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  بررسي وضعيت كشاورزي در ايران  و ارائه راهكارهايي در جهت ارتقاي آن
  

  2و بهمن فتاحي 1سعيد خادمي ،1محمد فتاحي
   دانشجويان دكتري رشته باغباني پرديس كشاورزي و منابع طبيعي تهران-1

  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته باغباني-2
  

  چكيده 
باشد كه تنوع اقليمي و آب و هوايي قابل مالحظه اي داشته و يكي از متنوع ميايران يكي از پهناورترين كشور هاي جهان 
با اين حال قسمت عظيمي از اين اراضي در ايران جزء اراضي خشك و نيمه . باشدترين مناطق جهان از لحاظ پوشش گياهي مي

توان در دهد مياراضي را تشكيل مي باشد كه در صورت استفاده از اين اراضي به دليل اينكه بخش قابل توجهي ازخشك مي
در اين مقاله سعي شده است با . هاي غير نفتي در آينده نزديك قدم برداشتجهت ارتقاي اقتصادي و متكي شدن به درآمد

) رتبه، ارزش صادرات،سهم از كل صادرات(تشريح موقعيت جغرافيايي و اقليمي ايران، موقعيت كشاورزي ايران در جهان
برخي از موارد بحث شده . اهكارهايي در جهت تثبيت كشاورزي در مناطق خشك و نيمه خشك بحث شودبحث شده و ر

ارزيابي اراضي و آمايش سرزمين، مديريت مناسب آب، استفاده از گياهان مناسب، استفاده از گياهان دارويي و گياهان مقاوم 
  . باشدبه كم آبي و توسعه در خور و پايدار در اين اراضي مي

  
  مناطق خشك، آمايش سرزمين، توسعه پايدار، گياهان دارويي، مديريت آب: كلمات كليدي  
 

  مقدمه
اقلـيم آن در ايـران    11اقلـيم موجـود در جهـان     14تنوع آب و هوايي زيادي در ايران وجود دارد به طوري كه ازمجمـوع  

خشك و نيمه خشك جهان محسوب مي شـود   ايران جزو مناطقبا وجود اين خصوصيت مثبت به طور كلي كشور . وجود دارد
ه از وه عمده خشك و مرطوب قابل تقسيم بندي است و هر كدام از اين دو گـر وكه از نظر شرايط اقليمي و آب و هوا به دو گر

 بـه بيـان ديگـر از ديـدگاه    . ميزان تبخير در اين اقلـيم بـيش از بارنـدگي اسـت    در اقليم خشك  .اند چند اقليم فرعي تشكيل شده

خشكي هوا تبخير و تعرق از سـطح   ها بيالن آب منفي است چرا كه به واسطه درجه حرارت باال و يدرولوژيكي در اين محيطه
و از ايـن هـر گونـه    . باشـد اين اقلـيم مـي  هاي  گرماي شديد و بارندگي كم از ويژگي .گيردخاك و گياه از بارندگي فزوني مي

وجـود ارتفاعـات در برخـي نقـاط      با وجود اين. احي در گرو تهيه آب خواهد بودنو توليد و توسعه كشاورزي و صنعتي در اين
گونـه گيـاهي در ايـران وجـود دارد و      8000از طرفي ديگـر بـيش از   . ايران باعث شده كه اين مناطق به اقليم معندل تبديل شود

برابر قاره اروپا و در حـدود   2ر حدود بيش از تنوع گياهي در ايران د. باشدتنوع گياهي در ايران كه خود، زاده تنوع اقليمي مي 
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ها و گونه هـاي گيـاهي را در   ايران متنوع ترين گياهان پيازي، نعناعيان، چتريان و بسياري ديگر از جنس. شبه قاره هند مي باشد
ك محسـوب مـي   در اين ميان بسياري از اين گياهان خاص ايران بوده و به عنـوان گياهـان بـومي و انـدمي    . خود جاي داده است

