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 مقدمه و طرح مسئله 

نوع ت ،ییبه امنيت غذا یدر دستياب ییاست که نقش بسزا یو اجتماع یدر توسعه اقتصاد مهمترین بخش یکشاورز

 محدود بوده یکشاورز منابع حاصلخيز و یهازمين یاز طرف. کندیم فایها اکردن فقر و رفاه انسان کنشهیر ،یاقتصاد

در  یشیامروزه چنين افزاکه  یطوربه دهد؛یم شیرا افزا یبه روز نياز به توليدات کشاورزو جمعيت رو به رشد جهان، روز 

 نیدسترس وجود دارد ا که در منابع قابل ییهاتیدليل محدودبه. شده است یتقاضا موجب فشار بر منابع مورد نياز کشاورز

 اند، اجرای یک گذاری کردهنام« جهش توليد»را سال  ۹۹انقالب سال معظم با توجه به اینکه رهبر

د در تحقق این سياست و همچنين تأمين امنيت غذایی کشور بسيار مؤثر توانالگوی کشت مناسب می

 .باشد

های اخير یکی از چالش برانگيزترین مباحث مطرح شده در حوزه کشاورزی الگوی کشت طی سال

 .کشور بوده است

هایهای طبيعی، اصول اقتصادی و سياستالگوی کشت جانمایی صحيح توليد بر اساس پتانسيل 

 .استراتژیک کشور است

ییامنيت غذا ،یکشت، شاخص اقتصاد یالگو یمورد نياز در طراح هایشاخص نیجمله مهمتر از، 

 هستند. هیاز منابع پا داریپا برداریو بهره ینسب تیمز

محصوالت اساسی  های ارتقای ضریب خوداتکاییبراساس طرح الگوی کشتی که تدوین شده برنامه

 .نداردهای توسعه دست یافتنی است و این طرح تناقضی با اهداف کالن کشور و برنامه

های جدی در حوزه متأسفانه در ساليان اخير، نبود یک برنامه کشت جامع و مدون باعث نابسامانی

 .کشت محصوالت کشاورزی شده است
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 ریموجود، منابع آب و سا یهابا استفاده از زمين یزیربرنامه قیطربرداشت در واحد سطح از  شیبا افزا توانیمرا تنها  طیشرا

 تیریمد یبهينه آن برا یو تعيين الگوها رکشتیمناطق ز یزیربرنامه رونیا از. کرد تیریمد یکشاورز یهانهاده

-هقطعيت برنام و عدم برندیخشک که از کمبود آب رنج مدر مناطق خشک و نيمه ژهیوبه ،یکشاورز یتوليد یهاسامانه

های اخير یکی از چالش الگوی کشت طی سال. است یضرور یدر آن از احتمال بيشتر برخوردار است، امر یزراع یها

اندرکاران است؛ بسياری از کارشناسان و دست برانگيزترین مباحث مطرح شده در حوزه کشاورزی کشور بوده

دانند در عين حال گوی کشت مناسب میهای توليد و حتی بازار محصوالت کشاورزی را ناشی از عدم اجرای النابسامانی

دانند و معتقدند که بين بحث الگوی کشت و بازار رابطه مستقيمی وجود ندارد و برخی هم این مسئله را فرافکنی می

جهش »را سال  ۹۹انقالب سال معظم توان نادیده گرفت. با توجه به اینکه رهبر های واسط را در این ميان نمینقش حلقه

تواند در تحقق این سياست و همچنين تأمين امنيت اند، اجرای یک الگوی کشت مناسب میگذاری کرده نام« توليد

غذایی کشور بسيار مؤثر باشد. ضمن اینکه ساماندهی حضور محصوالت ایرانی در بازارهای صادراتی نيز با اجرای طرح 

در سال در توسعه اقتصادی کشور  کشاورزی با توجه به اهميت بخش راستا همين در .مذکور قابل انجام خواهد بود

آقای دکتر جواد  ای با، مصاحبهطرح الگوی کشت محصوالت کشاورزی بيشتر تحليل و بررسی جهش توليد، برای

