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  تركيهكشاورزي  و آب ررسي وضعيت ب
  مقدمه

 هيكشور ترك ييآب و توسعه روستا ، يت كشاورزحااصال يبررس نهيدر زم يو جامع  تا كنون مطالعات گسترده كه نيبا توجه به ا

 اتياطالع از تجرب  رسد يبه نظر م. در سطح كشور صورت نگرفته است و اجتماعي يتوسعه اقتصاد كرديمجموعه و با رو كيبصورت 

اروپا را  هيبه اتحاد وستنيپ طيو شرا يآمادگ افته،يكشور توسعه ن كياز  هيركت هديكه باعث گرد ييها استياز س يو بخصوص آگاه

طرف و  كيدولت از  يو كوچك ساز يساز يآب با نگرش خصوص تيريو بهبود مد يو در توسعه كشاورز جاديخود ا يبرا

 و ياقتصاد ،يمياقل بهاتبا لحاظ قراردادن تشا نيهمچن و د،يكسب نما ييتهايموفق گرياز طرف د يساز يو تجار يآزادساز

 رانيا يآن در بخش كشاورز   باشد كه از ييها كسب درس يبرا يتواند منبع ارزشمند يممان كشور اتيآن با خصوص ياجتماع

 يبرا يابزار مناسب تواند يم هيترك ييآب و روستا ، يتحوالت توسعه كشاورز يحاصل از بررس جينتادرواقع . استفاده نمود

و  ها استي، س كشور نيو آب ا ياصالحات كشاورز يها و چالش ها تيبا شناخت از موفق توانندكشور باشد تا ب گذاران استيس

و آب فراهم  يتوسعه در بخش كشاورز عيتسر يالزم را برا نهينموده و زم نهيها به بخش نياز ا تيحما يرا برا يكشاورز يها برنامه

   .ندينما
  ) متدولوژي(روش تحقيق 

تحقيق حاضر يك مطالعه اسنادي ، توصيفي و ارزيابي است كه در نظر دارد بر اساس اهداف پروژه نسبت به بررسي و ارزيابي 

از منابع اسنادي . گرفته،اقدام نمايدهاي ارائه شده در بخش اهداف، با استفاده از منابع جمع آوري شده و مطالعات صورت   شاخص

،  هاي انجام شده ها و حمايت ، سياست ، آب ، اطالعات مربوط به روند تحوالت توسعه كشاورزي مرتبط با اهداف پروژه در اين تحقيق

تجاري،تبادل و انتقال ، مزيت هاي نسبي، آزادسازي  ، واردات و مصرف محصوالت كشاورزي صادرات،  ، اشتغال ، توليد آمار جمعيت

  هاي توسعه منابع آب ، سياست تخصيص يافته كشاورزي )مهار شده(تكنولوژي،قيمت گذاري محصوالت، مقادير آب تجديد پذير 

هاي منتشر  اي تركيه از منابع اسنادي مرتبط شامل اطالعات و آمار ، انتقال آب بين حوضه ري آبگذا ، قيمت )زميني سطحي و زير(

 ،   International Labour Organizatio هاي معتبر جهاني از جمله سايتبا مراجعه به ،و نيز  لب كتب و نشرياتشده در قا

World Bank،OECD گرديد جمع آوري ... و  .  

  

  :اهداف پروژه 
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ي و مقايسه بررس. تحوالت متفاوتي را پشت سر گذاشته است) 1963بعد از (بخش كشاورزي و آب تركيه در طول چند دهه اخير

 ، ها شاخص  و روند تحوالت در دهه هاي اخير از جمله اهداف اصلي  مطالعه حاضر است تا از اين طريق اقدام به بررسي سياست

توان از سير تحوالت  را كه مي هايي ، درس همچنين.  راهبردها و خطوط اساسي روند تحوالت و  همچنين چشم انداز آينده گردد

خطوط اساسي ترسيم شده تركيه براي كشاورزي ايران آموخت از ديگر اهداف مورد بررسي مطالعه حاضر  كشاورزي و روستايي و

  : هاي مورد بررسي در اين مطالعه به شرح زير است شاخص. است

  هاي كشاورزي و توسعه روستايي شاخص)الف

  توليد ناخالص داخلي و سهم بخش كشاورزي در اقتصاد تركيه -1

  در كشور تركيه و بخش روستايي و كشاورزي آن جمعيت و اشتغال -2

  در بخش كشاورزي) ماهر و غير ماهر(نيروي انساني شاغل -3

  درآمد و تامين معيشت كشاورزان و روستائيان -4

  ، صادرات و واردات محصوالت كشاورزي و غذايي توليد، مصرف -5

  )توليد و مصرف سرانه(ميزان انرژي و پروتئين -6

  كشاورزي و روستايي تركيهساختار بخش  -7

  ميزان سرمايه گذاري در بخش كشاورزي -8

  نظام توزيع و عرضه بازار محصوالت كشاورزي   -9

  و نقش كشاورزان      ) متمركز و نيمه متمركز(گيري در بخش كشاورزي نظام تصميم -10

  اورزيهاي كش برداري از منابع توليد در بخش كشاورزي و مديريت سيستم نظام بهره -11

  آالت و ادوات كشاورزي تحوالت مكانيزاسيون و كاربرد ماشين -12

  بخش كشاورزيهاي  هاي حمايتي و راهبرد سياست -13

  كفايي هاي توليد و دستيابي و خود سياست -14

 و اتحاديه اروپا WTOهاي بخش كشاورزي براي ورود به  سياست -15

  بر منابع توليدزيست و فشار  اثرات توسعه كشاورزي بر محيط -16

  هاي آب شاخص )ب

 )IWRM(بررسي مديريت يكپارچه منابع آب -1
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 انتقال مديريت آبياري -2

  مقدار سرانه آب و تغييرات آن-3

  اي تنش آبي ملّي و منطقه -4

  سهم بخش كشاورزي از آب كشور و تغييرات آن -5

  )سطحي و زيرزميني( سياستهاي مديريت توسعه منابع آب -6

  مقادير آب كنترل شده و تجديد شونده  -7

  وري توليدي و اقتصادي شاخص بهره -8

  آب و محيط زيست -9

  آب و كشاورزي -10

  

  تاريخچه 

 780000بـوده اسـت و مسـاحت آن برابـر بـا       1392ميليون نفري در سال  74تركيه كشوري كوهستاني و پر باران داراي جمعيت 

حكومت تركيه الئيك اسـت، امـا اكثريـت مـردم تركيـه       .است) كيلومتر مربع است 1648195مساحت ايران برابر با (كيلومتر مربع

زبان رسمي ايـن  ). كنندكه بيشتر در شرق و جنوب شرقي تركيه زندگي مي(كرد هستند % 20مردم ترك و % 75 . مسلمان هستند

هاي كردي و ارمني و عربـي در ميـان اقـوام  ايـن     زبان. شودكشور تركي است كه امروزه نه با خط عربي كه با خط التين نوشته مي

  . شوندكشور استفاده مي

  
بعد از جنگ جهاني اول و فروپاشي امپراطوري  .باشدهاي مهم و تعيين كننده در تاريخ معاصر تركيه، كمال آتاتورك مياز شخصيت

آتاتورك كسـي بـود    .تاسيس شد) شمسي 1302( 1923در سال ) آتاتورك(عثماني، جمهوري تركيه به رهبري مصطفي كمال پاشا

كـه در ايـن   . سعي بر مدرنيزاسيون تركيه در قالب اروپايي كردن، شهري كردن و مخالفت با ميراث عثماني داشـت به زعم خود كه 
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كه بعدها رضاخان نيز بعد از سفري كه به تركيـه داشـت از وي الهـام    (را تصويب نمود قانون شَبكه  1925راستا براي مثال در سال

از ديگـر مصـاديق مخالفـت بـا ميـراث دولـت       . هاي محلي را نداشـت كه براساس آن كسي حق استفاده از لباس  و سرپوش) گرفت

ورك سعي نمود در نهادهاي آموزشي، زبان، ديـن،  آتات. عثماني، تغيير زبان نوشتاري تركيه از حروف زبان عربي به حروف التين بود

آبان مـاه  ( 1923در  اكتبر   ، كه تركيه  جمهوري  حكومت« . دانستنوسازي را انجام دهد كه وي نوسازي را برابر با اروپايي شدن مي

تبعيد   سوئيس  عبدالمجيد را به  و سلطان  را برانداخت  خالفت)  1302  سال  اسفند ماه( 1924  مارس وجود آمد، در  به) 1302  سال

  مـيالدي   ، و تقويم قدغن  ، تعدد زوجات ممنوع  زنان  و حجاب  اسالمي  لباس  شد، پوشيدن  بسته  شرعي  بعد، دادگاههاي  ماه  يك. كرد

و   گشـت   منسـوخ   عربـي   يشد، الفبـا   متداول  مقياس  ، دستگاه يافت  تطبيق  النهار گرينويچ  با نصف  تركيه در  ساعت. گرديد  مرسوم

سركوب عشاير يكي ديگـر  ). vdca/ir.iptra.www://http49html.monni(» درآمد  التين  حروف  ي شيوه  به  تركي  تحرير زبان

نماز،اذان و قرآن به زبان عربي از ديگر اقـدامات وي   شنبه، منع خواندنتغيير روز تعطيلي از جمعه به يك. از اقدامات آتاتورك است

كليـة  .پديـد آورد  اي در سراپاي نظام فرهنگـي و حقـوقي كشـور    مصطفي كمال كوشيد دگرگونيهاي گسترده«  ).1388نساج، ( بود

شـد،   ط آنهـا اداره مـي  كه عمدتاً زيرنظر روحانيون يا توسـ  ها و مدارس كشور را خانه همة مكتب يتعطيل. مراكز دراويش را برانداخت

حقـوقي   اي بر پايـة نظامـات   به جاي قوانين فقه اسالمي، قوانين مدني و جزايي تازه. تأسيس كرد اعالم داشت و مدارس غيرمذهبي

رقـص و تفريحـات   . اروپايي را جانشين آن گردانيد هاي لباس اروپايي وضع كرد و پوشيدن لباسهاي شرقي را ممنوع ساخت و نمونه

ــايي ن ــرد و در اروپ ــويق ك ــر آن را تش ــيچ ظي ــد      ه ــودداري نورزي ــختگيرانه خ ــونت س ــه خش ــل ب ــوارد از توس ــن م ــك از اي » ي

http://www.cgie.org.ir/shavad.asp).(  

  بيان مسئله

برطبق اين تاريخچه، آناتولي كه در تقاطع بسياري . سال قبل از ميالد مي رسد 6000تاريخچه كشاورزي تحت آبياري در تركيه به 

از شروع جمهوري . مدن ها قرار گرفته است، به عنوان پل ارتباطي بين بسياري از كشورهاي غرب و شرق نقش مهمي را دارداز ت

