
بنام آنکه جان را فکرت آموخت



چالش حکمرایی در امنیت غذایی و 
بخش کشاورزی ایران

حسین شیرزاد



باشات علای رمام ان"بخش کشااررزی کشا رسیاست هایتغییر پارادایم در"در مقطع زمانی فعلی، •

کتیکی نفعان ر فشار افکار عم می هم از منظر استراتژیک ر هم از نظر تاامطالبات ذی مدخالن ر ذی 

ر تعیای  50منبعث از آم زه های دهه ،سیاست های مداخله مستقیم در بازار.دش ار به نظر می رسد

.به ارج خ د رسیده استسیاست خرید تضمینی ۱۳۶۸از سال بدنبال آن قیمت دست ری، ر

یامادهای فشار پ،محدردیت های منابع پایهکشاررزی فشرده با رج د زمی  مح ر،برنامه هایسیطره •

در سیاساتزااری"از دست رفتاهعارضه اقتدار"ر باالجغرافیاییهایتغییر اقلیم ر گرمایش عرض

.با کاهش سرمایه اجتماعی بهره برداران آسیب دیده استآب ر زمی 

شا ر ر تضعیف سیاست های اجتماعی، اقتصادی ر اجرایی در سط ح کالن، میانه ر خرد کشااررزی ک•

انده تساهل در ام ر جاری؛ نظام اداره ام ر درکشاررزی کش ر را  به ضعف تدریجی در حکمرانی کش

.است

از ارایل دهه هشتاد، سیاست عقب نشاینی تادریجی درلات از خادمات فنای ر یاراناه ای در بخاش•

ید؛  بادلیل کشاررزی ر افاایش قیمت تمام شده محص الت کشاررزی ر تضعیف مایت های نسبی ت ل

نی برای رقابت پایی  ب دن بهره رری شی ه های ت لید ر کارایی نازل ع امل ت لید رربرر شده ر ت ان پایی

.جهت اثر بخشی در اک سیستم اقتصاد ملی دارد

نزاهی به برخی سیاسات هاای جااری



شااررزی سیاست امنیت مذایی به مثابه هسته داغ حکمرانی ک
در عصااااااااااااااااااااار آنتررپ سااااااااااااااااااااا 

:

عنوانبهشاورزیکو(انسانیفعالیتهایازناشیاقلیمیتغییرات)آنتروپوسنتاریخیساختاربهکشورورود
بهراپایهابعمنمحدودیتاکوسیستمها،زیست،محیطبهانسانیفشارهایطریقازتغییر؛محرکترینعمده
خشکسالی،ی،خاک-آبیبحرانهایانباشتو«آمیختگیدرهم»پدیدهباورساندهاکوسیستمازباالترسطوح
.هستیمروبرودشتهابحرانوآبی،ورشکستگیاقلیمی،،تغییراتاستهالکرشد

عنوانبهدرصد2.6تنها.شودمیتلقیمناسبکشاورزیهایفعالیتبرایایراناراضیازدرصد10.5حدود

باغیوزراعیکشتزیرسطح.شودمیبندیطبقه(٪2.2)خوبیا(٪0.4)خوببسیارکشاورزیهایزمین
سومیکازکمترمتوسططوربهایران.دهدمیتشکیلراکشورکلمساحتاز%1.4و%6ترتیببه

دریافتبارانمترمیلی100ازکمترساالنهکشورنقاطدرصد87وکندمیدریافتراجهانیبارندگیمتوسط
80ازبیشکهاستکشاورزیبخشبهمربوطکشورمشاغلازدرصد20حدودحاضرحالدر.کنندمی

دهدمیتشکیلراداخلیناخالصتولیددرصد10تقریباًوکندمیمصرفراایرانآببرداشتکلازدرصد



ی در سطح مل« سیاست تاب آرری نازل از منابع بخش کشاررزی »

هکتارمیلی ن۶حدردایپهنهدرکشاررزیبخشمنابعازنازلآرریتابسیاست
درمترمکعبمیلیارد۸۶معادلرفاریاباراضیهکتارمیلی ن۸ازبیشردیماارها،

ر(برداشتاضافهدرصد۲۸حدرد)درصد۳۸آبیاریراندمانباتخصیصیآبسال
درکش رگیاهیت لیداتازدرصد۹0حدردزیرااستشکنندهبسیارآرریتابای 