سرپرست معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی که مسئول تدوین طرح الگوی کشت محصوالت کشاورزی  ،وفابخش

 .شودمی ارائه پژوهش این در آن هایبخش مهمترین که شده انجام 13/02/13۹۹  تاریخ در ،است

  تعریف الگوي کشت 

منطقه مشخص و در مقطع  کیمحصوالت مختلف در  رکشتیکشت عبارت است از: نسبت سطح ز یالگو ،فیاز نظر تعر

 یر الگوتزبان سادهبه منطقه است.  کیدر  یمحصوالت کشاورز ییساليانه و نظم فضا یاز زمان که بيانگر توال یمشخص

تأثيرگذار در توليد آن محصول است. در  یهامؤلفه با متناسب ،تمحصول مورد کاش ایکشت به مفهوم تعيين نوع گياه 

 یهاتسياس بریو مبتن داریپا یاقتصاد تیبا مز ینظام کشاورز کیکشت عبارت است از: تعيين  یمقياس کالن الگو

وليد ت کیولوژیاصول اکوفيز تیبا رعا یامنطقه یهاظرفيتبهينه از  یگيرکشاورزان و بهره یکالن کشور، دانش بوم

  1.ستیز حفظ محيط یدر راستا یمحصوالت کشاورز

ور استراتژیک کش هایهای طبيعی، اصول اقتصادی و سياستالگوی کشت جانمایی صحيح توليد بر اساس پتانسيل

یزی ردهد. در واقع برنامهرا تشکيل میاست، به عبارت دیگر این سه هدف فنی، اقتصادی و استراتژیک، الگوی کشت 

ه های توسعریزی برای تحقق آمایش سرزمين در بخش کشاورزی است و از الزامات تئوریالگوی کشت یک نظام برنامه

و اعالم برنامه الگوی کشت در گام نخست انجام نوعی از آمایش سرزمين در  هدف از تدوین رود.این بخش به شمار می

  بخش کشاورزی است.

 2هاي مورد نياز در طراحي الگوي کشتشاخص 

-و بهره ینسب تیمز ،ییامنيت غذا ،یکشت، شاخص اقتصاد یالگو یمورد نياز در طراح یهاشاخص نیجمله مهمتر از

 .هستند هیاز منابع پا داریپا یبردار

                                                           
های زیربنایی و امور های مجلس شورای اسالمی، معاونت پژوهش، مرکز پژوهشیکشاورز یکشت و آب مصرف یالگو یهاچالش یبررس - 1

 .13۹۹فروردین توليدی، دفتر مطالعات زیربنایی، 

های زیربنایی و امور های مجلس شورای اسالمی، معاونت پژوهشی، مرکز پژوهشکشاورز یکشت و آب مصرف یالگو یهاچالش یررسب - 2

 .13۹۹توليدی، دفتر مطالعات زیربنایی، فروردین 
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تعيين شوند تا با انتخاب نوع  یاگونهبه دیکشت با یدر الگو یاقتصاد یهاشاخص ایشاخص  :یالف( شاخص اقتصاد

کشاورزان و  یخصوص آب و خاک، حداکثر درآمد را برااز منابع موجود به یوربهره شیزامحصول همراه با اف

درآمد و سود حاصل از فروش توليدات، نسبت به  شیبه همراه داشته باشد و کشاورزان بتوانند با افزا توليدکنندگان

. فراهم کندی را در بخش کشاورز یترتيب رونق اقتصاد نیخود اقدام کنند و به ا یهاو توسعه فعاليت یگذارهیسرما

دولت،  یاقتصاد یهاجمله سياست از یتیریکالن مد یهاطرف و سياست کیکشش بازار از  ونظام عرضه و تقاضا 

 یارتج یهامستقيم و غيرمستقيم و سياست یتیحما یهاکالن، سياست یهادر سياست ییالزامات تأمين امنيت غذا

 . دانش و مهارتاستتأثيرگذار  یطور مستقيم و غيرمستقيم بر شاخص اقتصادبه گریطرف د زدر کشور ا یاو تعرفه

