
دهمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور

مجید قاسمی

1401ماه اسفند3

ینرفع چالش های بخش کشاورزی در کشور با نگاهی به فناوری های نو





بررسی وضعیت کشاورزی در ایران 



(ه العالیمد ظل)پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی سیدعلی خامنه ای : مأخذ

(مد ظله العالی)منویات مقام معظم رهبری 

؛انرژی های نوو بهره گیری از توسعه کشاورزی دانش بنیان ، به اقتصاد سبزضرورت توجه •

یهت و به کارگیری دانش در این حوزه با توجهه بهه اه افزایش شرکت های دانش بنیان در حوزه کشاورزی ضرورت •

باالی این بخش؛

تولیهد مانند گندم، جو، ذرت، مهواد اله یدست یابی به خودکفایی و امنیت کامل در کاالهای اساسیتالش برای •

؛...روغن و 

جهت کشت و تأمین کاالهای اساسی؛پرورش و استفاده از دشت های حالل خیز•

و کاهش وابستگی کشور در این حوزه؛تعدیل میزان واردات در بخش کشاورزی •

؛کشاورزی لنعتی و کشاورزی مدرنبرای نیل به یکپارچه سازی منابع زمینی کشاورزی•

ی؛در راستای تولید محصول های اساسمدرن، آبخیزداری و آبخوان داری آبیاریاه یت به مسئ ه هایی مانند•

.آب و خاکبهره وری بیشتر و بهتر ازبه منظور شیوه های آبیاری نوین و شیوه های جدید تولید لزوم بهره گیری از •
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بررسی اسناد باالدستی در خصوص بخش کشاورزی
شرحاسناد فرادستیردیف

.ا.ا.قانون اساسی ج1
فایی برساند به که نیازهای ع ومی را تأمین کند و کشور را به مرح ه خودکتولیدات کشاورزی، دامی و لنعتی تأکید بر افزایش : 43الل 

.عنوان یکی از پایه های اقتصاد کشور در راستای تأمین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت

2
ت سند چشم انداز بیس

1404ساله در افق 
.جامعه ایرانی از سالمت، رفاه و تأمین امنیت غذایی کشوربرخورداری 

3
سیاست های ک ی 
اقتصاد مقاومتی

و اولویت دادن به تولید محصول ها و خدمات راهبردی؛تولید داخ ی نهاده ها و کاالهای اساسی افزایش : 6بند 
؛(مواد اولیه و کاال)تأمین امنیت غذایی و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش ک ی و کیفی تولید : 7بند 
و پیش گهامی در ، ایجاد ثبات در اقتصاد م یپاسخ گویی به نیازهای اقتصاد م یالالح و تقویت ه ه جانبه نظام مالی کشور با هدف : 9بند 

.تقویت بخش واقعی

4
ام سیاست های ک ی نظ
در بخش کشاورزی

ولید و لهادارت و ح ایت موثر از تخودکفایی در محصول های اساسی و نیل به تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخ ی : 2بند 
محصول های دارای مزیت نسبی؛

؛نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومی سازی فناوری های روزنوسازی : 4بند 
.در تولید محصول های کشاورزیبهره وری آب ارتقاء : 5بند 
.گسترش زیرساخت ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی: 6بند 

5
قانون احکام دائ ی 
برنامه های توسعه

، فهراهم ن هودن نکشاورزی لنعتی و دانش بنیا، گسترش حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصول های اساسی: 61ماده 
 وری مصرف بهرهبر مبنای مالحظه های توسعه پایدار از طریق ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی زیرساخت های 

...و (ارگانیک)آب، نوسازی ماشین آالت کشاورزی، ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی 
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نماگرهای اقتصادی و حساب های ملی ایران. ا.ا.بانک مرکزی ج: مأخذ

وضعیت آماری ارزش افزوده
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کشاورزی  نفت و گاز صنایع و معادن خدمات

13۹5روند ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی به قیمت های ثابت سال 

۶



, حساب های ملی ایران.ا.ا.بانک مرکزی ج: مأخذ

وضعیت آماری بخش کشاورزی
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کشاورزی نفت و گاز لنعت و معدن خدمات

1395روند موجودی سرمایه خالص بخش های مخت ف اقتصادی به قی ت های ثابت سال 
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کل اشتغالبخش کشاورزیسال
سهم بخش 
کشاورزی