آلی ادمکمب دمشکلکش ربامیرزراعیاراضیعمده.میآیدعملبهفاریاباراضی
نیمازرکمتآلیمادهکش رکشاررزیاراضیخاکازنیمیازبیشحتیداشته،خاک
ط ربه.دارندخاکش ریمشکلعرصه هاازدرصد۲5ازبیشردارددرصد

دراکخفرسایشمیاانرکش ردرخاکفرسایشسالدرت میلیارددرمیانزی 
امیتمسطحدر.استجهانمیانزی برابرچهارکهاستهکتاردرت ۱۶.۷ایران

.یمهسترربه ررزیرزمینیسفره هایمخانکسریرافتباکش رزراعیدشت های
میرآنم ردهاار۳۸5کهداریمکشاررزیعرصهدرفعالچاههاار۷۶۶حدرد
رکشاررزیاراضیازهکتارمیلی ن۱ازبیشکاربریاخیردههیکدر.استمجاز
دههسهطیرب دهمیرمجازآنهکتارهاار۲00حدردکهکردهتغییرکش ربامی
شدهملحقمیرهرصنایعشهرها،بهرکاهشکشاررزیاراضیازدرصد۱5ازبیش
پسی هایرهزنجیازبسیاریکشاررزیبخشدرت لیدمناسباتامنیتدرناپایداریرحداقلیآرریتاب.است

نزاهفقدانیلدلبهت لیدمناسبات.نم دهضعیفکارکردهایداراییاراندناقصراکشاررزیدرت لیدپیشی ر



سیاست سرمایه گذاری اقتضایی در بخش کشاررزی

رد درازده طی یکدهه گذشته تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاررزی، دچار نقصاان گشاته ر حاد

. رفته اساتسال است که رشد استهالک در بخش کشاررزی از رشد تشکیل سرمایه ثابت، پیشی گ

( یداخلای ر خاارج) بنابرای  امنیات سارمایه گاذاری. ای  یک زنگ خطر بارگ محس ب میزردد

مشاکل بخش کشاررزی بخاطر تحریم های مستمر ر نرخ بازده پایی  ر حاشیه س د کم رمق ، دچار

اناک ماا تنهاا یاک ب. پررژه های ای  بخش همیشه به نقصان در تامی  مالی برخ رد می کنناد. است

الن م ن پ ل تخصصی در ح زه کشاررزی داریم که قادر نیست از همه سرمایه گذاری های خرد ر کا

ل شده؛ لذا بنابرای  امنیت مالی در بخش کشاررزی دچار مشک. بخش به نح ی مطل ب حمایت کند

.اعتبارات ر هدایت سرمایه گذاری در ای  بخش نیا دچار چالش جدی است

اناااتکشاااورزیفاقااداسااتزادهازاب ارهااایجدیاادمااالی،جوینااتونارهاااومشااارکتهایکنسرساایومی،امک

ازاربازارسرمایه،صندوقهایسپردهکااالیی،صاندوقهایمخااطرهپاکیرکشااورزی،م یتهاایبورسایوبا

.بدهیهاست



فقدان م سسات ر نهادهای مالی پرقدرت در بخش کشاررزی

اران،گکسرمایهرویپیشخطراتانواعپوششوریسککاهشهدفباکشاورزیحوزهدرمالینهادسازیفقدان

؛”اعتباریمکملنظامات“نهادیترتیباتعنوانبهکشاورزیتجاروبردارانبهره

مانتضشرکتهای»،«کشاورزیلی ینگومالیتامینهایشرکت»،«کشاورزیتخصصیهایبانک»کناردر

ایهسرمضمانتهایصندوق«پکیر،مخاطرهصندوقوکشاورزیتوسعهازحمایتهایصندوق»و«اعتباری

:کشاورزیگذاری

دروثابتهسرمایبانکیتسهیالت)اعتباریهایضمانت:پیمانکاریواعتباریبخشدوهادرضمانتفقدان

اعطایی؛تسهیالتوثیقهکسریپوششجهت(گردش

امکانآوریفراهمونهادهکنندگانتامینوکشاورزیبردارانبهرهنزعبه(هانهاده)خریداراعتبارضمانتنامهصدور

پیشوکارجامانحسنمناقصه،م ایده،درشرکتنامهضمانتنظیرپیمانکاریهاینامهضمانتونسیهواعتباریخرید

هاینتنامهضماگمرکی،نامهضمانتسرزمینی،فراوکشتقراردادیکشاورزیدرقراردادهاانواعاجرایبرایپرداخت