تركيه بخش كشاورزي براي توسعه اقتصادي كشور از نظر توليد غذا و فيبر، تامين مواد خام براي صنعت، ممانعت كردن از مهاجرت 

  .يي بسيار مهم و اساسي بوده استجمعيت روستايي به شهرهاو اشتغال زا

 بزرگ كشور داراي اقتصاد 20 از يكي نفر، ميليون 75حدود  رشد حال در جمعيت يك با متوسط و درآمد با كشور يك تركيه،

 آن مبتني براصالحات  اقتصاد است و بوده توجهي قابل اقتصادي و اجتماعي تحول كشور دستخوش اين 2001 سال از. است جهان

 در درصد را 7 از بيش ساالنه رشد نرخ متوسط طور اقتصادي تركيه به در نتيجه اين اصالحات،.است گرفته شكل دوبارهسياسي 

  .تجربه كرده است) OECDيك ركورد در ميان كشورهاي (2002-2007 سالهاي طول 
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  متوسط رشد اقتصادي ايران،تركيه و كشورهاي منطقه خاورميانه:3نمودار 

  پايگاه داده صندوق بين المللي پول:ماخذ      
ميالدي، همزمان با  2009البته در سال . داشته است) كاهشي(ميالدي تاكنون روند افزايشي 2003نرخ تورم اين كشور از سال 

 2003در سال نرخ تورم كشور تركيه  2در نمودار . درصد نيز افزايش يافت 10بحران مالي در جهان، اين نرخ به يك باره تا بيش از 

  .ميالدي ارائه شده است 2010تا 

  
 www.indexmundi.com: مأخذ2010 تا 2003هاي  نرخ تورم تركيه طي سال: 2نمودار 

  

از مزارع زير كشت، زراعت خشك و در % 81.6در . را زمين هاي زراعتي تشكيل مي دهند% 35از خاك كشور را جنگلها و  %29

توليد ميوه و . را دامداري تشكيل مي دهد 24%از توليد كشاورزي را محصوالت گياهي و % 76. زراعت آبي انجام مي شود% 18.4

  .محصوالت كشتزاري كه مهم ترين محصول آن گندم است، بيش از سه چهارم توليد گياهي را در بر مي گيرد

 

‐6

‐4

‐2

0

2

4

6

8

10

12

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

دي
صا

 اقت
شد

ر ايران

تركيه

متوسط كشورهاي منطقه

45/2

25/3

9/3 8/2 9/8 8/7 10/4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



٦ 
 

 و صادرات ،)GDP( داخلي ناخالص توليد كمك زيادي به به در تركيه بوده و كارفرما بزرگترين كشاورزي بخش تاريخي، لحاظ از

 و تخمين بازار جهاني در كشاورزي مهم  محصوالت كننده صادر و كننده يك توليد تركيه.كشور داشته است روستايي اين توسعه

اهميت  خدمات، و صنعت هاي بخش با درارتباط چه اگر. است جهان در كننده بزرگ كشاورزي توليد كه هفتمين شود مي زده

 ، كار نيروي از چهارم كارگيري يك با به تركيه، جامعه را در خود اساسي نقش همچنان حال اين ،با يافته كاهش كشاورزيبخش 

   .روستايي ايفا مي نمايد مناطق در اشتغال و درآمد ، توليد

  جدول شاخص هاي پايه اي تركيه

  ميليون نفر 7/74  جمعيت كشور

  ميليون هكتار 78  مساحت كل اراضي

  ميليون هكتار 4/24  اراضي كشاورزي

  ميليون هكتار 6/14  چراگاه و مرتع

  ميليون هكتار 5/21  جنگل

  ميليون نفر 3  تعداد كشاورزان

  هكتار 6  ميانگين اراضي كشاورزان

  81  تعداد استان ها

  2934  تعداد شهر ها و شهرك ها

  34425  تعداد روستا ها

  2013سازمان آمار تركيه : منبع

 دهه چند در توجهي قابل كاهش جمعيت افزايش ،سرعت واقعيت اين وجود با رشد است حال در جمعيت داراي هم هنوز تركيه

قرار  سال 64-15رده سني  در درصد 5/66 .تشكيل مي دهد كودكان و جوان افراد تركيه را تيجمع تياكثر .داشته است گذشته

 درصد 31/1 ساالنه نرخ به درصد 52/2 از جمعيت رشد نرخ است، يافته افزايش پيوسته طور به تركيه جمعيت كه حالي در. دارند

 دهد، مي افزايش و آب را  غذايي مواد براي تقاضا تنها نه جمعيت رشد برابر دارد، دو تاثيري جمعيت افزايش .است يافته كاهش

طول عمر به طور  .استاكثريت جمعيت متشكل از افراد جوان و كودكان  .است سرانه آب منابع در كاهش باعث بلكه همچنين

 5/29به  1927درصد در سال  80نسبت جمعيت روستايي از  .سال افزايش يافته است71/ 7قرن گذشته به  در طولتا متوسط 

ين شهرها استانبول شلوغ تر .از جمعيت در مناطق شهري زندگي مي كند ¾تقريبا  .كاهش يافته است 2007درصد در سال 

نفر در هر  92تراكم جمعيت تركيه متوسط  .هستند) نفر ميليون 7/3(و ازمير )  نفر ميليون 5/4(، آنكارا )نفر ميليون 5/12(
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شروع به افزايش از مناطق روستايي به مراكز شهري  شديد به دليل مهاجرت 1950 دههجمعيت شهري پس از  .است كيلومتر مربع

  ).Turkey water report, 2009.(در تركيه است 9/3اد نفر در هر خانوار به طور متوسط تعد .كرده است

جهان قرار  143ي  درصد بوده است كه در رده 14,5ميالدي  2010بر اساس آمار رسمي، نرخ بيكاري كشور تركيه در سال 

درصد بوده  9,9ميالدي برابر با  2008درصد و در سال  10,7ميالدي برابر با  2009، در سال  نرخ بيكاري در اين كشور. گيرد مي

  . هاي گذشته افزايش يافته است يكاري در تركيه طي سالدهد كه نرخ ب اين ارقام نشان مي. است

 به 2000در سال  7.7از   (است يافته ، كاهش2010در  درصد 24 به ، 1980 سال در درصد 50 از اشتغال در اوليه كشاورزي سهم

دوره بيشتر  هماندر  ٪8.3 به ٪23 از GDP در آن كاهش سهم ماا )كاهش يافته 2010در ابتداي سال  نفر ونيليم 5.2حدود 

 يور بهره ،ديتول شيافزاعالوه بر  دوره، همان طول در و مانده  ثابت باقي درصد 11 حدود در صادرات كل در كشاورزي سهم. است

  .است افتهي شيافزا يتوجه قابلبطور  هيترك در يكشاورز بخش

كاشت و توليد محصوالت زراعي بوده و در زمينه تأمين ، كشور مناسبي براي  خاطر جغرافيايي و شرايط اقليمي خاص خود  تركيه به

اين موفقيت نتيجه برنامه اقتصادي است كه از سال . اند هايي است كه به خود كفايي كامل رسيده مواد غذايي جزو معدود كشور

فزايش بازدهي نقش بسيار مهمي در ا 1990فعاليت مثبت بخش خصوصي اين كشور در توليد بذر بعد از سال .  آغاز شد 1963

تسهيالت بسياري را در اختيار ،  هاي آبياري و تقويت خاك هاي مالي خود از فعاليت دولت با حمايت.  محصوالت نباتي داشته است

، با  شناخته شده)  GAP(كه با نام اختصاري گاپ ، طرح عمران و آباداني جنوب شرقي آناتولي به عنوان مثال.  گذارد زارعان مي

بخش  ، 1980بعد از اصالحات .  ميليون هكتار زمين زراعي را مشروب سازد 2بياري عظيم خود خواهد توانست بالغ بر آ هاي پروژه

، موفق شد تا  كشاورزي تركيه نيز به موازات بخش صنعت توسعه يافته و با استفاده از تكنولوژي مدرن و ديدگاه مديريتي جديد

رشد محصوالت كشاورزي در تركيه طي . برساند 1998ميليارد دالر در سال  سطح صادرات محصوالت زارعي خود را به پنچ

، اما با اين وجود تركيه نه تنها  باشد تر از نرخ رشد جمعيت مي درصد بوده است كه پايين 3/1حدود  1999تا  1990هاي  سال

بخش كشاورزي هنوز هم .نمايد خارج صادر مي ،  بلكه در اين زمينه داراي مازاد بوده و آن را به واردكننده محصوالت غذايي نيست

منبع اشتغال بوده و تعداد قابل توجهي از جمعيت فعال اين كشور در بخش كشاورزي ،ماهي گيري،شكار و جنگلداري اشتغال 

ت بخش كشاورزي همچنين تأمين كننده مواد خام براي بخش صنعت خصوصاً صنايع مبتني بر چغندر قند،تنباكو و پنبه اس.دارند

از . كه در اين ميان نقش دولت در امور كشاورزي بيشتر متوجه حساسيت هاي قيمتي ،گسترش آبياري و ترويج كشاورزي است

ضمن اينكه تركيه .ميان محصوالت كشاورزي تركيه مي توان به غالت،تنباكو،پنبه، انگور،چغندر قند،زيتون ،گردو و پسته اشاره كرد

 با هيترك يداخل ناخالص ديتول در يكشاورز محصوالت ديتول سهم. نده فندق در جهان استبزرگترين توليد كننده و صادر كن
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 در ،.رسيد 2009 سال در درصد 8.3 به  2000درصد در سال  10.3از   كيلو متر مربع اراضي قابل كشت 228000داشتن حدود 

 ديتول در سهم كاهش وجود با. داد ادامه خدمات بخش و صنعت به يكشاورز از را خود ياقتصاد تحول هيترك ، مدت نيا يط

 يخشكسال ليدل به ديتول ،2007 سال در. است افتهي شيافزا يكشاورز محصوالت ديتولبه بعد  2000 سال از ،يداخل ناخالص

ليره شد كه اين ميليارد 73 برابر 2008 سال در يكشاورز ديتول. گذاشت بهبود رو به 2008 سال شروع با حال نيا با ،كاهش يافت

   )TurkStat ،2010.( ليره رسيدميليارد 79به   2009 رقم در سال 

  

  )2000-2009(   GDPتوليدات كشاورزي تركيه و سهم آن در  )1 (نمودار

  
GDPSource: TurkStat-GDP in current prices (1998 base) 

 2011تركيه در سال . براي كشت محصوالت كشاورزي داردتركيه در ميان كشورهاي خاورميانه بهترين شرايط آب و هوايي را 

توليد فندق، انجير، زردآلو، گيالس، به و انار در جهان اول، در توليد هندوانه، خيار و نخود، دوم، در توليد سيب زميني، بادمجان، 