13۹۸4,292,54124,273,51717.7%

13۹۹4,042,۸3223,263,04717.4%

14003,۸27,24523,447,45216.3%

1400الی 13۹۸اشتغال بخش کشاورزی در سال  های 

(درصد-نفر)

نماگرهای اقتصادی. ا.ا.مرکز آمار ایران, بانک مرکزی ج: مأخذ 

.ین تر استع ی رغم سهم قابل توجه بخش کشاورزی در تأمین اشتغال کشور، سهم آن از کل ارزش افزوده اقتصاد، پای

وضعیت آماری بخش کشاورزی

سال
ارزش افزوده

بخش کشاورزی
کل ارزش 

افزوده
سهم بخش 
کشاورزی

13۹۸1,55413,41511.6%

13۹۹1,۶0313,۹۶111.5%

14001,5۶114,5۷110.7%

13۹5ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت های ثابت سال 

(درصد-هزار میلیارد ریال)
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13۹۶13۹۷13۹۸13۹۹شرح

6,57۸6,3925,۸596,210ارزش صادرات

10,76010,71712,75010,907ارزش واردات

-4,967-6,۸91-4,325-4,1۸2تراز تجاری

شور, خالصه تحوالت اقتصادی ک.ا.ا.بانک مرکزی ج: مأخذ

(می یون دالر)تجارت خارجی بخش کشاورزی 

وضعیت آماری بخش کشاورزی

۹



سال
محصول

13۹۶13۹۷13۹۸13۹۹
سهم در سال 

13۹۹
متوسط رشد

%3/9%۸2,200۸1,213۸2,73191,79469زراعی

%5/3%21,03320,53023,45924,3741۸باغی

%4/0%14,2321,476515,72415,99112دامی

%1/9%1,2021,2621,2۸21,2691شیالت

%4/1%11۸,667117,771123,196133,427100جمع کل

(هزار تن)ع  کرد تولید محصول های کشاورزی 

وضعیت آماری بخش کشاورزی

10شور, خالصه تحوالت اقتصادی ک.ا.ا.بانک مرکزی ج: مأخذ



(یلیارد ریالهزار م)میزان تسهیالت بخش کشاورزی در مقایسه با کل تسهیالت پرداختی شبکه بانکی کشور 

وضعیت آماری بخش کشاورزی

11شور, خالصه تحوالت اقتصادی ک.ا.ا.بانک مرکزی ج: مأخذ
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چالش ها و محدودیت های بخش کشاورزی کشور



چالش ها و محدودیت های بخش کشاورزی کشور

بروز تنش آبی ناشی از محدودیت منابع آبی و بازدهی پایین منابع آب در کشور-1

،شاورزیکبخشدرآبمنابعپایینبازدهیوجهانخشکنی هوخشکک ربنددرگرفتنقراردلیلبهایران•

ت؛اسشدهمواجهآبیتنشبااخیر،سال هایدرومی شودق  دادآبمنابعمحدودیتباکشورهایزمرهدر

برت؛اسافزایشحالدرتهدیدیعنوانبهجهانسراسردر،ج عیترشدبهتوجهباآبتقاضایبرایرقابت•

موجود،فناوریبا2050سالتاآبتقاضایرشداقتصادی،ه کاری هایوتوسعهسازمانمطالعاتاساس
.استشدهزدهتخ یندرلد55

1400وزارت جهاد کشاورزی, : مأخذ

درلد کاهش4/96

در حجم بارندگی

درلد افزایش1/2

در حجم تبخیر و تعرق واقعی

درلد کاهش1۸/03

دهحجم آب تجدیدپذیر تولیدشدر

ساله 40نسبت به دوره 13۸9-90ساله منتهی به سال آبی 45تغییر وضعیت آب در ایران در دوره 

:13۸4–۸5منتهی به سال آبی 
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چالش ها و محدودیت های بخش کشاورزی کشور
کشوردراراضیمحدودیت -2