اقتصادیفعالیننزعهببانکیسیستمازترسهلشرایطبا(مالیاتبیمه،)الضمانوجهکسوراستردادنامهضمانتقضایی،

کشاورزیارزشهایزنجیره



گی هاای اوراق طراحی تازه ای از ترکیب ویژمالیناتوانی بخش کشاورزی در استفاده از ابزارهای نوین 
بدهی، سهام و اوراق مشتقه، ابزارها و امکانات مالی 

رهنی،ارراقمشتقه،ارراقآتی،ارراق:ایرانکشاررزیدرمالیاباارهایازه شمندسبدتشکیلاستراتژی•

،مساقاترماارعهقراردادهایبهادارارراقطراحی،کشاررزیمشارکتارراقرسپردهگ اهیصک ک،

یا(Leasing)لیاینگ،کشاررزیمحص التصادراتمالیتأمی درمضاربهصک کراستصناعصک ک

Instalment)اقساطیفررش،(تملیکشرطبهاجاره) Sale)هایکشتین سازیزراعی،مکانیااسی ن

Line)اعتباریخط ط،احیایکشاررزیمحص التبهداشتینقلرحملنارگانن سازیماهیزیری، of

Financing)خشبارزشزنجیرهمالیتامینبرایمالینوینابزارهایطراحی،کشاررزیبخشدر

وفاکتورینگ،مزارعه،مساقاتثابت،غیروثابتتنزیلنرخبامشارکتاوراقانواعمثلکشاورزی

ضمانتهایوکریستعدیلابزارهایکنندعملقویخیلیحوزهایندرمی توانندصکوك؛کهاقسام

الزمه

، زانسیریفاینانس،فاینانس،)ایپررژهمالیتامی چهمالیتامی قرضیهایررشخارجی؛مالیتامی •

ذاریگسرمایهمانندنیاخارجیمالیتامی قرضیمیرهایررشر(المللیبی هایراماعتباری،خط ط

،(Accelerators)هادهندهشتابان اعیا(VC)جس رانهگذاریسرمایهرخارجی،مستقیممیررمستقیم

Angel)کاررکسبفرشتزان investors) جمعیمالی،تامی(Crowdfunding)کشاررزیدر



سیاست نظام های بهره برداری مطل ب در کشاررزی

ترلیسیاساستشدهدگردیسیدچارکش ردربهره بردارینظاماتاخیر،سالپنجاهطی•

یچهامایافتهرراجشدتبهداریاجارهبهره بردارینظاممثالعن انبه.هستندمافلگذاران

.نداریمداریاجارهسیستمبرایتنظیماتیرق اعدگ نه

رکتهایشت لید،تعارنی)برداریبهرهنظامازمشخصین عسمتبهجهتزیریدرسردرگمی•

،(ارزشزنجیرهجندمنظ رهه لدینزهایصنعتها،رکشتزراعی،سهامی

هایمنظاحتیچ بزراعتسردآبی،ماهیانقفس،درماهیت لیدها،گلخانهبرداریبهرهنظام•

.استبالتکلیفهمچنانمرتعداریمدرن

.(فنیراقتصادینصاب هایحدفاقد)کشاررزیازبرداریبهرهنظام های•

رآبحداقلخاک،بدرن)کارگاهیزراعتیاایکارخانهبرداریبهرهنظامسمتبهحرکت•

.داردحمایتیسیاستسزااریبستهبهنیاز(سالممحص ل



سیاست آمایش تولید در نظام های بهره برداری کشور

اینکهبخاطر.شتکالگوییکیواستتولیدآمایشیکی.بایدبکندچکارآنبانمیداندداردکهپارادوکسیکایرانکشاورزی
تولیدماکشاورزیبخشتولیداتازدرصد96اینکهدیگریکی.نداردوجودمالکیب رگتولیدوخردهپاییتولیدبینتعادلی

ومدرننهادهای.ندکایجادحوزهایندرفعالحقوقیوحقیقیشخصیتهایبینتعادلینتوانستهمتعارفحکمرانی.استخانوادگی
بهراانوادگیختولیداتاینازبخشیوکندواردحوزهایندرراشرکتدارینوینمناسباتمیتواندسهامیتخصصیشرکتهای