توليد تنباكو، سيب و چاي رتبه ششم فلفل سبز، پسته و عدس، سوم، در توليد پياز و زيتون، چهارم، در توليد چغندرقند، پنچم، در 

فروت رتبه دهم جهان و در توليد  ، چاودار و گريپ ، در توليد گندم ، در توليد بادام رتبه هشتم جهان، در توليد جو و كتان رتبه هفتم

شاورزي الزم به ذكر است اين كشور توانسته است با اجراي الگوي مناسب كشاورزي سهم ك.ليمو يازدهمين كشور جهان است

بازدهي اين كشور در سطحي قرار دارد كه اكنون يكي از . هاي اخير برساند درصد در سال 25به  1980درصد سال  50سنتي را از 

  .رود هاي محصوالت كشاورزي اروپا و آمريكا به شمار مي كننده ترين تأمين مهم

،ميزان تبخير )ميلي متر 642برخي منابع (يارد متر مكعبميل 501در تركيه حدود  ساالنه بارش نيانگيمدر ارتباط با منابع آب ،

ميليارد متر مكعب،كل آب مورد  41 آبخوانميليارد متر مكعب،ميزان نشت به  186 سطحي وانابميليارد متر مكعب،ميزان ر 274
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ارد متر مكعب و ميلي 14ي نيرزميز يآبها ليپتانسميليارد متر مكعب، 46ميليارد متر مكعب،مصرف واقعي  112ي بردار بهره

  TURKEY WATER REPORT, 2009) .(ميليارد متر مكعب مي باشد 98سطحي  يآبها ليپتانس

درصد آب دجله از اين كشور سرچشمه  45درصد آب فرات و حدود   8/98تركيه مهمترين كشور حوضه رودهاي دجله و فرات بوده و 

اين .حوضه رودخانه اي اصلي مي باشد 26تركيه داراي .مي گيرد كه تقريباً يك چهارم كل منابع آبي تركيه را نيز تشكيل مي دهند

از اين رو تركيه از توليد كننده هاي عمده محصوالت كشاورزي و .ورزي در اين كشور فراهم آورده استظرفيت باال ،زمينه را براي كشا

در عين حال وجود منابع غني آب در تركيه باعث شده است كه .صادر كننده ميوه و سبزيجات به ديگر كشورهاي منطقه مي باشد

برخورداري از ظرفيت باالي كشاورزي و منابع آب ،تركيه را به .اتر رودپتانسيل هيدروليك اين كشور حتي از كشورهاي اروپايي نيز فر

مي ) آناتولي جنوب شرقي(تالش پيگير و مستمر براي مهار آب هاي خود رهنمون گشته كه مهمترين اين تالش ها پروژه عظيم گاپ

  ) 1378فغاني،.(باشد

از خاك تركيه تحت پوششش درختان جنگلي  )مربع كيلو متر 200000(درصد 13حدود براساس آمارهاي رسمي و منتشر شده 

بخش هاي دولتي و خصوصي تركيه در .با اين وجود مناطقي كه جنگلهاي حاصلخيز و پربار دارند،وسعت زيادي ندارند.قرار دارد

زم اجاق منازل درصد اين مقدار به عنوان هي 68ميليون متر مكعب چوب توليد مي نمايند و بالغ بر  29زمينه جنگلداري همه ساله 

 13ميليون هكتار از اراضي تركيه ،پوشيده از جنگل است كه  10جمعاَ حدود .براي مصرف گرمايي مورد استفاده قرار مي گيرد

اقليم قاره اي تركيه موجب شده تا كه هر ساله بخشي از اين جنگل ها به ويژه در سواحل .درصد از خاك تركيه را تشكيل مي دهد

  )     /http://www.ogm.gov.ir  . (شودسوزي انهاي گرم و خشك دارند،دستخوش آتش مديترانه كه تابست

 هر در. اندگرفته قرار جدي توجه مورد 1 »شده ريزيبرنامه توسعه هايدوره« آغاز با ويژه در تركيه به روستايي توسعه هايبرنامه

 ابزارهاي از استفاده بر نيز و اندبوده نظر مد خاص اهدافي اند،مذكور، كه تا بحال به هفت مورد رسيده ساله پنج هايدوره از يك

  .است شده تاكيد روستايي توسعه و كشاورزي توسعه تحقق براي خاصي ينهگذاراسياست

 تركيه دولت سوي از تنها آنها از شماري ؛ اندداشته سالهپنج توسعه هايبرنامه اين در مهمي جايگاه 2روستايي توسعه هايپروژه 

 كه كالني توسعه هايبرنامه بر عالوه .اندشده انجام فائو چون نهادهاي و جهاني بانك مشاركت با ديگر شماري و اندشده مالي تامين

 در تركيه شرقي شرق،جنوب و غرب شكاف بر غلبه براي اخيرا نيز خاصي هايبرنامه اند،شده انجام سالهپنج هايدوره اين قالب در

   .كرد اشاره  3» شرقي جنوب آناتولي پروژه« به توانمي مثال عنوان به  كه است گرفته قرار كار دستور

                                                 
١ . Planned Development Periods 
٢ . Rural Development Projects 
٣ . Southeast Anatolia Project 
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 شده انجام هايپروژه به توانمي كه اندداشته وجود ترخاص هدف مناطق با هايبرنامه يكپارچه، ايتوسعه هايبرنامه چنين بر عالوه

همچنين  .اندداشته خود توجه كانون در را محدودتري مناطق كه كرد اشاره..  و يوزگات سيهان،-آدانا موش،-بينگول روم،ارض در

ها خود را تا حد خواست تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپا، سبب گشته كه تركيه تالش نمايد تا در بسياري از زمينه

توسعه .گي روستاييان در كشور تركيه استها، توسعه روستايي و وضعيت زنداستانداردهاي اروپا ارتقا دهد، از جمله اين زمينه

-مورد توجه بوده 1970روستايي به عنوان ابزار سياسي مهمي در كنار ابزارهاي سياست توسعه كشاورزي در كشور تركيه از دهه 

  .است

جايگاه (كشاورزيبا توجه به روند توسعه كشاورزي و روستايي تركيه و رسيدن آن به يك كشور مهم در توليد و صادرات محصوالت 

،بررسي  سير تحوالت كشاورزي،آب و توسعه روستايي و خطوط اساسي ترسيم شده در چشم انداز آينده تركيه مي )هفتم در جهان

لذا مسئله اصلي اين مطالعه عدم شناخت .تواند راهنماي مناسبي براي سياست گذاران و برنامه ريزان بخش كشاورزي ايران باشد

ور تركيه در خصوص توسعه كشاورزي و روستايي و عدم بكارگيري اين تجربيات در فرآيند توسعه كشاورزي كافي از تجربيات كش

  .ايران است كه قرار است با انجام اين مطالعه اين مسئله بر طرف گردد

  آب
ند كمبود آب، كشاورزي آبي بزرگترين مصرف كننده آب است كه مسائل مهمي را براي مديريت منابع آب بوجود آورده است مان

تقاضاها از ديگر بخش ها مانند مصرف خانگي و صنعت، خدمات تحويل آب، مديريت سيستم هاي آبياري و راندمان مصرف 

تعادل منابع آب و تقاضاهاي مصرف كنندگان براي ي آينده عدم ينده و حتي دهه هاآدر سال هاي ها چالش يكي ديگر از ديگر .آب

اگرچه منافع كشاورزي آبي واضح است، كشاورزي آبي، اگر به . به عالوه برآوردن ديگر نيازها استتضمين آب كافي براي كشاورزي 

. طور مناسب مديريت نشود، اثر تخريبي بر روي محيط زيست خواهد داشت  و منابع آبي و زمين را در معرض خطر خواهد بود

هاي بهبود راندمان مصرف آب در كشاورزي آبي شامل گروه گزينه . عملكرد سيستم هاي آبياري در خيلي از جنبه ها پايين است

  ).Sevily Topcu(هاي بزرگي از ابزار شامل ، مهندسي، كشاورزي، زيست ميحطي و زمينه هاي اجتماعي و سياسي است

ضر مصرف مترمكعب است در حال حاميليارد  112كه ب قابل بهره برداري كشور آدرصد از پتانسيل  41فقط  جدول زيربه با توجه 

كه صدمين سالگرد جمهوري تركيه است توسعه  2023برنامه ريزي شده است كه بخش باقي مانده تا سال  ضمن اين كه .مي شود

مترمكعب ميليارد 5ب خانگي و آ مترمكعب در تامينميليارد 7بياري، آمترمكعب در ميليارد 34در بخش هاي مختلف  .خواهد يافت

ينده سهم استفاده ي آبا توجه به پروژه هاي . مصرف شده است 2008مترمكعب در سال ردميليا 46در صنعت كه در مجموع 
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 16ب خانگي و صنعتي به آاز سوي ديگر استفاده ي . كاهش يافته است 2008درصد در سال  64به  2008درصد در  74بياري از آ

  )Turkey water report, 2009(در صد به ترتيب افزايش خواهد يافت 20و 

  
  

2008 2023 

 billion m3 64% 72 آبياري billion m3 74% 34 آبياري

 billion m3 16% 18 آب شرب billion m3 15% 7 آب شرب

 billion m3 20% 22 صنعت billion m3 11% 5 صنعت

 billion m3 100% 112 كل billion m3 100% 46 كل

  

متر ميليارد 34با حدود  هيمصرف كننده عمده آب در ترك يو بخش كشاورز ابدي يم شيبه آب افزا ازين وستهيطور پو اين نياز به 

مترمكعب ميليارد 72رود كه حدود  يبخش استفاده خواهد شد، انتظار م نيكه حجم آب كه توسط ا يمكعب در سال است، در حال

مترمكعب در ميليارد 66/13 هيترك يقابل بهره بردار ينيرزميز يمنابع آب ها ،ينيرزميز يتوجه به آبها با. باشد 2023در سال 

) مترمكعب در سالميليارد 42/12%  (90حال حاضر،  در .است يمنابع آب سطح هيتغذ ياز چشمه ها استحصال يسال به استثنا

مله استفاده از ج( ياريآب يبرا) مترمكعب در سالميليارد 77/6(درصد  55اختصاص داده شده است،  ينيرزميز يآب ها رهياز ذخ

 يم يتو صنع يمصارف خانگ يبرا) متر مكعب در سالميليارد 65/5% (45و ) متر مكعب در سالميليارد 74/2از  يخصوص

  ).Turkey water report, 2009(باشد

ليتر در  195، 1980ليتر در هر روز در دهه ي  98ميزان عرضه آب خانگي ساالنه به ازاي هر نفر به طور متوسط تركيه  كشور در

 از درصد 96 ،2004 سال در .ليتر در روز مي باشد 250بوده است در حاليكه امروزه اين ميزان در حدود 1990روز در دهه 