میلیون هکتار1۶5: وسعت کشور

میلیون هکتار۶/۸: دارای محدودیت هایی از قبیل شوری, سنگریزه دار بودن و عمق کم

میلیون هکتار1/2:فاقد هر گونه محدودیت

میلیون هکتار۷۹: سطح پوشیده از خاک

میلیون هکتار1۸/5: سطح قرار گرفته در چرخه تولید کشاورزی

میلیون هکتار۸: درصد محصول کشور۹0اراضی زیر کشت آبی با تولید حدود 

4۸%

11%

4%

1%

گستترش , صلخیزتغییر کاربری اراضی حا, فرسایش خاککمیت و کیفیت منابع اندک خاک کشور به دالیلی از قبیل 
ین جهت فقدان قوان, روش های نامناسب شخم و عملیات زراعی, فقر مواد آلی, کاهش بنیه حاصلخیزی, شوری خاک

دارای اقلیم اثرهای ناشی از تغییرو ورود آالینده ها به خاک , استفاده مناسب و جلوگیری از تخریب و آلودگی خاک
. روند نزولی می باشند

5%

14موسسه تحقیقات خاک و آب: مأخذ



چالش ها و محدودیت های بخش کشاورزی کشور

عدم استفاده از فناوری های نوین در بخش کشاورزی-3

تحریم های بین ال   ی
محدودیت در دست رسی

به منابع ارزی
ن عدم توجه کافی مدیرا

و تص یم گیران
ط نیاز به تحقیقات توس
بخش خصولی

بهره وری پایین بخش کشاورزی

ه کشور عدم سرمایه گذاری الزم به منظور توسعه زیرساخت های فناوران
شاورزیو استفاده از فناوری هم راستا با پیشرفت های جهانی در بخش ک

ی به تولید بسیاری از واحدهای فعال در بخش کشاورز
روش سنتی و دستی
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چالش ها و محدودیت های بخش کشاورزی کشور

بهره وری پایین در بخش کشاورزی-4

13۹۸مرکز پژوهش های مجلس, : مأخذ

ری پایین بودن بهره و
نینهاده سرمایه انسا

فقدان دید جامع در 
هینهتدوین الگوی کشت ب

ری پایین بودن بهره و
نهاده سرمایه

ی ضعف در مدیریت اراض
کشاورزی

مصرف پایین بودن بهره وری در بخش کشاورزی در ک یه مراحل قبل و پس از تولید محصول ها از قبیل تأمین و

. نهاده ها، روش های تولید، برداشت، ح ل و نقل، نگهداری، توزیع، تبدیل و مصرف

ر عدم توجه کافی به سایر عوامل موثر به

تص یم های کشاورزان از قبیهل نوسهان

قی ت محصول ها در بهازار، برنامهه های 

ی و توجیهی و تشویقی و مسائل اقتصهاد

نهاجت اعی در تدوین الگوی کشت بهی

عههدم لههرفه جویی ناشههی از مقیههاس، 

یهابی پرهزینه شدن ع  یات تولید و بازار

برای کشاورزان و نهابودی اراضهی در 

اضهی نتیجه خرد شدن و تغییر کاربری ار

کشاورزی کشور

1۶



چالش ها و محدودیت های بخش کشاورزی کشور

یفراهم نبودن زمینه های سرمایه گذاری و فضای نامناسب کسب و کار در بخش کشاورز-5

وجود موانع اداری و 
قانونی در زمینه 

راه اندازی کسب و کار

چالش های تأمین مالی
در بخش کشاورزی

ررابطه مبادله نابراب

ضعف و ک بود 
مشوق های قانونی

ای بهاال  بهودن ریسهک اعطه، عدم پذیرش سودهای باالی تسهیالتی در بخش کشاورزی

اعتبارسنجی و امتیاز پایین، تسهیالت در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش های اقتصادی

عدم توانایی در تأمین وثایق مناسبو ظرفیت اعتباری فعاالن بخش کشاورزی

قه ای تفسهیرها و اع هال سه یو خألهای قانونی در زمینه کاهش ریسک و ح ایت از تولید

قوانین

تعهدد ،ضعف تعامل و عدم یکپارچگی مناسب بین نهادهای متولی لدور مجهوز تأسهیس

وجود و یالزام به اخذ استعالم های غیرضرور، آیین نامه و دستورالع ل های بعضاً متناقض