.کندهدایتمشخص،سهامداریترکیبوقویایترازنامهساختارباحقوقیشخصیتهایسمت

درشورکدرفرابخشیبرنامهری یعدمونیازموردمکانوزماندربهرهبردارانبهآبحجمیتحویلعدموجودباکشتالگوی
تولیدآمایش.نیستراهمفمسئوالنهتولیدقانونیال اماتونمیکندبازیتولیددرنقشیتقریباآبخی حوزههایجامعمدیریتراستای
آبپیرامونملیویگزتگبهنیازنیستسرزمیناکولوژیکیتوانبامتناسبعمدتاوداردوجودعرفیوغری یبصورتاستانی

توانستهکنونتاراتنمیلیون1۳2حدودمی اناینازکهداردنیازغکاییموادتنمیلیون152بهنیازسالدرایرانمیلیونی85کشور
ازرخیبدرنی تولیدیرشتههایازبرخیدرالبته.روبروستغکاییمحصوالتتنمیلیون۳4کمبودباکشوربنابراین.نمایدتولید
وارداتعمدهقلم10ازقلم7کلیبطور.میشودصادراتصرفعمدتاکههستیمروبروتنمیلیون14معادلتولیدیمازادباسالها
مدرن،اندازهایبارفقدانبدلیلتولیدیمحصوالتنامناسبعرضهاما.میدهندتشکیلکشاورزیمصرفآمادهمحصوالتراکشور
الگوهاینتی،ستوزیعشبکهناکارآمدیکشاورزی،کارگویوتخصصینقلوحملشبکهفقداناستارتآپها،رمقکمحضور

ذخیرههداری،نگ)غکالجستیککناردرغکاخریداقتصادیتوانوغکابهفی یکیدسترسیپدیدهءدوکناردرمصرفنادرست
جدیبطوربتواندایدبسیاستگکارکههستندبغرنجیهاییاز(غکاتحقیقاتوسمومباقیماندهرگوالتوریمقررات،واستانداردسازی،
.بیاندیشدبدان



در ت لیدکارفرمایی/سیاست اجتماعی در بخش کشاررزی  مناسبات کارگری

فقدان شرکت های پرقدرت در زمینه تامین اجتماعی روستایی و کشاورزی•

بیمه عمر روستاییان،•

بیمه بازنشستگی روستاییان•

کشاورزان(  جزئی و کلی)بیمه  از کارافتادگی •

بیمه بیکاری کشاورزی•

بیمه درمان روستایی•

بیمه تکمیلی درمان•

.داردتور حمایتی منسجم و نظام تامین اجتماعی قوی برای بهره برداران کشاورزی وجود ن•



م کشاورزیقوی انجمنها، اتحادیه ها،کنفدراسیون ها در اکوسیستسیاست حضور نهادهای 

ومجمعون،کنزدراسیمرک ی،اتحادیه،تعاونیاتحادیه،ناماگرچهمانهادهایازبسیاری
تزکر،ضعیفساختاردلیلبهامامیکشندیدکرادستاینازاسامییاوملیانجمن
یکعارفمتکارکردکشاورزی؛حوزهدرهاتشکلتاریخیان وایوقدرتیبیوسنتی
بازیرزیکشاوبخشدرقدرتمناسباتدرپررنگنقشوپرقدرتاتحادیهیاتشکل
.نمایندنمی

این.انددرآمدهبوروکراسیسیستمازایزائدهشکلبهکشاورزیاجتماعینهادهای
نیزچانهقدرتاست،ناتواندارد،ری یبرنامهاشکالوساختاریضعفنهادسازی؛

نهادهااین.یستنکشورواعضابرابردرنهپاسخگووپکیردمیمسئولیتسختیبه.ندارد
وسازیظرفیتراستایدربرنامهوساختارتغییراساسیشکلیبهبایدجدیدحکمرانیدر

.بدهندتوانمندسازی



سیاست پوشش ریسک و عدم امنیت  محصوالت و سازه هاي تولید

حوزهارچهدرقطعیتعدمکاهشوریسکپوششکشورنیازمندکشاورزی
:میباشد

حداکثرینزوذضریبباکشاورزیمحصوالتبیمه
پوششخاصطوربه)کشاورزیبخشسازه هایوادواتبیمه

(خطرپرسازههای

زنجیرههایرن،مدباراندازهایبیمهوتامینزنجیرهتولیدلجستیکبیمه
وکشاورزیمحصوالتتران یتیحوزههایتجاری،کریدورهایسرد،