 .تشاخص اس نیعوامل تأثيرگذار بر ا گریاز د دهد،یعوامل توليد را تحت تأثير قرار م یورکه بهره نيز یانسان ینيرو

در  یمحصوالت اساس گاهیجا کنندهينکالن تعي یهادر سياست ییالزامات تأمين امنيت غذا :ییب( شاخص امنيت غذا

و  یروغن یهاجمله گندم، برنج، دانه از کیو استراتژ یمحصوالت اساس دیکشت با یالگو یدر طراح رایکشور است. ز

کشور به شکل مطلوب و اطمينان بخش تأمين شود و  ییمورد توجه قرار گيرند تا امنيت غذا ژهیذرت به صورت و

 یتأمين محصوالت اساس یدولت برا یهاتیحما نینياز کشور حاصل شود. بنابرا ورددر محصوالت مهم و م ییخودکفا

محصوالت  نیا گاهیجا تینها کشت در کشور تأثير قابل توجه خواهد گذاشت و در یهر نوع الگوها یگيربر شکل

 خواهند بود.   ییکننده شاخص امنيت غذاتعيين

خارج است و به همين دليل  ایتقاضا در داخل و  یاست که دارا یشامل محصوالت ینسب تیمز نسبی: تیج( شاخص مز

-تیمتأثر از عامل بازار بوده و بدون حما ینسب تیمز یوصف محصوالت دارا نی. با اشودیصورت تقاضامحور توليد مبه

ت مانند پسته، زعفران و توليدا یاز محصوالت کشاورز ی. لذا گروهشودیتوسعه و گسترش توليد را سبب م ،یبيرون یها

 تیا اولوب یپس از محصوالت اساس دیبرخوردارند، با یبيشتر یباالتر و مطلوبيت اقتصاد ینسب تیکه از مز یاگلخانه

 کشت قرار گيرند.   یدر الگو

توليد  هیمنابع پا گریمحدود بوده و از طرف د یمنابع آب و خاک از طرف :هیاز منابع پا داریپا یبردارد( شاخص بهره

 ستیز خصوص آب و خاک و محيطبه هیحفاظت از منابع پا ،یدر توليد محصوالت کشاورز یداریمنظور پاهستند، لذا به

رف ط کیکيفيت آب از  و کّميت یکشت مورد توجه قرار گيرد. اهميت و پيچيدگ یالگو یدر طراح ژهیصورت وبه دیبا

ع بهينه از مناب یوربهره تیمحوربا کشت  یالگو نیلزوم تدو ران،یا یاسالم یمهورخشک کشور جو اقليم خشک و نيمه

 .کندبرجسته میشکل  نیآب را به بهتر

  طرح تدوین شده الگوي کشت و محورهاي مهم مشخصات 

الیه اطالعات  ۵تدوین شده شامل شش الیه اطالعاتی ) هاای که در معاونت امور زراعت و با همکاری سایر بخشبرنامه

تکنيکی پایه و یک الیه اطالعات استراتژیک( است که الیه ششم چشم انداز برنامه توليد محصوالت و روند آن را در 

یابی لهئهای اطالعاتی پایه تنظيم شده و مسدهد. این طرح بر اساس پنج پارامتر اصلی در قالب الیهکشور به ما نشان می

 های اطالعاتهای موجود در کشور و تطابق محصول بر مکان توليد شکل گرفته است. این الیهآن بر اساس پتانسيل

طور که اشاره های گياهی، فراهمی آب و اقتصاد توليد است. عالوه بر این همانشامل اقليم، خاک، نيازها و محدودیت

کنار پارامترهای اصلی الگوی کشت تهيه شده که افق بندی زمانی  یک الیه اطالعات اهداف استراتژیک نيز در شد

های قابل دستيابی در کشور را مشخص کرده است. به عبارت دیگر، همه این اطالعات در سه گروه نيازها و شاخص
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ل ملی را شک گيرد و این موارد مجموعاً برنامه الگوی کشتو اطالعات استراتژیک قرار می اطالعات فنی، اطالعات اقتصادی