2023

آبياری

شرب آب
صنعت

2008

آبياری

شرب آب
صنعت
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 250 آب مصرف سرانه  متوسط طور به و ،)The Pacific Institute 2010(پاك دسترسي داشته اند آب به كشور اين جمعيت

زهكشي فاضالب  به دسترسي كشور از) %72 روستايي ،٪96 شهري( جمعيت از درصد 88در حدود  كلي، طور به. بود روز در ليتر

تخليه،تصفيه مي  از قبل تركيه جمعيت از درصد 40 خانگي فاضالب و ،)The Pacific Institute 2010(داشته اند

  ).Turkey Water Report, 2009(.شود

 توجه با .يابد افزايش انرژي و آبتقاضا براي  شهرنشيني و جمعيت رشد به توجه بابراساس آمارهاي منتشر شده انتظار مي رود كه 

 با مكعب است متر 1600 در حال حاضر دسترس در آب سرانه ،دولت تركيه و سازمان هاي بين المللي هاي و برآوردهاي آمار به

كاهش مي يابد در  در سال سرانه مكعبمتر  1125 به مقدار اين 2023 در سال .2010 سال در نفر ميليون 73 حدود جمعيت

 به بخش، به هر مربوط آب، از استفاده ،2009 سال از.  )DSI 2009(ميليون نفر برسد 100جمعيت به  رود مي انتظار حاليكه 

  : است زير شرح

متر ميليارد 5 و ،)درصد 15( سال در متر مكعبميليارد 7 خانگي آب ،)درصد 74( سال در متر مكعبميليارد 34 آبياري بخش در

 مورد استفاده قابل آب پتانسيل از) درصد 41( سال در متر مكعبميليارد 46 مجموع، در .صنعت) درصد 11( سال در مكعب

قابل آبياري است  اقتصادي و فني ها از لحاظ زمين از هكتار ميليون 5/8 ،دولت  تركيه برآوردهاي اساس بر .گيرند مي قرار استفاده

 64 به حاضر حال درصد 74 از كشاورزي بخش در آب مصرف باالي سهم كه رود مي انتظار اين .است بيشتر توسعه و هدف به

 را به صنعتي و خانگي استفاده ديگر، سوي از .آبياري كاهش يابد مدرن هاي تكنيك از استفاده طريق از 2023 سال در درصد

  .مي يابد افزايش دوره اين در درصد 20 و درصد 5/16ترتيب 

استفاده . است كشور سراسر در باال تغييرات دهنده نشان يافته، توسعه آب منابع از درصد 15 براي ب در تركيهآاستفاده خانگي از 

 از بيش با .آناتولي است شرق و شرقي شمال در ملي ميانگين از تر پايين بسيار و مرمره، منطقه در خانگي از آب باالترين مقدار

 كرده دريافت را يي باال توجه رفت نيروگاه ها هدر و فاضالب آب، تامين ساز و ساخت شهري، مناطق در تركيه جمعيت از نيمي

 تقاضاي افزايش باعث گذشته سال 30 طول در شهري مناطق به روستايي مناطق از مهاجرت زياد با همراه جمعيت رشد .است

 ،2000 سال در درصد 81 و 1990 سال در درصد 83 آشاميدني آب منبع يك به دسترسي شهري، مناطق در .شده است خانگي

  .بود 2000 سال در درصد 86 و 1990 سال در درصد 72 روستايي، مناطق در

متر ميليارد 7حدود  ،2008 سال پايان با. هستندSPA  و ها شهرداري استان، بانك ،DSI داخلي آب تامين براي مسئول مقامات

 خانگي آب تامين هاي پروژه. شود مي عرضه آشاميدني آب استانداردهاي به توجه با روستايي مناطق و شهرها خانگي به آب مكعب

 مقامات و ها شهرداري توسط نگهداري و تعمير هاي فعاليت كه درحالي. است شده باال، انجام در شده ذكر هاي سازمان توسط
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تصفيه خانه  ظرفيت .است شده طراحي و ساخته اروپا استانداردهاي با تصفيه خانه هاي آب خانگي مطابق .است شده انجام روستا

  .است متفاوت شهرها جمعيت به بسته مكعب در روز متر 50.000 و روز در مكعب متر 1.600.000 بين شده ساخته هاي

  در تركيه مصرف آب خانگيميزان  

 سال
 مصرف آب خانگي كل آب مصرفي

 % مكعبميليون متر  % ميليون متر مكعب

1990 30600 27 5141 17 

1999 38900 35 5700 10 

2002 39300 36 5800 15 

2008 46000 41 7000 15 

2023 112000 100 18000 16 

، استفاده بهينه از آب ضروري است به طوري كه نسل هاي مي كندتهديد را از آنجا كه تغييرات آب و هوايي استفاده پايدار از منابع 

ليتر به ازاي هر نفر در هر  150تا  مصرف روزانه آب با كاهش ذخيرههمين دليل، هدف تركيه  به. دبرننبعدي از كمبود آب رنج  

شهر توسط  14تصفيه خانه هاي ، پروژه هاي تامين آب و 2008در سال  .است روز از طريق استفاده از تكنيك هاي مدرن

مطابق با استانداردهاي اروپايي  خانه ها  متر مكعب حجم آب در اين تصفيهميليارد 2/2ساالنه . ها به راه انداخته شدشهرداري 

هكتار  ونيليم 28/5 به،2008از سال . هكتار است ونيليم 5/8 ياز نظر اقتصاد ياريبآقابل  يها نيكل زم مقدار. تصفيه مي شود

هكتار در نظر گرفته  ونيليم 5/8حدود 2023در سال . مجهز شده است ياريبا امكانات آب ياز نظر اقتصاد ياريبآقابل  يها نياز زم

 ياريآب اريمانند ش يسطح ياريآب از مساحت كل با استفاده از روش هاي ٪92 حدودبه طوري كه  .ابديتوسعه  ديشده است كه با

  .شود يم ياريآب يو قطره ا يتحت فشار مانند باران ياريآب ينده است با استفاده از روش هاما يقسمت باق. شود يم

به دليل رژيم غير قابل اعتماد و نامنظم بارندگي، كشاورزي تركيه به طرزشديدي وابسته به آبياري به جز منطقه شرقي درياي سياه 

  . سال پيش آغاز شد 60بهبود واقعي در كشاورزي آبي در كشور تركيه با پروژه هاي توسعه اراضي و منابع آب از . است

  

  اقتصاد كشاورزي

اما بخش در حال كاهش است ، )2008درصد در سال  8/8به  1970درصد در سال  35از ( هيدر اقتصاد ترك يكشاورزاگر چه سهم 

هكتار از  ونيليم 28/5گندم در  ديتول. است ياتيكشور ح نيكار ا يرويدرصد از ن 30با بكار گرفتن  ياقتصاد مل يهم براكشاورزي 
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 Turkey(.است قايبه مناطق شرق و شمال آفر كيو نزد يياروپا يبه كشورها يكشاورزاساس صادرات محصوالت  يآب يها نيزم

water report, 2009 .(  

 ي، صادرات و رشد صنعت)GNP( يناخالص مل ديتول يعامل عمده برا كيبخش از نظر اشتغال است و  نيبزرگتر ،يكشاورز بخش

كاهش  2007در سال  ٪11به  1980درصد در  25از  ياز بخش كشاورز يناخالص مل ديحال، سهم تول نيبا ا. كشور بوده است نيا

در  هيترك يكشاورز استيس. هستند انيدام و آبز ،يجنگلدار ،يمحصوالت كشاورز يكشاورز GNP ياصل ياجزا .است افتهي

 نيتأم ،يمحصوالت كشاورز متيق تيتثب يتوسعه به طور عمده بر رو يبرنامه ها. شود يم نييتوسعه پنج ساله تع يبرنامه ها

به سرعت در حال  تيجمع كياز  يا هيتغذ يازهايرفع ن ،يكه مشغول به كار در بخش كشاورز يكسان يبرا داريو پا يدرآمد كاف

 ييارتقاء توسعه در مناطق روستا ،ييآب و هوا طيبا توجه به شرا ديتول يريپذ بيعملكرد، به حداقل رساندن آس شيرشد، افزا

توسعه در صادرات . دارند تمركز يكشاورز يبرا يصادرات ليمدرن و توسعه پتانس يكشاورز يها كياستفاده از تكن جيترومتمركز ، 

  ).Turkey water report, 2009(است يزيبرنامه ر نديفرا نيا جهيدر دهه گذشته، نت يمحصوالت كشاورز

. جاتيو سبز وهيشده است، ذرت، غالت، حبوبات، پنبه، م ييشناسا ريكشت به شرح ز يكشاورزان بر الگو حيترج ر،ياخ يسال هادر

و  وهينوع م 80 هيترك. است قايو شمال آفر كيدر خاور نزد يكننده و صادر كننده محصوالت كشاورز ديتول نيبزرگتر ه،يترك

 يبه دست م يآب ياز كشاورز ياز محصوالت كشاورز ياريبس. كند ينوع صادر م 50از  شتريكند كه ب يم ديتازه تول جاتيسبز

   ).Turkey water report, 2009(است افتهيتوسعه  ياريآب يپروژه ها نياز اول يكي كوكوروا تر در دشت نييپا سيهان. نديآ

برابر رشد نمايد به طوري كه نقش  8سال بيش از  8بنا برگزارشات رسمي منتشر شده بخش كشاورزي تركيه توانست در طول 

داشت و با ايجاد  جهان قرار 11در رتبه  2002كشاورزي تركيه در سال . در قطار توسعه اقتصادي اين كشور ايفا نمايدلكوموتيو را 

ضمن اين كه در همين دوران در بين كشورهاي . به رتبه هفتم جهان صعود نمايد 2009تغييرات ساختاري توانست در سال 

  .اروپايي از رتبه چهارم به رتبه اول صعود كرد

  جدول شاخص هاي پايه اي تركيه
   2002تركيه                         شاخص هاي پايه اي

  سهم           كشاورزي         تركيه      

  بخش كشاورزي                                

   2013تركيه                       

  سهم             كشاورزي           تركيه                 

  بخش كشاورزي                                                       

  2/32  3/17  7/74  2/34  7/23  3/69  جمعيت به ميليون نفر

  5/25  14/6  1/24  9/34  4/7  3/21  اشتغال به ميليون نفر

  1/8  7/62  3/772  3/10  7/23  5/230  توليد ناخالص داخلي به ميليارددالر
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  0/35  653/3  444/10  6/28  064/1  492/3 توليد ناخالص داخلي به دالردرآمد سرانه از

  3/11  3/15  9/134  2/11  0/4  0/36 صادرات

  3/7  6/17  8/240  7/7  9/3  5/51 واردات

  2013سازمان آمار تركيه : منبع

جدول (ايجاد شده است  كه در اثر اعمال تغييرات ساختاري اين كشور هيكشور ترك ريدهه اخ كي يها شرفتيبه پ ياجمال مروري

