سهم ارزشی وارداتی محصوالت کشاورزی مربوط به محصوالت زراعی با سهم حدود  

 10درصد، محصوالت دام، طيور و دارویی با سهم حدود  16و محصوالت باغی با سهم حدود  است درصد

 دارند.  ی بعدی قرار هادرصد در رده 1درصد و جنگل و مرتع با سهم حدود  2درصد، شيالت با سهم حدود 

تغيير فرهنگ مصرف و گرایش تدریجی به کاهش مصرف غالت در بين مردم و کاهش مصرف  

های گياهی، شكر و محصوالت لبنی طور عمده از روغنکالری و پروتئين اضافی بهمين أگوشت قرمز و ت

در  های بخش عرضههای غذایی، درآمد کم و محدودیتترجيحات موجود در رژیمدليل در آینده به
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 بلندمدت متصور است. 

ای که در سال به گونه محصوالت باغی بيشترین ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است 

درصد است و محصوالت  47، سهم محصوالت باغی از کل صادرات محصوالت کشاورزی برابر 1395

ت شيالت با سهم درصد، محصوال 22درصد، محصوالت دام و طيور و دارویی با سهم  23زراعی با سهم 

ی بعدی قرار دارند. بنابراین محصوالت باغی در حدود هادرصد در رده یکدرصد و جنگل و مرتع با  6

 نيمی از ارزش صادرات محصوالت کشاورزی را به خود اختصاص داده است.

حائز اهميت است با وجود سهم نسبی کمتر محصوالت دام، طيور و دارویی در مقایسه با محصوالت  

برابر در ارزش صارداتی این گروه  5/3ی در ارزش سبد صارداتی محصوالت کشاورزی، جهش قابل توجه باغ

د که نشان از ظرفيت صادراتی و کيفيت باال در این گروه شومالحظه می 1392نسبت به  1395در سال 

 عالمتند تواخصوص کشورهای همسایه و منطقه دارد و میمحصوالت و جذابيت برای کشورهای دیگر به

 .باشدبرای تبدیل شدن به یک روند و جریان اصلی در آینده  یضعيف و نوظهور

براساس مطالعه حاضر و بررسی حلقه اول چرخ محيطی بخش کشاورزی، سه مشكل قانونی اصلی  

 د که عبارتند از:ششناسایی 

های کشاورزی زمينبهينه  ویژه قانون ارث و همچنين قوانينی در زمينه اندازهبه مشكالت قانونی 

تواند مانع از که می وجود ندارد ،کمترین اندازه زمين که قابل تفكيک نباشند در مناطق مختلف و یا

 .کند راهمف سازی اراضیمدت زمينه را برای یكچارچهبلند تقسيم بيشتر قطعات شود و در

بنيان و دانشهای با هدف تقویت شرکت ضعف در قوانين صيانت از مالكيت فكری در کشور 

 .گرا در تكنولوژی و فناوری و تحقيق و توسعه بخش کشاورزیصادرات

های حمایتی دولت و در رأس آن دخالت دولت در قيمتگذاری محصوالت کشاورزی و مشكالت سياست 

 .و قوانين مرتبط دیگر 21/6/1368مطرح در قانون تضمين خرید محصوالت اساسی کشاورزی مصوب 

 
 منابع و مآخذ

 .1389، ی جمهوری اسالمی ایرانسيما و مرکز تحقيقات صدا، پژوهی در آینده های تحقيقروش .آرمين امير .1

 .1394نگری، ی توسعه و آیندههاپژوهشپژوهی، مرکز آموزش و آشنایی با مبانی آینده .2

 .22/1/1397، بررسی راهكارهای عملياتی در توسعه صادرات .برنامه ثریا .3

 .اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانوب سایت رسمی  .پاسبان .4

سازی اراضی از دیدگاه کشاورزی استان فارس، برنده طرح یكپارچه. تحليل عوامل پيشو دیگرانحقيقت، صالح  .5

 .1394، 1، ش 64تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 

 .1387، 5ی کوچک و متوسط، مجله رشد فناوری، ش هاشرکتمدیریت زنجيره در سازی الگوی پياده .حيدری قره بالغ .6

پياز در استان آذربایجان شرقی،  زنجيره ارزشیاوری. بررسی عملكرد  ،غالمرضالطفی و  ،صنم و خالدی، محمد .7

 . 1392، 58ویژه نامه بررسی بازرگانی، ش 
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 مرکزی جمهوری اسالمی ایران.های مختلف، بانک خالصه تحوالت اقتصادی کشور در سال .8
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