شوند و كه توسعه كشت گياهان منطقه خشك و نيمه خشك مي توانند جايگـاه ويـژه اي در توسـعه اقتصـاد كشـاورزي داشـته       
  . باشند

  مواد و روشها
سال اخيـر و   10بعد ارزش صادرات در هر سال براي . گرفته شده است FAOكليه اعداد خام مربوط به اين مقاله از سايت 

سـال   10با استفاده از فرمول زير بـراي  ) كشور اول در صادرات(و كشور امريكا ) كشور مورد مطالعه(ايران  نيز سهم كشورهاي
  .اخير محاسبه گرديد

ميزان صادرات كشاورزي كشور مـورد نظـر در سـال    /مجموع ارزش صادرات كشورها در جهان در سال مورد نظر ×100(
  )مورد نظر

  .صورت گرفت Excelو رسم نمودارها توسط نرم افزار   
  نتايج و بحث

  نقش كشاورزي در اقتصاد ايران
عليرغم تنوع گياهي و اقليمي زياد در ايران . بر پايه نفت است%)  90بيش از ( با توجه به اينكه سهم زيادي از اقتصاد ايران 

صادر كننده محصوالت كشور هاي  40در رتبه  2006ايران در سال . اقتصاد كشاورزي در ايران چندان جايگاهي ندارد
روند ارزش صادرات ايران ).  3و 2،  1نمودار (داشته است%  4/0كشاورزي بوده كه سهم آن از كل صادرات جهان نزديك به 

سال گذشته نوسان زيادي داشته كه نشان مي دهد  10اگر چه در سالهاي اخير رو به افزايش است با اين حال روند صادرات در 
سهم امريكا به عنوان قطب اول كشاورزي جهان  2در جدول . ن تا وابستگي  زيادي به شرايط اقليمي داردكه كشاورزي در ايرا

نشان داده شده است كه نشان دهنده سهم بيشتر اين كشور از كل اقتصاد كشاورزي در جهان مي باشد كه با وجود سهم زياد 
كشاورزي جهان در اين كشور كم است كه نشان مي دهد  اين كشور نوسانات حاصل از نمودار سهم مشاركت در كل اقتصاد

  . از لحاظ اقتصادي اين كشور به وضعيت پايداري رسيده است
   

  
  
  
  
 

  
  ورزيسهم ايران و امريكا از اقتصاد كشاورزي جهان بر اساس ارزش صادرات ، ارزش صادرات ايران رتبه ايران در صادرات كل محصوالت كشا: به ترتيب   3و  2و 1نمودار
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با توجه به استعداد هاي طبيعي كه در كشورمان وجود دارد كه يك نمونه از آن سـرزمين هـاي خشـك مـي باشـد كـه در       
توانـد در جهـت   تقسيم بندي اراضي جز سرزمين هاي كم بهره اند كه استفاده از اين اراضي با توجـه بـه سـطح وسـيع آنهـا مـي      

اين قسمت سعي شده است راهكار هاي كلي در جهت استفاده از اين منـاطق   در. افزايش اين بخش در اقتصاد كشور موثر باشد
  .كم بهره ارائه شود

  
  آمايش سرزمين، ارزيابي زمين و توسعه پايدار  

آمايش سرزمين از سياست هاي عمومي كشور ها بوده كه در تمام رشته هاي مختلف به دنبال نظـم و تنظـيم در اسـتفاده از    
به عبارتي ديگر اختصاص هر منطقه به بخشي از استفاده كه بيشـترين سـود بـا كمتـرين     . آمد مي باشدسرزمين ها به صورت كار

منطقه كشاورزي در سرزمين هايي انتخاب شود كه ضمن توليد بهينه بتواند هزينه هـا را جبـران   . خسارت به آن منطقه عايد شود
ها داشته باشيم و با به كار گيري متخصصين آمايش اراضي در كه اين امر مستلزم اين است كه شناخت مناسب به سرزمين . كند