  ).2002- 2011ميزان رشد بخش كشاورزي تركيه در فاصله سال هاي 

  سهم كشاورزي از توليد ناخالص داخلي  رشد بخش كشاورزي به درصد  سال

2002  8/8  7/23  

2003  0/2-  2/30  

2004  8/2  0/37  

2005  2/7  0/45  

2006  4/1  5/43  

2007  7/6-  5/49  

2008  4/3  4/56  

2009  6/3  0/51  

2010  4/2  7/61  

2011  3/5  7/62  

  2013سازمان آمار تركيه : منبع

ميليون  30ميليون جمعيت اين كشور و نيز بيش از  75بخش كشاورزي در تركيه همچنين توانسته است مواد غذايي را براي 

برابر  7/2بيش از  2002-2011همچنين ميزان مشاركت بخش كشاورزي تركيه از درآمد ملي در سالهاي . گردشگر تامين نمايد

  .افزايش يافته است

 4/15به بيش از  2002ميليارد دالر در سال  4ضمن اين كه در همين دوران ارزش ميزان صادرات بخش كشاورزي تركيه از  

وت را نوع محصول غذايي و كشاورزي متفا 1532هچنين اين كشور توانسته است بيش از. رسيده است 2011ميليارد دالر در سال 

كشور برتر جهان  5نوع محصول كشاورزي در بين  30كشور تركيه از لحاظ توليد بيش از . كشور جهان صادر نمايد 186به بيش از 



١٦ 
 

اين كشور بر اساس برنامه چشم انداز تركيه در . قرار گرفته است 20قرار دارد و نيز از لحاظ توليدات محصوالت كشاورزي در رتبه 

ميليارد دالر برساند ضمن اين كه در نظر 150توليد ناخالص داخلي را به بيش از  محصوالت كشاورزي از ميزان ارزش 2023سال 

تركيه در نظر  2023در سال همين طور ميليارد دالر افزايش دهند  40صادرات بخش كشاورزي را به بيش از  ارزش دارند تا ميزان

به همين دليل در راه ايجاد اصالحات ساختاري . كشاورزي در جهان قرار گيردكشور برتر توليد كننده محصوالت  5دارد تا در بين 

  .قانون ملي را در حمايت از اين بخش به تصويب رسانده اند 14در بخش كشاورزي و توليد روستايي بيش از 
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  تركيه و روستايي مشكالت بخش كشاورزي

 2011در سال  ) OECD(ياقتصاد توسعه يها يهمكار سازماندر خصوص موضوع پژوهش، يكي از معتبر ترين گزارش ها را 

   .منتشر ساخته است

 تاكنون 2001 سال از را توجهي قابل اقتصادي -اجتماعي تغييرات تركيه كشاورزي هاي سياست در شده انجام اصالحات بررسي

 كشورهاي بين در 2007-2002 هاي سال طي درصد 7 از باالتر ساالنه رشد با اقتصادي، تغييرات اثر در اين كشور. دهد مي نشان

OECD همچنين .است گذاشته جا به ركورد OECD مورد 2009-2008سالهاي  اقتصادي بحران تحمل خاطر به را تركيه 

 . است داده قرار تقدير

 هر و هستند شدن قطعه قطعه حال در تركيه كشاورزي هاي زمين. دارد وجود زيادي مشكالت كشاورزي بخش در هنوز حال اين با

 سياست مهم هدف يك. است كاهش حال در وراثت قانون اثر بر آنها ي اندازه كه است شده تقسيم بيشتر يا قسمت 6 به زمين تكه

 كه دارد اشاره مهم مسئله اين به OECD گزارش. است اشخاص مالكيت تحت هاي زمين متوسط اندازه افزايش كشاورزي، گذاري

 عرصه در پيشگام يك و بزرگ صادركننده يك به را تركيه كه دارند بازدهي آنقدر كوچك مزارع اين مسائل، ي همه وجود با

 دومين و گيالس و زردآلو فندق، ي توليدكننده ترين بزرگ تركيه مثال، براي كنند؛ تبديل كشاورزي محصوالت صادرات

 جزء نيز، تازه سبزيجات و زيتون نخود، سيب، توليد لحاظ از تركيه. است هندوانه و خيار پسته، بلوط، انجير، بزرگ توليدكننده

  . است جهان هاي بهترين

OECD )2011 (طور به است؛ كرده تاكيد است، الزم اروپا اتحاديه در پذيرش رايب كه هايي تعديل جهت در تركيه تالش رب 

 براي بايد تركيههمچنين . است كرده پيدا بيشتري اهميت محيطي -زيست و كشاورزي مسائل اروپا اتحاديه در عضويت براي مثال

 هماهنگي چند هر. كند اجرا كشاورزي محصوالت زمينه در را هايي سازي هماهنگ تجاري، آزادسازي و اروپا اتحاديه در عضويت

 كشاورزي، وزارت تضعيف به تركيه گزارش، اين در. رود مي پيش كند بسيار نوين، هاي سياست با كشاورزي و غذايي صنايع بخش

 نيز امر اين اصلي دليل. است متهم ،شد پذيرفته 2001 سال در كه) ARIP( بازارمحور اهداف و هاروستاتوسعه  به مربوط مشكالت

 ابزاري عنوان به را توليد از حمايت و شد تصويب كشاورزي با ارتباط در 2006 سال در كه است قانوني پذيرش گزارش، طبق

  .دهد مي توضيح كشاورزي سياست در كليدي

 بيشتر هماهنگي و تالش نيازمند اروپا اتحاديه در عضويت براي تركيه معدود مواردي از جدا«: كند مي اعالم OECD گزارش

 يافته توسعه اخيرا تجاري، مزارع اينكه با كه شده اظهار و شده بررسي گزارش اين در تركيه كشاورزي بخش كلي هاي ويژگي. است

 . است خانوادگي كوچك داران سهام براساس هنوز كشاورزي كلي ساختار اند
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 وجود با. هستند سوادي كم و فقر دستخوش كه هستند مزد بدون خانگي كارگران دهند مي تشكيل زنان را هاآن بيشتر كار نيروي

با وجود مشكالت . است درصد 18 باالي كشاورزي بخش كارگران بين در بيسوادي اخير، ي دهه در چشمگير بهبودهاي

 محصوالت صادركنندگان و توليدكنندگان ترين بزرگ از يكيكشاورزي تركيه  بخشمعتقد است كه  )OECD)2011فوق،

 همچنان لذا و شد خواهد تبديل كشاورزي محصوالت توليدكننده هفتمين به تركيه انتظارات، به توجه با و است جهان كشاورزي

آژانس حمايت از سرمايه گذاري و توسعه نيز در . ماند خواهد باقي جهان در كشاورزي محصوالت صادركننده و توليدكننده يك

. از كشاورزي تركيه نموده است)نقاط قوت، نقاط ضعف، تهديدها و فرصتها( SWOT اقدام به تجزيه و تحليل 2010سال 

)(Giray , 2012 ،يي براي هوا و آب و محيطي زيست مناسب شرايط بر اساس اين تجزيه و تحليل نقاط قوت كشاورزي تركيه را 

گذاران خاور ميانه و ساير  صادراتي،افزايش تمايل سرمايه تسهيالت ، كشاورزي براي گذاري از سرمايه دولت كشاورزي،حمايت

  .تشكيل مي دهند پيشرفته هاي آوري فن بكارگيري طريق از توليد راندمان كشورها به كشاورزي تركيه و افزايش

 جاري مشكالت دولتي هستند، هاي يارانه به وابسته شدت به كه پراكنده بسيار ساختار با كوچك مزارع از بااليي در مقابل، نسبت

 از كه باعث جلوگيري كوچك مزارع براي كشاورزي مكانيزاسيون باالي هاي ،هزينه اروپا اتحاديه عضو كشورهاي به دام صادرات

بر بخش دام بعنوان نقاط ضعف بخش كشاورزي تركيه مورد اشاره  خوراك قيمت افزايش منفي شده اند،اثر توليد وري بهره افزايش

  .واقع شده اند

 اطالعات بنابر ولي است، برخوردار تري مطلوب جايگاه از منطقه كشورهاي ساير به نسبت تركيه در كشاورزي وضعيت كه چند هر

 در نياز مورد تجهيزات و تجربه با كارشناسان و مشاوران كمبود علت به اين و است ضعيف كشور اين در پژوهشي تحقيقات موجود

 مشكل. است مشكلي كار نيز كشور اين در ديده آموزش خوب پرسنل كردن پيدا البته. است كشاورزي پژوهشي تجهيزات خصوص

 بنابر. است خاك گسترده فرسايش باشد تركيه در بخش اين آينده براي جدي تهديدي تواند مي كه تركيه در كشاورزي بخش ديگر

 خطر معرض در تركيه اراضي درصد 90 كرد، منتشر تركيه در) تما( خاك فرسايش با مبارزه بنياد پيش چندي كه گزارشي

 اين از و گيرد مي قرار خاك فرسايش تاثير تحت تركيه در هكتار ميليون  67  ساله همه گزارش، اين بنابر. دارد قرار خاك فرسايش

 به نيز درصد هفت در و متوسط درصد 20 در شديد، اراضي اين درصد 67 در خاك فرسايش گزارش اين بنابر. بيند مي آسيب نظر

 كشاورزي استفاده، نبودن بهينه. شود مي نابود فرسايش، اثر بر مرغوب خاك تن ميليون 90   ساله همه و دهد مي رخ اندك ميزان

 تنها تركيه كشاورزي اراضي از. است تركيه در خاك فرسايش عوامل مهمترين از صنايع عملكرد و رويه بي شهرسازي علمي، غير

 فرسايش ميزان تما، اينترنتي پايگاه در مندرج آمار بر بنا. ندارد قرار فرسايش معرض در بهينه استفاده دليل به هكتار ميليون پنج

 ي استفاده اثر بر تنها ساله همه. است آفريقايي كشورهاي برابر  22 و اروپايي كشورهاي برابر  17 آمريكا، برابر هفت تركيه در خاك
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 تركيه در خاك فرسايش كل ميزان و شده فرسايش دچار مرغوب خاك تن ميليون 500 مجموعا كشاورزي اراضي از نامطلوب

 سانتي    25 ارتفاع به مرغوبي خاك با را زمين هكتار هزار  400 توان مي شده فرسايش خاك ميزان با. است تن ميليارد  4/1 ساالنه

 سدهاي شدن پر موجب معضل، اين از پيشگيرانه نظام نبودن و خاك فرسايش كه اين به اشاره با "تما". كرد كشاورزي آماده متر

 63 مجموعا هستند، تركيه سدهاي بزرگترين از كه "كاراكايا" و "كبان" سدهاي در تنها ساله همه كه افزود شود مي موجود

 خواهد آينده در ها آن از بهينه ي استفاده از مانع و سد شدن پر موجب وضعيت اين ي ادامه و شود مي انباشته خاك تن ميليون 