تخصصیهایکارگو

کشاورزیمحصوالتقیمتبیمه



فقدان مناسبات بازاري نوین 
ینبوملیکاالییهایبورسدرخصوصینهادهایحضورکشاورزیبازارسازیمدرن

ون یتیترانقلوحملتخصصیلجستیکسرد،ارزشزنجیرهمدرن،المللی،باراندازهای
مداخالتستاقدیمیبسیارامروزینبازاریمناسبات.استکشاورزیکارگووترانشیپی

بخشتضعیفهب(دستوریحمایتی،قیمتهایخریدهایانواعتوافقی،تضمینی،خرید)سنتی
بدهیازاربظرفیتهایازمیتوانندکههستنددولتیغیرنهادهایاین.انجامیدهخصوصی
میتوانددولت،گیرندبکاربازارینوینمناساباتدرراتاخیریفرایندهایوکننداستزاده
رانتیرهایظرفیتیاخاصاعتباریخطوطبانکها،داخلیمنابعازرگوالتوریبواسطه
.کنداستزادهخصوصیبخشازحمایتبرایبازاری

فقدان.رددانوسازیوبهسازیبهنیازواستفرسودهکشاورزیبخشتران یتیناوگان
کهییجغرافیانقاطدرخصوصبهکشاورزیملینقلوحملشرکتکارگو،شرکت
ولیداتتحداکثریاف ایشبرسیاستهاکهزمانایندرخصوصبهداریم،تولیدمازاد

اکوسیستم.دمیباشمهمبسیارلجستیکدردخیلنهادهااینحضوراست،متمرک کشاورزی
واستتازهکشاورزیمحصوالتبرایلجستیکشبکهفاقدایرانکشاورزیتجاری

.نداردوجودتامینزنجیرهبازیگرانبینشبکهاییپیکربندی



(مسئله شکاف تکنولوژی)سیاست فناوری و دانش کشاورزی

ووژیکتکنولافتادگیعقبسندرمداریم،کشاورزیفنآوریحوزهدرسندرمنوعدو
دواینراگ.داردفرقهمباجنسشانعارضهدوگونهاین.تکنولوژیککهنگیسندرم

یختهربهمتوازناینامروزهمیآیدبوجودفنآوریشکافبخورد،بهمشانتوازننوع
.است

خشبدرپکیرخطرسرمایهگکاریهایانواعوپرمخاطرهتکنولوژیهایمیداندرحضور
باشاورزیکبخشپرمخاطرهسرمایهگکاریصندوقیکتاسیس.استناقصکشاورزی

فنآوریکاریسرمایهگریسکپرتزویتواندمیباالاهرمینسبتهایباوپرقدرتمنابع
.نمایدتعدیلکشاورزیبخشدرراها

انواعتولیددرمحوردریااقتصاددرسالهبیستاندازهایچشمدرآیندههایفناوری
ب یان؛آوطیورودامخوراکبرایباالپروتئیندارایحشراتانواعتولیدوهاجلبک
مسترویری برنامهوراهنقشهبهنیازفوقمسایلازکدامهرحالهردرمصنوعیگوشت

داردپالن



برنامه ریزی منسجم در کشت فراسرزمینیدیپلماسی غذا و

.نداردوجودفراسرزمینیکشتبرایهدفمندوجامعسیاستازغیربهراهیکشورغکاییامنیتبرای

شرکتهایحضور"گرابینگلند"یاکشورسرزمینیتولیدهایپهنهورایغذاییامنیتجستجویبحث
چینیابستانعرمدلمی بانسرزمیندرمحصوالتتراتشیپوکردنسیلووتولیدبخشدودرخصوصیوخصولتی

فعالینشناساییواعتبارسنجی،RKCکنوانسیوننمودناجراییراهبردی،ومشخص"کشاورزیدیپلماسی“اتخاذل وم
کنسرسیومیلتشکبیمه،وضمانتهایمکانی مطراحیاوراسیا،صندوقایجادخصوصی،بخشمجاز،تشویقاقتصادی

نقلوحملقویتتمحور،صادراتنقلوحملشرکتهایتشکیلحقوقی،بانکی،-مالیلجستیک،تقویتصادراتی،های
حزظ)بهداشتیاقداماتواستانداردهاتطابقوآزادتجارتفراراهفنیاقداماتگمرکی،همکاریهایجادهای،وریلی
،(دامپ شکی–نباتات

grabbingآبیتصرفاتمرزیبرونحوزهسهدربایدآیندهدر Waterزمینیتصرفاتوgrabbing Landو
Greenسب تصرفات grabbingبرداریبهرهامتیازاخکیازمینخریداجاره،حقوقیقواعدبصورت