انجامد که بر اساس همين اطالعات دهند. همه این اطالعات زمانی به اجرایی شدن کامل الگوی کشت میمی

برای این مطالعات مجموعًا سه سال زمان صرف  .های بخش کشاورزی و مدیریت منابع آن شکل بگيردسياستگذاری

ن کار از توان مؤسسات تحقيقاتی داخل کشور مانند قيمتی گردآوری و توليد شده است. در ایشده و اطالعات ذی

ها ها و سایر وزارتخانههای جهاد کشاورزی استانمؤسسه تحقيقات خاک و آب کشور، مراکز تحقيقاتی استانی، سازمان

های های مورد تائيد مجامع علمی و نيز سازمانمانند وزارت نيرو حداکثر استفاده شده و در برخی از موارد از روش

المللی مانند سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد )فائو( از جمله روش تناسب اراضی استفاده شده است. تناسب بين

گوید که باالترین پتانسيل توليد هر محصولی با کمترین ریسک توليد در کدام منطقه است. بنا بر اراضی به شما می

ر همه جای کشور کشت کنند و ریسک توليد را باال ببرند با این ها را دهمين قاعده، اینکه توليدکنندگان همه محصول

 .شودبرنامه اصالح می

ریزی و توليد محصوالت که در این برنامه به آن پرداخته شده، مسئله بين تطابق آب قابل برنامه محور مهمیدومين 

دهيم، درواقع این کار تطبيق می کشاورزی است. به این معنا که ما چقدر الگوی کشت خود را با فراهمی آب در کشور

 وری بيشتر را اجرایی کنيم. تخصيصرا برای این منظور انجام دادیم که بتوانيم تکليف قانونی تخصيص آب برای بهره

در  کردیم که آبآب بر اساس برنامه الگوی کشت تکليفی قانونی است و ما باید در این طرح این دو رابطه را برقرار می

رای چه محصوالتی و به چه حجمی مصرف کنيم. عالوه بر این، اقتصاد توليد و مزیت نسبی اقتصادی در کجای کشور، ب

 .دهد در این طرح لحاظ شده استمناطق مختلف کشور که اثرات خود را با قيمت تمام شده محصول نشان می

زی را با ریدر این طرح تکنولوژی مورد نيازی است که ما باید به دنبال ترویج آن باشيم. ما فعالً نظام برنامه محور بعدی

نيم و های آینده ببيایم ولی به دنبال این هستيم جای تکنولوژی را در این برنامه طی سالتکنولوژی رایج تعریف کرده

ه ب« نظام ابالغ کشت محصوالت زراعی»است که هر ساله تحت عنوان هایی های طرح مذکور با سایر برنامهاین تفاوت

هزار شيت نقشه تدوین و آماده شده  1۸حوضه آبریز درجه دو کشور  30شده است. در این طرح برای ها ابالغ میاستان

ایتی نکه طرح، هدشود با توجه به ایبار است که چنين اطالعاتی به صورت نقشه و مدون در کشور توليد میو برای اولين

 .تر استهای ابالغی مترقیاز برنامه

 ارتباط اجراي طرح الگوي کشت با توليد کاالهاي اساسي 

ی پذیر است البته به شرط آنکه سرکوب قيمتقطعًا توليد گندم به اندازه نياز کشور به آسانی امکان با اجرای این برنامه

انيم خرید بر مبنای کيفيت محصول را نيز گسترش دهيم. در مجموع گندم در روش خرید تضمينی اصالح شود و ما بتو

های آن تأمين درصد پروتئين مصرفی جامعه ایران با مصرف مستقيم گندم و فرآورده ۴۴درصد انرژی و  ۴0حدود 

 بایست مد نظر قرار گيرد. در حوزهریزی الگوی کشت این سهم میدهد در برنامهشود که این موضوع نشان میمی

 حبوبات نيز با تکيه بر ظرفيت دیم و تغيير تکنولوژی عالوه بر توليد، امکان صادرات هم خواهيم داشت.