قوانین دست و پاگیر

در دخالت دولهتبه دلیل عدم تناسب میان قی ت محصول ها و نهاده های بخش کشاورزی 

تعیین قی ت محصول های کشاورزی به عنوان ح ایت از مصرف کننده

13۹۸1۷مرکز پژوهش های مجلس, : مأخذ



چالش ها و محدودیت های بخش کشاورزی کشور

ارزشوتأمینزنجیرهفراگیرویکپارچهتوسعهعدم-6

اورزیکشبخشبرایزیرچالش هایآمدنوجودبهموجبارزشوتأمینزنجیرهفراگیرویکپارچهتوسعهعدم

:می شودکشور

کشاورزی؛محصول هایفروشوخریدبازاردرنابسامانیوبازاریابینظامدرضعف•

واکیفیتبنهاده هایبهآن هادست یابیعدموباالقی تباکشاورزانتوسطنیازموردخدماتونهاده هادریافت•

تولیدی؛محصولکیفیتبهنسبتکشاورزانتعهدکاهشنتیجهدر

،«سته بندیبوفرآوریتولید،نامناسبروند»قبیلازدالی یبهعرضهزنجیرهمخت فمراحلدرضایعاتوجود•

 هاینظامناکارآمدی»و«توزیعونقلوح لنظامدرنقص»،«ذخیره سازیلحیحروش هایوامکاناتنبود»

.«خرده فروشیوع ده فروشی

13۹۸1۸مرکز پژوهش های مجلس, : مأخذ



راه کارهای رفع چالش های کشاورزی در کشور



کاربرد فناوری در کشاورزی



(هواکشت)و کشت ایروپونیک ( آب کشت)کشت هیدروپونیک •

ههای از ج  ه روش های نوین کشاورزی که در آن ک ترین نیاز م کن بهه آب و خهاک وجهود دارد، سهامانه➢

نهدارد و در این سامانه ها بستر کشت خاکی وجود. است« (هواکشت)ایروپونیک »و « (آب کشت)هیدروپونیک »

قهرار ( کایروپونیه)یا هوا ( هیدروپونیک)ریشه گیاهان در محفظه آب . آبیاری به روش سنتی انجام ن ی شود

؛داده می شود و مواد مغذی از طریق آب و یا پاشش مستقیم به ریشه، در اختیار گیاه قرار می گیرد
ستگی بهه این سامانه ها عالوه بر ارتقاء بهره وری آب و خاک، به واسطه کشت گیاهان در فضای گ خانه، بدون واب➢

وری ههای فناو بهره گیری از امکان نظارت و کنترل اثربخش تری را فراهم می آورند شرایط جوی و جغرافیایی، 

.ع ی الخصوص اینترنت اشیاء را در کشاورزی تسهیل می ن اینددیجیتالی 

سامانه هوا کشتسامانه آب کشت

فناوری های نوین در بخش کشاورزی
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کشاورزی دیجیتالی
ای ه راه و اینترنت، فناوری ها و ابزارهاز ج  ه پذیرش فناوری های اطالعات و ارتباطات به دیجیتالی  شدن کشاورزی •

محتهوای تولید، ج ع آوری، تبادل، تج یع، ترکیب، تح یل، دست رسهی و ارائهه، برای بهبود تجزیه و تح یل داده ها

.  و توسعه خدمات و برنامه های کاربردی اشاره دارددیجیتالی 

کشاورزی ر بر نظیر ت رکز بیشتمج وعه ای از روندهای دگرگون کننده، شاهد به دلیل دیجیتالی شدنبخش کشاورزی •

.برای افزایش کارایی تولید و کسب وکار می باشدداده های بزرگ و استفاده از اینترنت اشیا ، دقیق

کشاورزان هتر تص یم گیری ب، می توانند از بینش هایی که از داده های کشاورزی حالل می شوندو فناوری های دیجیتالی 

. ، ک ک ن ایندارتقاء بهره وری، پایداری و مقاومتِ کشاورزیو تقویت نوآوری در مزارع ح ایت کنند و به 

جمع آوری داده

تجهیزات دقیقصمیم پشتیبانی از ت ابزار های 

یدیجیتال
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برخی ابزارهای کشاورزی دیجیتالی