سرمایهواییغکملیتیچندشرکتهایومالیهایتراستبازنشستگی،هایصندوقدولتی،غیرهایسازمانحضور
نوظهورگکاران

استانداردهایباپیوستگیWTOلیدتوارزشزنجیره“بهملیکشاورزیارزشزنجیرهمنطقیشدنانتگرهومحور-
نیتامبهحصولبرایمطمئنسب کریدورهایکشفوجدیدبازارهایانکشاف،GVCsکشاورزیجهانیتجارت
ترجامعداخلیتامینزنجیرهایجادبهکهملی؛غکایی

فراکشتنمیدابهآتیمکاکراتراهبردیعمقبهبخشیدنوسعتکشاورزی،بخشدردیپلماتیکتحرکل وم
بستهبندییزیت،کجهانی،استانداردهایرعایتکارآمد،وموثرلجستیکتعرفهای،اب ارهایبهتنوعبخشیسرزمینی،

رقابتیقیمتو



سیاست تجاری محصوالت کشاورزی

اسیسیاقتصاددرواراداتچیهاباالیدستووارداتسیطره:کشاورزیبخشدرمنفیتجاریتراز

برنامهفاقدماسیاستهایچونفروشی؛خامبخاطرصادراتیمحصوالتپایینافزودهارزشدومکشاورزی،

گیاهانپاالیشگاهوغالتپاالیشگاهازفهمیواستکشاورزیمحصوالتپاالیشگاههایایجادجامع

یا(استایرانفلوروفونویژهاشگونه۲۰۰۰کهکشوردرموجودگیاهیگونه۸۰۰۰وجودبا)دارویی

اجزیمعشدهفراوریصادراتوبیشترافزودهارزشایجاداز.نداریملبنیمحصوالتوشیرپاالیشگاه

فقدان سیاست تولید صادرات محور 

فقدان موسسات و شرکتهای پرقدرت بخش خصوصی در حوزه صادرات

سم که فقدان شرکتهایی در فناوری های جاری مثل انواع ویتامین ها، ریزمغذی ها، نهال، کود و

نقش ایفا نماید یا کشور وابستگی دارد وارد شود و در زنجیره فرایندهای پسین یا پیشین کشاورزی

.درجه وابستگی را به حداقل رسانده و یا خودکفایی را عینی سازد
ذخایریسیلویوداریانبارنظاماتدرتحولسازیاستانداردبرندسازی،درشرکتهاناتوانی

رکتهایشتاسیسکمکبهکشورمرزیمبادیدرصادراتیعظیمهایپایانهاحداثکشاورزی،
ایمنطقههدفبازارهایبهکشاورزیبازرگانیشرکتهاینه)کشاورزیصادراتمدیریت



ان زنجیاره ارزش باین المللای در سااختار کشااورزی کشاور ایار۶مروری بار 

طیوروموانعقاانونیج یرهایصنعت-ساختارمونتاژی.،وابستگیقابلتوجهیدارد”زنجیرهپروتئینوتولیدگوشتقرم “در
درکناارنیااز.درصادوابساتهباهنهادههاایوارداتایاسات80موجودبرایتوسعهزنجیرههاواینکهتولیدگوشتمرغبهمی ان

یتودبهمحدبااتوجاهیتتولیدگوشتقرم ودمحدهماناین.ه ارتنمیباشد950کشوربهوارداتگوشتقرم کهحدود
.،درکشاااااااورایااااااانزنجیااااااارهرادرچمبااااااارهمحااااااادودیتهاقاااااااراردادهاساااااااتتعاتخریبمروبیآمنابع

جو،گنادمدامایو؛اگرچهدرتولیدگندموبرنجبامدیریتمناسببهخودبسندگیرسیدهایمامادرتولید”زنجیرهغالت“در
.میلیااااارددالرنیازمناااادیم7میلیااااونتاااانعلوفااااهبااااهارزشتخمیناااای21ذرتوابسااااتهایااااموبااااهوارداتحاااادود

،کشاااااااااااااورمشاااااااااااااکلچنااااااااااااادانیوجاااااااااااااودنااااااااااااادارد،”زنجیااااااااااااارهلبنیاااااااااااااات“در