در حوزه علوفه کمبود ظرفيت داریم و امکان تأمين کامل نياز در داخل کشور وجود ندارد چرا که هم ميزان نياز باالست 

البته باید  است. و کشور ما نيز با محدودیت جدی آب مواجهبر قرار دارد های موجود در گروه محصوالت آبو هم علوفه

ن توانيم به تغييرات نسبتاً بزرگی در ایای جدید میاشاره کنم که با تغيير تکنولوژی توليد و رواج کشت ارقام علوفه

ه بتنوع بخشی که با زارها وجود دارد  ای ظرفيت خوبی در دیمحوزه دست پيدا کنيم ضمن اینکه در حوزه گياهان علوفه
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ای دیم در تناوب با گندم امکان دستيابی به تأمين مقادیر قابل توجهی از علوفه مورد نياز وجود دارد به گياهان علوفه

ر حوزه د عبارت دیگر یا باید بخشی از علوفه مورد نياز کشور را وارد کنيم یا اینکه نظام توليد علوفه را تغيير دهيم.

والت باغی ميزان توليد شناور است و این مسئله بستگی به مزیت نسبی مناطق و کشش بازار سبزی و صيفی و محص

دارد و ما توان توليد بيش از نياز جامعه داریم و لذا در این حوزه بر روی صادرات و گسترش بازارهای صادراتی متمرکز 

درصد  ۵0د که با تکنولوژی موجود امکان تأمين توان عنوان کرهای روغنی نيز میدر مورد تأمين روغن از دانه ایم.شده

نياز کشور در برنامه الگوی کشت در هشت منطقه کشور با فراهم آوردن الزامات آن وجود دارد. براساس طرح الگوی 

های ارتقای ضریب خوداتکایی محصوالت اساسی دست یافتنی است و در این طرح تناقضی کشتی که تدوین شده برنامه

های توسعه وجود ندارد. در مجموع این برنامه ضمن ارتقای وضع موجود و مدیریت بهتر ن کشور و برنامهبا اهداف کال

 دهد.منابع توليد، اهداف استراتژیک کشور را نيز پوشش می

 و قوانين بازدارنده طرح الگوي کشت ياجرای ،هاي فنيوضعيت زیرساخت 

اجرایی پس از مرحله تدوین که انجام شده، برای اجرا شدن نياز به الزاماتی  هایبرنامه الگوی کشت مانند همه برنامه

های مربوطه در جامعه کشاورزی کشور زمينه پذیرش اجتماعی طرح دارد. در صورت وجود این الزامات و بروز سياست

 برخی اکنوند خواهند شد. منرای آن از مزایا و منافع آن بهرهپدید خواهد آمد و کنشگران و ذینفعان با مشارکت در اج

گيران از ایجاد تحوالت برخی از تصميم شدطور که اشاره های اجرایی هنوز هم وجود ندارد. اول اینکه همانالزام

ساختاری در بخش کشاورزی کشور هراس دارند و به حفظ وضع موجود قانع هستند. به عبارت دیگر گذر از کشاورزی 

م وجود رغبهبينند. بنابراین به صالح نمی ناطق مختلف به بهای اتالف منابع است،معيشتی را که مایه اشتغال در م

 . های اخير همواره این موضوع در ابتدای اجرا متوقف به تصميمات موقتی شده استتکاليف قانونی در سال

زی در بخش کشاوردومين زیرساخت الزم برای اجرای الگوی کشت قوانين بازدارنده است که به دليل مالکيت خصوصی 

امروزه زبان مشترک  های ارشادی در شرایط فعلی کشور از کارآیی اندکی برخوردارند.به آن نيازمند هستيم زیرا روش

يشتری ب غلبههای عمرانی، بازده اقتصادی و پایداری توليد است که البته بازده اقتصادی همواره بين کشاورزان و برنامه

 .یط امروز قطعاً یک بنگاه اقتصادی پيچيده استدارد چرا که کشاورزی در شرا

  شيوه اجراي الگوي کشت در ایران و کشورهاي دیگر 

نظام ابالغی نيست بلکه نظامی تشویقی و هدایتگر است که بر اساس پارامترهای اقتصادی و در کشور الگوی کشت 

دليل قانونگذار تمهيداتی را برای اجرایی شدن الگوی نيست و به همين کار آسانی البته کند. کشش تقاضا عمل می

کشت در این راستا در نظر گرفته است، به عنوان مثال در قانون ارتقای بهره وری بخش کشاورزی تخصيص آب را بر 

 اساس الگوی کشت مطرح کرده است.