 طرح در بنياد اين با عمومي مشاركت خواهان و خوانده خاك فرسايش از جلوگيري عامل مهمترين را درختكاري بنياد، اين. شد

  .است شده تركيه سطح در درخت اصله ميليارد يك كاشت

خوراك  قيمت در ثباتي بي ،)سيل و خشكسالي عمدتا( طبيعي بالياي بخش كشاورزي نيز به مواردي همچون، تهديدات از جمله 

  .،اشاره شده است ها يارانه كاهش براي دولت بر فشار دام و

  توسعه روستايي مشكالت 

ي توسعه روستايي بود كه تركيه بايد در زمينه توسعه روستايي خود را با يكي از محورهاي مذاكرات اروپا با تركيه در زمينه

، يكي از محورهاي مهم مذاكرات آن بود كه تركيه 2005در سال .هاي اتحاديه اروپا تطبيق دهدهاي قانوني و سياستچارچوب

بنابراين در آغاز قرن . پذيرفت، بايد بطور مشخص، كشاورزي ارگانيك را هم مي4»برنامه مشترك كشاورزي« بر پذيرش عالوه

اروپايي شدن توسعه « توان ازو به نوعي مي. استبيستم، توسعه روستايي در تركيه، متاثر از بحث ورود تركيه به اتحاديه شده

  . صحبت نمود» ا سياست اروپايي توسعه روستاييتالش تركيه براي هماهنگي ب«يا » روستايي در تركيه

عليرغم اجراي برنامه هاي مختلف توسعه روستايي در تركيه و دستيابي به برخي موفقيت ها در اين زمينه،گوموش و 

مشترك برخي نارسايي ها ي كشاورزي به  روستايي در مقايسه با برنامه توسعه هاي توسعهپروژهاز ارزيابي در يك )2004(ايشيكلي

  :اين برنامه ها اشاره نموده اند،كه عبارتند از

 توسعه كشاورزي در آنها تمركزها عبارت است از نخستين خصلت مشترك پروژه  

 هايي نظير اند كه از طريق برنامهها در پي آن بودهاين پروژه ا،ثانيا عالوه بر تمهيدات خاصي جهت ارتقاي زيرساخته

كشاورزان را افزايش  5ميزان درآمد خارج از مزرعه  »پرورش كرم ابريشم«و  »زنبورداري«، »صنايع دستي«، »بافندگي«

  .دهند

 ايمبوده »پايين هب باال از«گيري شاهد رويكردي به جاي حضور كشاورزان و مردم در فرايند تصميم.  
                                                 

٤ Common Agricultur Policy(CAP) 
٥ . off-farm income 
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 توسعه روستايي، در مقايسه با : نشده است 7و توسعه روستايي 6دقت كافي به تفكيك و تعيين تفاوتهاي توسعه كشاورزي

ت مردم محلي كمشار: شودتوسعه كشاورزي، بسته به شرايط مختلف محلي، موارد ديگري از اين دست را نيز شامل مي

هاي توسعه، تامين مسكن و فرصت آموزش، سازماندهي اجتماعي مردم روستايي، توجه به شرايط بهداشت و در برنامه

  .يط مناطق روستاييمحسالمت و زيست

 ها به سطوح هدف تعيين شده در آغاز پروژه نرسيدهنتيجه بي توجهي به اين تفكيك آن بوده است كه نتايج اين برنامه-

ها به سرشت فرايندي خود و هرگونه ها در مراحل آتي آنها كاسته شده است؛ و نيز اين پروژهاند؛ از ميزان خدمات پروژه

 .اندتوجه بودهياي ديگر ببرنامه توسعه

 در اقتصاد -كل يك عنوان به -كشاورزي و روستايي بخش سهم كه است شده آن موجب روستايي توسعه به رويكرد اين 

  .نكند پيدا دست دلخواه سطح به تركيه

 باشد نداشته بر در آنها براي چنداني رفاه و دستاورد روستايي مردم فعاليت تالش و نسبت به  

 ارقام سال چندين مدت به بتواند كه اندبوده جديدي هايتكنولوژي تدارك و تهيه به معطوف توسعه هايبرنامه تمامي 

 به توجهيبي اشتباه مرتكب هابرنامه اين كه ايمبوده آن شاهد نتيجه در. كند تضمين كشاورزي حوزه در را توليدي باالتر

  .شود توسعه هايبرنامه پايين بازدهي موجب تواندمي كه امري اند،شده انساني عوامل جمله از  اجتماعي متغيرهاي

 متمركز كالن در سطح شهري، توسعه هايبرنامه در رايج فهم با همسو نيز هابرنامه اين كه ايمبوده آن شاهد اين بر عالوه 

 خرد سطح هايپروژه به كافي توجه از و بوده كالن سطح به مربوط كه اندداده اولويت هاييپروژه به  لذا و اندبوده

  .شودمي محسوب هاپروژه اين شكست براي ديگري دليل كه امري اند؛بوده غافل) مزرعه(

  

  

  كشاورزي و غذا

در جهان امروز يكي از مشكالت اساسي كشورها تامين نيازهاي غذايي است، به گونه اي كه امنيت غذايي به عنوان يكي از 

در اين ميان تركيه يكي از كشورهايي است كه عالوه بر اين كه در توليد محصوالت . مهمترين برنامه دولت ها قرار گرفته است

رسيده، بلكه با اتخاذ سياست هاي مناسب و برخورداري از منابع كافي تصميم گرفته به  غذايي مورد نياز خود به استقالل كامل

                                                 
٦ . Agricultural Development 
٧ . Rural Development 
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هر چند كه تركيه در سال هاي اخير شاهد پيشرفت   .يكي از تامين كنندگان اصلي محصوالت كشاورزي در جهان بدل گردد

تركيه به علت در اختيار داشتن . مي شود صنعتي وسيعي بوده است، ولي كشاورزي همچنان از مشاغل اصلي در اين كشور محسوب

خاكي حاصلخيز و همچنين داشتن كشاورزاني سخت كوش يكي از معدود كشورهايي در جهان به شمار مي آيد كه در زمينه كليه 

وجود شرايط آب و هوايي متنوع و بارش باران كافي اين كشور را قادر . محصوالت غذايي مورد نياز خودكفا محسوب مي شود

هر چند كه كشاورزي در مناطق كوهستاني شرقي تركيه كه بيشتر شاهد . خته كه محصوالت كشاورزي متنوعي را توليد نمايدسا

فعاليت هاي دامداري و دامپروري است كمتر به چشم مي خورد ولي كشاورزي در تمام مناطق تركيه يكي از مشاغل اصلي 

توليد ناخالص ملي تركيه بعد از اين كه سران اين : ان ركود نيز بوده استالبته كشاورزي در تركيه شاهد دور. محسوب مي شود

درصد در دهه  50تصميم گرفتند صنعتي شدن را نسبت به تقويت بخش كشاورزي در اولويت قرار دهند، از  1930كشور در دهه 

د صنعتي، اين كشور در كانون در نتيجه اين كاهش چشمگير كشاورزي همزمان با رش. كاهش يافت 1993درصد در  15به  1950

توجه سياستمداران قرار گرفت و آنها با تهيه زيرساخت هاي الزم براي هماهنگ كردن كشاورزان با تكنيك هاي مدرن و مكانيكي 

  .كردن كشاورزي توانستند دوباره جايگاه بخش كشاورزي در اين كشور را احيا كنند

لوي خشك و آتركيه در توليد زرد. مواد غذايي يكي از كشورهاي مهم جهان استتركيه در توليد كشاورزي، به خصوص در توليد 

فندق و انجير خشك اولين و در توليد بقوالت و پنبه و توتون و زيتون و انگور و سبزي و ميوة خشك پنجمين و در توليد گندم و 

شهاي مربوط تسهيالت زيربنايي دولتي در مورد در تركيه، تال. جو و بادام و مركبات و چاي دهمين توليد كنندة بزرگ جهان است

آبياري و عمليات مزرعه اي، تأثير مثبتي بر رشد كشاورزي گذاشته و باعث افزايش قابل توجهي در خصوص بهره وري و توليد شده 

جات،  ميوه تركيه در توليد سبزيجات و. است) GAP(ولي جنوب شرقي تمهمترين پروژة اين تالشهاي زيربنايي، پروژة آنا. است

 5ميليارد دالر رسيده و در همان سال حدود  11صادرات زراعتي تقريباً به  2009در سال . پنجمين توليد كنندة بزرگ جهان است

  .ميليارد ليرة ترك پشتيباني زراعتي از كشاورزان به عمل آمده است

، "كشاورزي بازسازي در  برنامة " ارچوب در چه. است% 24همچنين سهم توليد دامداري در توليد كل زراعتي تركيه حدود 

ميليون و موجودي گوسفند  10موجودي گاو در كشور حدود . در ميان مدت مورد هدف قرار مي گيرد 50%اين نرخ به  افزايش 

صوالت در كشور، در كنار دامداري، از توليد گياهان علفي و تلقيح مصنوعي و اصالح دام و زنبورداري و مح. ميليون است 30حدود 

تركيه در . ميليون ليرة ترك از كشاورزان پشتيباني شده است 896، به مبلغ 2009در سال . آبي و توليد شير حمايت مي شود

تركيه با توليد ساالنة گوشت مرغ، در توليد گوشت مرغ . بخش پاييني مرغ داري نيز به سطح كشورهاي پيشرفته رسيده است

  . مي گيرد جهاني در رديف بيست كشور اول قرار
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توجه به اين . بخش وسيعي از درآمدهاي صادراتي تركيه در گذر زمان نيز همواره از فروش محصوالت كشاورزي تامين شده است

را فروش محصوالت كشاورزي تشكيل مي داده، خود نشان  1980درصد از كليه درآمدهاي صادراتي تركيه در دهه  60موضوع كه 

اين كشور با صادرات محصوالتي . كشاورزي يكي از مولفه هاي اصلي در سياست خارجي تركيه استدهنده اين موضوع است كه 

بخش وسيعي از ... نظير سبزيجات، روغن زيتون، شكر، پنبه، ميوه هاي تازه و خشك شده، حبوبات، انواع آجيل و محصوالت دامي و

نگاهي اجمالي به پيشرفت هاي يك دهه . را از آن خود كرده است بازار آمريكا و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و منطقه خاورميانه

  .اخير كشور تركيه مي تواند تاييدي بر تاثيرات مثبت اصالحات ساختاري در اين بخش مي باشد

ميالدي در توليد محصوالت اساسي كشاورزي به خود كفايي رسيده و پس از آن سال نيز به رشد خود ادامه  1980تركيه از سال 

در سال . در توليد محصوالت كشاورزي رتبه هفتم جهان را به خود اختصاص داده است 2005به طوري كه در سال . ه استداد

هاي تركيه  درصد زمين 30نزديك به . درصد بوده است 9,3ميالدي، سهم بخش كشاورزي تركيه از توليد ناخالص داخلي،  2009