مانناد،همدرالگویملیمصرفمشکلداریموهمدرالگویکشتودرتولیددانههایروغنی”زنجیرهروغنوچربی“در
درذخیرهسازیروغننی یکیازمعضاالتماا.درصدوابستهایم88کل اوسویاباوارداتسالیانهیکونیممیلیونتنتامرز

.ه ارتنایمیباشاد20ها ارتنازمخاازنکشاور600ه ارتنیبودهوفقاط10حجممخازناستبگونهایکهعمدهمخازنما

تهایجاایگ ینو،جدایازآنکهدرالگویمصرفمشکلداریمدرتولیدنی بهدلیلرقابتمیانکش”زنجیرهقندوشکر“در
.عدمتدوینبنیانهایحقوقیوعملیاتیگشاورزیقراردادیبسیارناپایداریم



ر ایران زنجیره ارزش بین المللی در ساختار کشاورزی کشو۶مروری بر 

عملیاتیجریاناماممیکنیتولیدالمللیبیناستانداردهایباوبخوبیاگرچهنی ”صیزیوسب یمیوه،زنجیره“در.
،ازاریابیببندی،بستهنوعصحیح،برداشتدرواسترنجدرحادیمشکالتازمیوهوصیزی-سب یزنجیره

تلزاتدرصدی28احتسابباکشورکشاورزیبخشضایعاتمجموع.ناتوانیمشدتبهضایعاتکنترلوبازاررسانی
دادهتخصیصآبکلازدرصد۳2وکشورکشتزیرسطحکلازدرصد24معدلکهاستتنمیلیون۳0معادل
هیچوفهعلبهضایعاتتبدیلبرایاینکهمآال.استنزرمیلیون18غکایمعادلوبرمیگیردرادرکشاورزیبخشبهشده
تولیدبهمقطعیشوکهایظالمانه؛تحریمهایبدلیلارزکمبودگکشتهسالدوطی.استنگرفتهصورتمنسجمیکار

انواعتولید،وتیکهاپروبیتریپتوفان،میتیونین،لی ین،خریدزمینههایدرارزیوابستگی.استنمودهواردکشاورزی
دولتیابخصوصیبخشهمکاریومشارکتاندکیباکهمیباشددالرمیلیون650متوسطبطورواکسنها،ویتامینها

سالیانهسطمتوبطورهمکشهاآفتوسموموارداتزمینهدر.میباشیمداخلدرساختوخودکزاییبهرسیدنقابل
میلیارد12حدوداساسیکاالهایکلیهوارداتکهگزتمیتوانتخمینباهمانین.داریمارزینیازدالرمیلیون250
داردنیازارزدالر



نظام های بهره برداری کشاورزی نسل چهارمسیاست حکمرانی 

برد-ردبمشارکتوبودهترکارآولیاستپیچیدهاگرچهچهارمنسلدرریزوماتیکوایشبکهحکمرانی
میتواندوآوردخواهدارمغانبهخودباراالمللیبینشرکتهایهمکاریباخصوصیبخشومدنیجامعهدولت،

بمثابهونمایددتولینظامواردراکاراییعنصرهوشمندکشاورزیودقیقکشاورزیشرکتهایتاسیسکمکبه
یفاانقشکشورکشاورزیتحولجهتچهارموسومنسلکشاورزیجدیدفرهنگوتکنولوژیوروددروازه
.نماید

ارزش؛زنجیرهدرمطلوبگذاریسرمایهبدون«دیجیتالکشاورزی»،«دقیقکشاورزی»،«هوشمندکشاورزی»
قواماشیانتاینترنوآوریهایومصنوعیهوشفنآوریهای،ژنومیکسفنیدانشاکتشافات،رباتیک،اختراعات

مانند”ازسآیندهتکنولوژیهای“ازاستفادهامکانومیرونداستهالکبهرو”جاریتکنولوژیهای“یابندنمی
قانونی،گوشتومضرغیرمفید،تراریختههایحشراتجلبکها،تولیدمیکرومحور،آباقتصاد

نزدیکنیمیلیویکصدجمعیتبهزودیبهماعزیزایران.میروددستازدریاییمزارعومصنوعی،آکوآکالچر
دیلهایبونوراهکارهایتازه،افکاردنبالبهکشورغذاییامنیتبرایبایدلذا.نیستدیرخیلیمیشود؛
.گشتمنطقیوجایگزین

.
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