اجباری بوده است اما در کشورهایی که مبتنی مثل شوروی سابق الگوی کشت در کشورهای سوسياليستی و کمونيستی 

های تشویقی، تنبيهی و بر اقتصاد بازار هستند الگوی کشت ارشادی است و دولت و نهادهای سياستگذار از سيستم

د در کشوری مانن توان مجبور به کشت محصولی خاص کرد به ویژهکند. قطعًا هيچ کشاورزی را نمیارشادی استفاده می

ترین بخش از فرآیند تدوین لکيت در بخش کشاورزی عمدتاً خصوصی است. سياستگذاری توليد پيچيدهایران که ما

آید و الزم است متخصصين اقتصاد کالن، توسعه الگوی کشت است که به تنهایی از عهده متخصصين کشاورزی بر نمی

  و تجارت و مدیریت استراتژیک در این فرآیند حضور داشته باشند.
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 شودجهان، برای اجرای الگوی کشت بدون اعمال تنبيه و استفاده از قوه قهریه از شانزده روش استفاده میدر سراسر 

ها عبارتند از اثرگذاری بر قيمت تمام شده، نظام تعرفه، تخصيص آب، ایجاد بازارهای صادراتی در خارج از که این روش

کاالی نهایی، خرید تضمينی و غيره. ضمن اینکه در کشور  کشور و کمک به رونق آن، تخصيص یارانه به مصرف کننده یا

ها اثرگذاری بر قيمت تمام شده است که ما ترین این روششود اما عمدههای فوق استفاده میما نيز از برخی از روش

ت شبه دليل پيچيدگی و فرابخشی بودن موضوع سياستگذاری در الگوی ک. هر چند در کشور کنيمکمتر به آن توجه می

به عنوان ضمانت اجرایی آن، بسياری از مدیران کشورمان همواره از مقوله سياستگذاری جامع و کالن پرهيز دارند و 

های کشور در یک سمت کنند که در آن نام مناطق یا استانشود ماتریسی را تصور میوقتی صحبت از الگوی کشت می

د شده و اعداد داخل جدول سطح زیرکشت مورد توصيه و نوشته شده و در سوی دیگر اسامی محصوالت کشاورزی قي

دهد. این نگاه اخير ناشی از یک سوءتفاهم بزرگ در برداشت از نظریه مفهومی الگوی کشت در قابل کشت را نشان می

ریزی در طوالنی مدت قابل گذاری، اثرات این نوع برنامهدليل ماهيت این نوع سياستهایران است. عالوه بر این، ب

مشاهده است که خارج از عمر مدیریتی مدیران دولتی است؛ به همين دليل عمالً جذابيت چندانی برای قرار گرفتن در 

 .وجود نداردبرنامه کاری آنان 

  وضعيت اعتبارات اجراي طرح الگوي کشت 

ایجاد و توسعه صنایع  هایاعتبار اجرایی این طرح در قالب دو رویکرد قابل تأمين است؛ اول اینکه زیرساختدر کشور 

تبدیلی برای ایجاد زنجيره توليد که پشتيبان پایداری توليد از طریق ایجاد تقاضا برای محصوالت عمدتاً با تسهيالت 

زان این د ميارزان قيمت دولتی قابل انجام است که بخشی از سود این تسهيالت توسط دولت بایستی تأمين شود. برآور

های ساالنه قانون بودجه دارد که مبتنی بر قوانين برنامه پنج ساله است. رویکرد دوم توليد یگذاراعتبار بستگی به هدف