درصد  29,5. هاي سبز دايمي است ها نيز كشتزار ها و زمين  درصد زمين 3,5براي كشاورزي و كشت ميوه و سبزيجات مناسب و 

اي از نرخ رشد باالي  بخش عمده. اي از نرخ رشد دايمي است بخش عمده. كنند نيروي كار تركيه در بخش كشاورزي فعاليت مي

اصالحاتي اساسي است كه دولت  اين توسعه حاصل. توليد ناخالص داخلي تركيه، مرهون توسعه كشاورزي اين كشور بوده است

  .ميالدي آغار كرده است 2001تركيه با حمايت بانك جهاني در سال 

  سرانه مصرف غذا 

  .افزايش داشته است 2013تا  2004هاي  دهد، سرانه مصرف اقالم اساسي در تركيه در طي سال نشان مي 6همانگونه كه جدول 

  2013تا  2004هاي  طي سالسرانه مصرف اقالم اساسي در تركيه در : 6جدول 

اقالم 
 غذايي

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 واحد

 2012ايران 

عرضه 
براي 
 غذا

مصرف 
افراد 
 درخانوار

 گوشت

كيلوگرم 
 21,3 22,6 23,4 23,9 23,9 23 23,2 23,7 24,1 24,6 35.8 27.4 در سال

 ماهي

كيلوگرم 
 7 6,9 7 7,2 7,2 7 7,1 7,2 7,3 7,4 6.4 3.8 در سال

 ميوه

كيلوگرم 
 105,2 105,3 107,2 109,4 109,5 108,5 109,4 111,1 112,5 114 178 64 در سال

 سبزيجات

كيلوگرم 
 226,3 224,2 228 230,4 230,3 225,8 227,1 229,1 231,1 233,2 131 107 در سال

 شير

ليتردر 
 126,6 129,9 132 134,5 134,8 134 135,2 137,2 138,9 140,8 97 59 سال

 قهوه

كيلوگرم 
 _ _ 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 در سال
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 چاي

كيلوگرم 
.٥ .2,4 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 ٧ در سال  

  و اتاق ايران www.invest.gov.tr :مأخذ

  .شاخص تغييرات مصرف غذا در مقايسه با تغييرات توليد ناخالص داخلي اين كشور به تصوير كشيده شده است 4در نمودار

  
  2014تا  2005سهم مصرف غذا از توليد ناخالص داخلي از : 4نمودار

  www.invest.gov.ir:مأخذ

  صنعت و تجارت غذا 

را داشته  2010درصداز مبلغ صادراتي اين كشور در سال  10صنايع غذايي تركيه يكي از صنايع پيشرو اين كشور است، كه حدود 

ميليارد دالر بوده  5,3ميليارد دالر بوده كه اين رقم در ايران حدود  11,3از  بيش 2010صادرات مواد غذايي تركيه در سال . است

هاي خوراكي، آجيل، مركبات  ميوه«، بيشترين سهم صادراتي ايران و تركيه مربوط به گروه )از دوبرابر صادرات ايران بيش(است 

 2,3و ايران ) درصد از صادرات تركيه 31(ميليارد دالر 3,5بوده و تركيه با نزديك به » ها كنده و پوست مركبات و ملون پوست

تركيه با صادرات محصوالتي نظير . اند داشته 2010در اين گروه در سال ) ذايي تركيهدرصد از صادرات موادغ 43(ميليارد دالر

بخش وسيعي از بازار ... هاي تازه و خشك شده، حبوبات، انواع آجيل و محصوالت دامي و  سبزيجات، روغن زيتون، شكر، پنبه، ميوه

هاي گذشته عالوه بر اين كه  خود كرده است و در طول دههي خاورميانه را از آن  آمريكا وكشورهاي عضو اتحاديه اروپا و منطقه

بخش كشاورزي و صنعت غذا بزرگترين حجم نيروي كار اين كشور را به خود اختصاص داده، بخش وسيعي از درآمدهاي صادرات 

  . تركيه در گذر زمان نيز همواره از فروش محصوالت كشاورزي تأمين شده است

و % 9,6ميليارد دالر با افزايش متوسط ساالنة حدود 6,5هاي غذايي به  ه ات مواد و فرآوردسال اخير، با رسيدن صادر 5در 

كشورهاي اصلي مقاصد تركيه در . اورده است ميليارد دالر، رشد مهمي در اين زمينه به دست 10نزديك شدن حجم تجارتي به 
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. سهم هر يك از اين كشورها مشخص شده است 6در نمودار . عراق، آلمان، هلند و آمريكا:بترتيب عبارت بودند از 2009سال 

  
  2012المللي  مركز تجارت بين: مأخذ

ر بوده ميليارد دال 8,2ميليارد دالر و مبلغ واردات ايران  7,3همچنين مبلغ واردات مواد غذايي در تركيه نيز در همين سال حدود 

ميليارد دالر و بيشترين سهم وارداتي ايران مربوط  1,5بيشترين سهم اين از مبلغ واردات تركيه مربوط به دانه و بزر با حدود . است

ايران و تركيه  2010هاي مختلف غذايي در سال  مبلغ واردات در گروه 7در نمودار . باشد ميليارد دالر مبلغ مي 2,2به غالت با 

: بترتيب عبارت بودند از 2009كشورهاي اصلي مبادي واردات محصوالت غذايي و آشاميدني در تركيه در سال .تآورده شده اس

  .سهم هر يك از اين كشورها مشخص شده است زيردر نمودار . آمريكا، اكراين، مالزي و روسيه
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 www.indexmundi.com: مأخذ

ترين مناطق استقرار اين واحدها در استانبول،  اند و مهم يد ماده خام واقع شدههاي تول واحدهاي صنايع غذايي تركيه عموماً در قطب

از حدود . شود درصد برآورد مي 66ميزان ظرفيت عملي و فعال در بخش صنايع غذايي اين كشور حدود . باشند آيدين و ازمير مي

و فناوري ) باشد كارگاه مي 368ران ارن تعداد حدود در اي(نفر  50واحد با اشتغال بيش از  500هزار واحد صنايع غذايي، حدود  30

نفر  50تا  10) كارگاه 1987در ايران (واحد ديگر جزء صنايع كوچك  500پردازند،  هايي با كيفيت باال مي اورده به روز به توليد فر

مابقي واحدهاي توليدكننده در سطح  گيري از فناوري باال نيستند ها به دليل مشكالت مالي قادر به بهره اين واحد. باشند كاركن مي

هزار كاردان ماهر وجود دارد كه  28هزار كاگر با مجوز رسمي و بيش از  100در صنايع غذايي بيش از . باشند كوچك و خانگي مي

 صنايع غذايي و آشاميدني تركيه 2009و  2000سهم اشتغال در سال  7در جدول . ها در صنايع كوچك مشغول به كارند اغلب آن

  .و مقايسه با ايران ارائه شده است

  هاي مهم اشتغال در صنايع غذايي تركيه و مقايسه با ايران شاخص: 7جدول 

  شرح
  تركيه  ايران

  رشد  2009  2000  رشد  2009  2000

هزار (نفر كارمند  10اشتغال باالي 

  )نفر
128  148  44%  154  304  97%  

  %52  7650  5049  %10-  3670  4086  )ميليون دالر(ارزش افزوده 

سرانه ارزش (وري منابع انساني بهره

  )افزوده
31,922  19,946  -38%  32,786  25,164  -23%  

    14  13    8  10  سهم از صنعت

  پايگاه داده سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل: مأخذ

با كمتر (مقياس كوچك واحد سازنده ماشين آالت صنايع غذايي موجود است اكثر واحدهاي سازنده، در  3000در تركيه در حدود 

درصد  30تا  25ميليون ماشين در سال است در صورتي كه فقط  150باشند و ظرفيت اسمي اين بخش در حدود  مي) شاغل 10از 

  .باشند ها مناطق استانبول، آنكارا، ازمير و قونيا مي ترين محل استقرار اين شركت مهم. ا فعالنده آن
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درصد از  14ميليارد دالر ارزش افزوده داشته است كه اين مقدار  7,5از   بيش 2009صنايع غذايي و آشاميدني تركيه در سال 

نسبتا  2008تا  2000ي صنعت اين كشور بوده و روند سهم صنايع غذايي و آشاميدني از صنعت اين كشور از سال  ارزش افزوده

 . ين سهم در مقايسه با ايران به تصوير كشيده شده استروند ا 9در نمودار . نزولي بوده است

 

  غذايي و آشاميدني تركيه از ارزش افزوده صنعت تركيه و مقايسه با ايران  سهم ارزش افزوده صنايع: 9نمودار 

 www.indexmundi.com: مأخذ

هايي نظير عراق در چند سال اخير توسط تركيه يكي از رقباي اصلي ايران در بازارهاي هدف صنايع غذايي است به طوري كه بازار

صنايع غذايي ايران و همتاي ترك آن تا . اين رقيب در حال تسخير بوده و سهم ايران از اين بازارها روند نزولي به خود گرفته است

و شكالت بسيار  اي برخي از صنايع غذايي ايران نظير شيريني چند دهه پيش وضعيتي تقريباً مشابه يكديگر داشتند و حتي در دوره

علل .هاي غذايي دارد برابر ايران صادرات در حوزه فرآورده 2در حال حاضر بيش از . جلوتر از رقيب خود در كشور همسايه بوده است

هاي توليد، حمايت از  توان در راهبردهاي عمومي اين كشور در حوزه كاهش تورم و در نتيجه كاهش هزينه رشد تركيه را مي

در ادامه برخي از اين اقدامات كشور در توسعه صنايع غذايي . هاي كارآمد مالي اين كشور دانست ارجي و نظامسرمايه گذاري خ

  :آورده شده است، اين اقدامات عبارتند از

 گذاري؛ كاهش موانع سرمايه )1

 ايجاد هماهنگي در بين كشاورزي و صنعت؛ )2

 حمايت تركيه از صادرات؛ )3

 صاً به منظور ارتقاي فناوري و سرمايه در گردش؛ارائه تسهيالت مالي ارزان قيمت خصو )4

 المللي؛ هاي بين پشتيباني شركت در نمايشگاه  )5

  ارائه خدمات ويژه در بازارهاي هدف به صادركنندگان؛ )6

  .هاي غذايي ايران و تركيه ارائه شده است خالصه مقايسه زنجيره تأمين فرآورده 9در جدول 
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  شاخص
نسبت صنايع غذايي به صنعت ايران 