در كشور هايي كه اين امر صورت مي گيرد آمـوزش هـايي در جهـت اسـتفاده بهينـه از مـزارع و اراضـي        . كشور صورت گيرد
ارزيابي ارزيابي عملكرد از زمين به منظور هدف مشخص به عنوان . كشاورزي با كمترين آسيب به آن اراضي صورت مي گيرد

پوشش گيـاهي   از فرم زمين، خاك، استفاده از زمين ،كه بيشتر مربوط به مطالعه و تفسير نتايج حاصل از . زمين تعريف مي شود
تفسير نتايج حاصل از داده هاي خاك به منظور تعيين محصول مناسب ) FAO ،1976(مي باشد شرايط ارزيابي  و آب و هوا در

. افتن بهترين محصول براي هر منطقه استفاده كردن از طبيعت به عنوان الگـو مفيـد خواهـد بـود    براي ي. براي آن خاك مي باشد
ايـن گياهـان در منـاطق بـومي     . امروزه نيز گرايش جهانيان به گياهان دارويي سرزمين هاي كم بهره ارزش بيشتري پيدا مي كند

شده اند كه با مطالعه و بررسي اين گياهان بـومي در آن  خودشان در طي ساليان متمادي به شرايط موجود در آن منطقه سازگار 
  .  منطقه مي توان در جهت توسعه پايدار اين محصوالت در آن منطقه قدم برداشت

در تعريف كشاورزي پايدار كه شامل مجموعه اي از عمليات كشاورزي كه از لحاظ محيط زيست و اقتصادي پايدار و بـا  
از اين تعريف چنين بر مي آيد كه وضيت كشاورزي در ايران بـه توسـعه پايـدار    . بل قبول باشدثبات بوده و از لحاظ اجتماعي قا

چرا كه بسياري از گياهان هم اكنون به طور مسـتقيم از طبيعـت گرفتـه مـي شـود و بسـياري از محصـوالت ماننـد         . نرسيده است
نموادار هـاي ارزش  . در معرض خطر قرار گرفته اندآنغوزه الله واژگون، سوسن چلچراغ و بسياري از گياهان در ليست گياهان 

سال  10صادرات و رتبه ايران در جدول نشان مي دهد كه وضعيت ايران از لحاظ اقتصاد در جهان چندان پايدار نبوده و در طي 
ي رسـيدن  با توجه به موارد ذكر شده در مناطق خشك و نيمه خشـك بـرا  ).  3و  1،2نمودار(گذشته نوسانات زيادي داشته است

به حالت پايدار در بخش كشاورزي مستلزم مصرف بهينه حداقل آب موجود با عمليات كشاورزي مناسب و استفاده از گياهـان  
مقاوم و متحمل به شرايط خشكي كه چنان كه ذكر شد مدل استفاده از اين گياهان تيز از گياهان موجـود در منطقـه گرفتـه مـي     

  . شود
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  م مناسب، استفاده بهينه از منابع آبي و استفاده از گياهان دارويي استفاده از گياهان و ارقا
همانطور كه در قسمت قبلي اشاره شد طبيعت به عنوان بهترين الگو براي انتخاب گياهان مناسب در اين دسته از زمين هاي 

و بسياري از اراضي خشـك   باشد تنوع اقليمي در ايران باعث شده است كه تمركز روي چند محصول قابل توسعه نبودهخشك 
لذا با عنايت به اين مورد و با توجه به جايگاه برخي از گياهاني كه به تـازگي  . و نيمه خشك كشور عمالً غير قابل استفاده شوند

 در ليست گياهان با ارزش دارويي قرار گرفته اند كه اين گياهان حتي براي افزايش عملكرد متابوليتي گاهي نياز به اين سـرزمين 
بديهي است كه با مشخص شده محصـول مـورد نظـر    . ها دارند نقش اين زمين هاي كم بهره جايگاه واقعي خود را پيدا مي كند