حسگرها•

ر ظرفیهت به کشاورزان ک ک می کنند تا با اندازه گیری عوام ی نظیحسگرهای محصول 

اری هها و آب گیاه، کیفیت محصول، سطح رشد گیاه، سطوح مواد مغذی، عفونت ها و بی 

مخت ف، شرایط محصول را بهبود بخشند؛ 1عوامل ریخت شناسی

ت، برای تجزیه و تح یل داده ها در خصوص میزان رطوبه،حسگرهای رطوبت سنج خاک

تفاده شوری و سایر شاخص های حیاتی خاک و تعیین زمان و مقدار آبیاری مورد نیاز، اس

می شوند؛

نطقه به کشاورزان در مورد احت ال یخ زدگی یا باران در محسگرهای باران و یخ زدگی 

ی هشدار می دهند و با خاموش کردن سامانه آبیاری خودکار، در مصرف آب لهرفه جوی

.می کنند

1- Morphology

23 Source: OECD, 2022



برخی ابزارهای کشاورزی دیجیتالی

پایش برداشت•

هتر حسگرهایی هستند که بر روی ماشین های برداشت محصول نصتب می شتوند و در

لحظه, مقدار دانه برداشت شده را اندازه گیری می کنند؛

تصاویر ماهواره ای یا پهپادی•

ش داده های متنوع به دست آمده از تصاویر ارسالی ماهواره ها و پهپادها, موجب افتزای

بهره وری و بهبود تصمیم گیری کشاورزان می شود؛

نقشه خاک•

 های خاک و نقشهپایگاه جغرافیایی داده ها نقشه برداری دیجیتالی خاک, با هدف ایجاد 

در مقیاس های مختلف انجام می شود و از طیف گستر ده ای از ابزارهتا بترای کستب,

ست, ترکیب و پردازش اطالعات در مورد مواد مغذی و ترکیب خاک و همچنین محیط زی

. استفاده می کند
24 Source: OECD, 2022



حک رانی خوب آب



مدل مفهومی امنیت آبی سازمان ملل متحد

آب آشامیدنی 
و رفاه انسان

ازیست بوم ه

تغییر آب وهوا 
و خطر های مربوط به آب

ی توسعه و فعالیت ها
اقتصادی

حفظ زیست بوم ها بهه منظهور 

ان ارائه خدمات به طبیعت و انس

ه ، از ج  (که به آن نیاز دارند)

تأمین آب شیرین

در دست رس بهودن منهابع آب 

، کافی برای تولید غذا و انهرژی

یلنعت، ح ل و نقل و گردشگر

به آب سهالم،دست رسی افراد 

و ارزان بههرای تههأمین کههافی 

نیازهای اولیهه آشهامیدنی و 

بهداشههتی بههه منظههور حفههظ 

سالمتی و رفاه و تحقق حقهوق

اساسی بشر

مقاومههت جوامههع در برابههر 

خطر های مرتبط با آب از ج  هه 

سیل، خشکسالی و آلودگی

Source: UN Water, 20132۶



ابعاد حکمرانی آب

اعت اد و تعامل

داده ها و 
ظرفیتاطالعات

چارچوب های 
نظارتی

تأمین مالی
انسجام 
سیاست ها

مقیاس های 
مناسب در نظام
 حوضه های آبی

نقش ها و 
مسئولیت های 

شفاف

نظارت
و ارزیابی تبادل میان 

مصرف کنندگان،
مناطق شهری و 
 هاروستایی و نسل

تعامل
با ذی نفعان

شفافیت و 
پاسخگویی

حک رانی آب

Source: OECD, 2015

مشارکت دولهت: اثربخشی
ی در تعریف هدف های سیاست

شفاف و پایدار در حوزه آب
در ت امی سطوح دولهت و 
اجههرای آن ههها و تحقههق 
هدف های ک ّی مورد انتظار

مشارکت دولت در: کارایی
به حداکثر رساندن منهافع
مدیریت پایدار آب و رفهاه 

جامعه با ک ترین هزینه

ول مشارکت دولت در ایجاد اعت اد ع ومی و حص: اعت اد و تعامل
اط ینان از فراگیری ذی نفعان و عدالت و انصاف در جامعه

2۷



اصول حکمرانی آب

لاعت اد و تعام

داده ها و 
ظرفیتاطالعات

چارچوب های 
نظارتی

تأمین مالی
انسجام 
سیاست ها

مقیاس های 
مناسب در نظام
 حوضه های آبی

نقش ها و 
مسئولیت های 

شفاف

نظارت
و ارزیابی تبادل میان 

مصرف کنندگان،
مناطق شهری و 
 هاروستایی و نسل

تعامل
با ذی نفعان

شفافیت و 
پاسخ گویی

حک رانی آب

Source: OECD, 20152۸



اصول حکمرانی آب

اصول مرتبط با افزایش اثربخشی

یت ع  یهات، برای سیاست گذاری آب، اجرای سیاست ها، مدیرتخصیص و تفکیک شفاف نقش ها و مسئولیت ها . 1اصل