شود و عمدتاً رابطه بين کشاورزی و صنعت را های غيردولتی تأمين میقراردادی است که با استفاده از منابع مالی بخش

واقع اجرای طرح الگوی کشت مبتنی بر مشارکت دهد، بنابراین چندان وابسته به اعتبارات دولتی نيست. در شکل می

کنيم و را شناسایی و معرفی می هاظرفيتما  ها آن را اجرایی کنند.مردم است و بهترین حالت این است که تشکل

دهيم. وقتی چنين نقشه راهی ایجاد شد خود مردم های پشتيبان توليد را به مجامع تصميم گيرنده پيشنهاد میسياست

شوند و در مسير توليد قراردادی محصوالت را بر اساس تقاضا و با توجه به پتانسيل توليد انجام انجام آن میترغيب به 

وقتی که در اجرای این طرح، پارامتری مانند کاهش قيمت تمام شده اعمال و توليد سودآور شود خواهيم دید  دهند.می

در طرح مذکور، کشت سيب زمينی در یک منطقه به دليل شود. به عنوان مثال اگر که خود به خود طرح اجرایی می

توان توليد باالتر و ریسک کمتر، توصيه شده باشد و کشاورزی آن در همين منطقه و کشاورز دیگری در منطقه دیگری 

های ترجيهی اقتصادی دولت منجر به کاهش کشت را انجام دهند چون شرایط توليد در منطقه اول بر اساس سياست

شود و کشاورز منطقه دوم باید هزینه بيشتری را آن هم از جيب خود بدهد، بنابراین در کشت ام شده توليد میقيمت تم

بعدی کشاورز منطقه دوم خود به خود به محصول دیگری که توان توليد در آن منطقه دارد و دارای مزیت نسبی اقتصادی 

دیدگاه ما در کشاورزی این است که اگر قطب بندی توليد ایجاد کنيم و توليد محصول را سودآور  آورد.است روی می

توانيم بدون فشار زیاد بر منابع دولتی اهداف الگوی کشت را با کمک مردم اجرا کنيم. ارائه کنيم در این صورت می

ارائه تکنولوژی و کمک به ایجاد بازارهای  ها، آموزش بهره برداران،تسهيالت ارزان قيمت و کم بهره از طریق بانک

توانند در جهت توانمندسازی مطمئن با استفاده از ابزارهای سياسی و دیپلماسی، از جمله ابزارهایی هستند که می
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ها به کار روند ضمن اینکه برای ایجاد بازار و استفاده از ابزارهای سياسی و دیپلماسی نيز الزم است که سایر تشکل

 .ها از جمله وزارت امور خارجه نيز در این طرح مشارکت داشته باشنددستگاه

  کالم آخر 

کشت شکل  یالگو یتحت عنوان ستاد مل یاز چند سال پيش ستاد یدر وزارت جهاد کشاورز یاگر چه در سطح مل

بر  یچشمگير ستاد هنوز تأثير نیا یدر کشور است، ول شده تیریکشت مد یالگو یو اجرا یگرفته و مسئول رسيدگ

های متأسفانه در ساليان اخير، نبود یک برنامه کشت جامع و مدون باعث نابسامانی. کشت در کشور نداشته است یالگو

کشت محصوالت کشاورزی  توسعه در مثال جدی در حوزه کشت محصوالت کشاورزی کشور شده است. به عنوان

شود. عالوه این مسائلی مانند بازار، نياز کشور به نمی معمواًل توجه چندانی به منابع پایه از جمله خاک و آب

 است زیاد ایتوليد برخی محصوالت به اندازه هستيم گاهی شاهد گيرد و مانمی قرار مورد توجه نيز ...و  محصول یک

قدر کم است که قيمت این محصوالت به شود و گاهی توليد آنشود یا خوراک دام میمی رها هاکنار جاده محصول که

کنند که در حوزه توليد برخی رسد. البته مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی عنوان میچندین برابر نرخ منطقی آن می

های ابالغی را رعایت شود و این کشاورزان هستند که برنامهفصل به کشاورزان برنامه ارائه می تفکيک محصوالت به

  .کنندنمی