مراكز تحقيقاتي مربوط به آن محصول در ايـن منـاطق قابـل توسـعه     . براي هر منطقه كه توسط كارشناسان امر صورت مي گيرد
در رابطه . ش گياهان سازگار با منطقه با برنامه هاي بهنژادي و به زراعي كمك كنندبوده كه بسته به نياز هاي آن منطقه به گستر

با مناطق خشك و نيمه خشك كه ميزان بارندگي كمتر از ميزان تبخير و تعرق است دو مقوله قابل بحـث اسـت، يكـي اسـتفاده     
در . ميزان تبخير از سطح خاك مي باشـد بهينه از اندك آب موجود و ديگري استفاده از روش هايي براي جلوگيري از كاهش 

رابطه با بحث اول آبياري قطره اي از روش هاي مناسب براي مديريت آب موجود مي باشد كه نسبت به آبياري جو و پشـتهاي  
استفاده از مالچ ها آلي و مصنوعي مخصوصاً مالچ هايي با رنگ روشن نيز باعـث مـي شـود كـه     . و كرتي نياز آبي كمتري دارد

اسـتفاده از شـرايط كنتـرل شـده ماننـد گلخانـه نيـز بـه         . ه بر كاهش گرماي زياد در مزرعه از تبخير زياد نيز جلوگيري شودعالو
اسـتفاده از آب  . شرطي كه صرفه مي تواند راهكاري براي مديريت آب در اين مناطق براي افزايش محصوالت كشاورزي باشد

گياهـان دارويـي تنـوع    . با ارزش در اين مناطق ارزش دو چندان پيـدا مـي كنـد    حاصل از فاضالب و استفاده مجدد از اين منابع
اين گياهـان در طبيعـت كـه از آنهـا بـه      . زيادي در ايران دارند و پراكنش آنها در مناطق خشك و نيمه خشك نيز زياد مي باشد

مطالعه شرايط اكولـوژيكي و نيـاز هـاي    . شدعنوان ژرم پالسم نام برده مي شود ميتواند به عنوان ذخايري مناسب براي استفاده با
آب و هوايي و بررسي توجيه اقتصادي اين گياهان در مناطق كم بهره و استفاده از گياهان اين مناطق به عنوان مدل و الگـو مـي   

دارويـي  اين مطالعات در برخي از محصوالت . تواند راهكار مناسبي براي به زير كشت بردن اين مناطق كم بهره در كشور باشد
مطالعـه دقيـق   . نظير حنا، باريجه ، شيرين بيان، آنغوزه در سرزمين هاي كم بهره مانند كرمان يزد و كاشان صورت گرفتـه اسـت  

ژيك و الهام گرفتن از طبيعت در توسعه كشاورزي اين منـاطق و ارتقـاي وضـعيت اقتصـادي مردمـان ايـن منـاطق         عوامل اكولو
توسعه محصوالت مناسب در هر منطقـه، صـنعت مربـوط بـه آن محصـول نيـز رونـق خواهـد         به طبع با . ايفاي نقش خواهد كرد

  .گرفت و محصول توليد شده با ضايعات كمتر و ارزش افزوده بيشتري به بازار هاي جهاني ارائه خواهد شد
  منابع 

  رضوي، مشهدتوليد و فرآوري گياهان دارويي، شركت به نشر،انتشارات آستان قدس . 1384. اميد بيگي، رضا  )1
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Abstract    
Iran is one of the largest countries of the world which has significant diversity of climate, this varied 

climate cause Iran to be one of the most diverse regions, in term of plants covering. Since huge part of 
Iran is semi-arid and arid areas, the use of this land can be formed to promote economic and lean to non-
oil industries.The present paper has described the geographic climate of Iran, agriculture situation of Iran 
in the world and also discusses the ways which cause to stabilize agricultural areas in semi-arid and arid 
regions. Some discussed cases include the assessment of land, land use planning, proper water 
management, appropriate use of plants, use of medicinal plants and resistant plant to low water conditions 
and development of sustainable agricultural areas in this land.  

 
Keyword: arid areas, land use planning, sustainable development, medicinal plants, water 
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