قانون گذاری و تقویت ه اهنگی بین مسئوالن مربوطه؛

کس برای متنعنظام های یکپارچه حکمرانی حوضه های آبی از طریق مناسب ( های)مدیریت آب در مقیاس. 2اصل

کردن شرایط محلی و تقویت هماهنگی میان مقیاس های مختلف؛

ط زیسهت، به ویژه میان سیاست های آب، محهیانسجام سیاست ها از طریق ه اهنگی مؤثر بین بخشیتشویق . 3اصل

سالمت، انرژی، کشاورزی، لنعت، برنامه ریزی فضایی و بهره برداری از زمین؛

آن هها که بایهد بها)انطباق سطح ظرفیت نهادها و سازمان های مسئول با میزان پیچیدگی چالش های آبی . 4اصل

.و مج وعه ای از شایستگی های مورد نیاز برای انجام دادن وظیفه های خود( مواجه شوند

Source: OECD, 20152۹



اصول حکمرانی آب

اصول مرتبط با افزایش کارایی

بها به موقع، سهازگار، قابهل مقایسهه و مهرتبطتولید، به روزرسانی و به اشتراک گذاری داده ها و اطالعات . 5اصل

 های سیاست ها در حوزه آب و حوزه های مرتبط با آن و استفاده از آن ها برای راهن ایی، ارزیابی و بهبود سیاسهت

حوزه آب؛

ه لورت کارا، بتسهیل تأمین مالی در حوزه آب و تخصیص منابع که به حصول اط ینان از ترتیبات حک رانی . ۶اصل

شفاف و به موقع ک ک کند؛

افع حصول اطمینان از اجرا و پیاده سازی موثر چارچوب های نظارتیِ مدیریت مناسب آب در جهت تأمین منت. ۷اصل

؛عمومی

تهی و در بین نهادهای مسهئول، سهطوح دولپذیرش و پیاده سازی شیوه های نوآورانه حک رانی آبارتقای . ۸اصل

.ذی نفعان مربوطه

Source: OECD, 201530



اصول حکمرانی آب

اصول مرتبط با افزایش اعتماد و تعامل

ا آب مرتبط بهرویکرد متداول لداقت و شفافیت در میان سیاست ها، نهادها و چارچوب های حک رانی ایجاد . ۹اصل

برای پاسخ گویی و اعت اد بیشتر در تص یم گیری؛

در طراحی و اجرای سیاست های آب؛تعامل ذی نفعان برای مشارکت آگاهانه و نتیجه محور ترویج . 10اصل

میتان مصترف کنندگان ( Trade off)بستان -که به مدیریت رابطه بدهچارچوب های حکمرانی آب تشویق . 11اصل

آب, مناطق روستایی و شهری و نسل ها کمک می کند؛

ایج بها در مواقع مناسب، به اشتراک گذاری نتهنظارت و ارزیابی مست ر سیاست ها و حک رانی آب ترویج . 12اصل 

.ع وم و انجام دادن الالحات در لورت لزوم

Source: OECD, 201531



چو غنچه گرچه فروبستگی ست کارِ جهان

تو هم چو بادِ بهتاری, گره گشتا می باش

حضرت حافظ



, «تبیین وضعیت آب کشور, مجموعه اسناد مرتبط با سند ملی و راهبردی تحول امنیت غتذایی», (1400)کشاورز, عباس, ملکیان, راحله, نژدعلی, عاطفه و بیکی, اعظم, •

.۸وزارت جهاد کشاورزی, شماره 

.1۶4۹۶: , شماره مسلسل«(بخش کشاورزی)13۸۹چالش ها و راه کارهای رونق تولید در سال », (13۹۸)مرکز پژوهش های مجلس, •

• OECD, (2022), “The Digitalisation of Agriculture a Literature Review and Emerging Policy Issues”, OECD Trade and Agriculture 

Directorate.

• OECD, (2015), “OECD Principles on Water Governance”.

• UN Water, (2013), “What is water security?”.

• www.amar.org.ir

• www.Cbi.ir 

• www.Fao.org

• www.khamenei.ir 

• www.swri.ir

منابع و مآخذ
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