  )درصد(1387

نسبت صنايع غذايي به صنعت تركيه 

  )درصد(2010

  6,67  7,5  ارزش افزوده

  11,8  11  گذاري سرمايه

  2002كارگاه در سال  30649  )بيش از ده هزار( 12,3  تعداد بنگاه

  15,3  اشتغال
در زير گروه نان، % 31,5) نفر 247,769(9,7

  محصوالت تهيه شده در فر و كيك

  %66  %40  غذاييراندمان صنايع 

  صادرات صنايع غذايي
درصد از كل صادرات غير 6,4 

  نفتي
6,22  

  وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت علم، صنعت و فناوري تركيه: مأخذ

  2011 -2014سوي عضويت در اتحاديه اروپا   تركيه؛ به صنايع غذاييراهبرد 

به سوي عضويت در اتحاديه اروپا در خصوص صنايع غذايي رارئه هاي مهم اين كشور در سند راهبرد صنعتي تركيه؛  برخي سياست

  :ها عبارتند از شده است برخي از اين سياست

هاي  زايي و ادغام ظرفيت اي و بيكاري، با اشتغال هاي منطقه اي در كاهش نابرابري هاي غذايي اهميت ويژه توليد فرآورده )1

 .آوري دارد توليد محصوالت كشاورزي يا صنايع فر

صنايع غذايي براي صادرات . پذيري صنايع غذايي براي توسعه صادرات در اين بخش الزم و ضروري است زايش رقابتاف  )2

آوري صنايع غذايي با افزايش همكاري بين  هاي نو ظرفيت. ريزي شده است هاي جهاني برنامه گسترده قبل از بحران

اي براي مدرنيزاسيون  يت غذايي در بخش و تهيه برنامهموسسات تحقيقاتي و صنعت، تضمين نظارت موثر بر افزايش امن

ها، كاهش اقتصاد غير رسمي و توسعه  غذايي و بهبود شراط بهداشت كارخانهمواد  –ي محصوالت كشاورزي ها شركت

هاي  كند و تغييراتي در سياست ادغام صنايع غذايي با فرايند توليد محصوالت كشاورزي كه منبع مواد خام را تهيه مي

 .به وجود آورده استرثهم كردن شرايط رقابت موفرامايتي كشاورزي براي كاهش هزينه توليد براي ح

عالوه بر . شود و نقل در تركيه نيز توزيع همگن صنايع غذايي مناطق مختلف اين كشور مي  هاي حمل بهبود زير ساخت )3

ها از موانع هم جهت ارائه  آن. هاي نامنظ و ساختارهاي  اورده بندي براي فر ها و خدمات بسته اين، كمبود ذخيره، سردخانه
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بنابراين نياز به تقويت . باشد كنندگان در تركيه مي مطمئن، با كيفيت باالي و هزينه معقول فراوردهاي غذايي به مصرف

 .بيني شده است زير ساخت زنجيره سرد در صنايع غذايي و محصوالت كشاورزي كه اين برنامه پيش

هاي غذايي تركيه  سريع و ايجاد جريان كافي، كيفيت باال و منظم مواد خام در زنجيره تأمين فراورده با توجه به رشد )4

جمعيت تركيه و . پذير نيست ريزي دقيق با هماهنگي بخش پايين دستي و باال دستي در اين زنجيره امكان بدون برنامه

اقداماتي . ترين مشكل در آينده تبديل خواهند شد ه مهماثرات منفي افزايش قيمت مواد غذايي يه دليل تورم، مواد خام ب

گران كمك  ها براي ارتباط  با صنعت ها و اتحاديه نظير توليد متمركز و گسترده در سطح جهاني كه به كشاورزان، انجمن

 .آورد، مورد نياز است خواهد كرد و صنعت و كشاورزي را براي سود متقابل گرد هم مي

هاي جغرافيايي  از فروش محصوالت سنتي با پتانسيل صادرات به بازارهاي جهاني توسط شاخص هايي براي حمايت تالش )5

خصوصاً توليد محصوالت جديد فراوري شده مانند انگور، آجيل، زردآلو، انجير و زيتون . هاي تجاري مورد نياز است و نام

هاي  ه باال دارند، بايد ترويج داده شود و نامكه پتانسيل باال و شانس زيادي براي فروش سنتي و خارجي با ارزش افزود

 .تجاري براي اين محصوالت بايد مورد حمايت قرار گيرند

كننده نهايي بر اساس فرهنگ،  خواسته و طلب مصرف. بازارهاي جهاني مواد غذايي، بر اساس رضايت مشتري هستند )6

توليد محصول براي جلب رضايت مشتري مستلزم ها و  شناسايي اين خواسته. كند ها تغيير مي منطقه و سطح توسعه آن

هاي مواد غذايي  بنابراين واحدهاي تحقيق و توسعه بايستي تشويق شود و كارخانه. تحقيقات و بهبودهاي مداوم است

 .كننده در بازارهاي جهاني حمايت شوند رقابت

اين . ساختاري چند جزئي دارند دليل قانون ارث هاي موادغذايي بسيار كوچك هستند و به در سراسر تركيه، شركت )7

ها در نتيجه استفاده  زمينه اين شركت. شوند ها اساساً از كسب و كارهايي هستند كه به صورت فاميلي اداره مي شركت

تكه شدن و كاهش سايز   جلوگيري از تكه. كنند هاي نامناسب به سرعت كاهش پيدا مي براي اهدافي ديگر و يا استفاده

ها به  ها و هدايت آن كند و انجام اقداماتي براي حفظ فعاليت آن ها را غير مولد مي كشاورزي كه آن هاي محصوالت شركت

در اين راستا، تنگناهايي كه در جبران در مقدار . سمت توليد فعاالنه، افزايش در توليد و توسعه را به دنبال خواهد داشت

 .رخ دهد، كاهش خواهد يافت تواند كافي و با كيفيت محصوالت در صنعت مواد غذايي مي

گران كمك خواهد  ها براي ارتباط با صنعت ها و اتحاديه توليد متمركز و گسترده در سطح جهاني كه به كشاورزان، انجمن )8

همچنين توسعه نام تجاري و حمايت از . آورد، مورد نياز است كرد و صنعت و كشاورزي را براي سود متقابل گرد هم مي

 .اين بخش مورد توجه قرار گرفته استتحقيق و توسعه در 
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  براي اصالحات بخش كشاورزي تركيه ها  سياستن مهمتري

 .OECD ، ذيل شرح به رشد حال در جمعيت براي غذايي سالمت تامين هدف با را تركيه كشاورزي هاي سياست اصلي اهداف 

 درآمد افزايش خودكفايي، سطح بردن باال نامناسب، هوايي و آب شرايط به حساسيت كاهش و بازدهي افزايش. است كرده خالصه

 تنظيم و كردن هماهنگ و غذايي سالمت از اطمينان روستايي، مناطق توسعه رقابت قدرت بردن باال آن، در ثبات بهبود و مزرعه

  . روستايي مناطق و كشاورزي توسعه هاي سياست

به كشورهاي جديد  صادرات امكان جغرافيايي تركيه، استراتژيك موقعيت تجاري براي كشاورزي با توجه به هاي وجود فرصت

غذايي نيز  مواد و سالمت از آگاهي افزايش طريق از ارگانيك كشاورزي براي تقاضا ،افزايش اروپا دراتحاديه بدليل عضويت عضويت

 . .از جمله فرصت هاي پيش روي كشاورزي تركيه عنوان شده است

 اين بر جهان در كشاورزي مسايل المللي بين كارشناسان ولي است، برخوردار مطلوبي جايگاه از تركيه در كشاورزي كه چند هر

 كارشناسان. است برخوردار بيشتر چه هر پيشرفت و توسعه براي بااليي بسيار پتانسيل از همچنان تركيه كشاورزي بخش كه باورند

 و دانه كردن تهيه كشاورزان، آموزش وضعيت ارتقاي به كشاورزي بخش در متوازن رشدي به رسيدن براي تركيه كه باورند اين بر

 هاي سردخانه نظير صنعتي امكانات گسترش و كشاورزي محصوالت توليد كردن صنعتي دامداري، وضعيت ارتقاي بهتر، بذرهاي

 چندين تركيه منظور همين به. دارد نياز محصوالتي چنين نقل و حمل مخصوص هاي ماشين و كشاورزي محصوالت مخصوص

 سرمايه تشويق همچنين و كيفيت با متنوع بذرهاي كردن وارد دام، و كشاورزي بخش در گذاري سرمايه گسترش كه است دهه

 بسيار تاثيرات مساله اين كه است داده قرار خود كار دستور در را دامي و كشاورزي مختلف هاي بخش در گذاري سرمايه به داران

   )OECD ،2007( .است داشته تركيه در كشاورزي بيشتر چه هر پيشرفت روي بر موثري

  .در ادامه به برخي مهمترين سياست هاي اتخاذ شده پرداخته شده است

 

  

  اعتبارات بدون بهره براي بخش كشاورزي

 5به درصد بوده است و پس از ايجاد اصالحات ساختاري اين ميزان  55ميزان نرخ بهره اعتبارات بخش كشاورزي  2002در سال 

با كاهش نرخ بهره . هاي زير ساختاري به معاف از بهره مي باشد درصد براي كشاورزي و براي مدرنيزاسيون و نوسازي پروژه

زان كل اعتبارات يم اعتبارات بخش كشاورزي و كاربرد اعتبارات پايدار براي توسعه حمايت از اصالحات ساختاري دربخش كشاورزي

ضمن  .ميليارد لير ترك افزايش يافته است 3/22ميليون لير ترك بوده است به بيش از  529ود در حد 200كشاورزي كه در سال 
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ماه افزايش يافته است و اين مدت براي باز پرداخت اعتبارات  24ماه به  18اين كه دوره باز پرداخت اعتبارات اين بخش نيز از 

همين طور نرخ بازگشت اعتبارات بانكي . سال افزايش يافته است 7سال به  5عملياتي زير ساختارهاي پروژه هاي كشاورزي نيز از 

  .درصد افزايش يافته است 99نيز 

  بخش يارانه هاي بخش كشاورزياصالحات در 

در حمايت از بهره وري بخش كشاورزي و نيز افزايش كميت و كيفيت محصوالت بخش كشاورزي و توسعه روستايي با استفاده از 

محصول تحت پوشش هاي حمايتي يارانه اي قرار گرفتند بنا بر گزارشات كل اعتبارات حمايتي بخش  52ي ايجاد اصالحات ساختار

ميليارد لير ترك  947/5به  2010ميليارد لير ترك بوده است كه اين ميزان در سال  868/1در حدود  2002كشاورزي در سال 

ميليارد لير افزايش يافته است يعني كل اعتبارات حمايتي بخش كشاورزي تركيه از  1/7نيز به  2011است و در سال افزايش يافته 

  .برابر افزايش يافته است 4بيش از  2010تا سال  2002سال 

را  "كشاورزي و دامي قانون بيمه هاي " طبيعي و بالياي آفاتيرات تأثناشي از  توليد كنندگان خسارات، به منظور رفع طور مثالبه 

از % 50شروع شده است،  2006جون  1تاريخ بر اساس اين برنامه حمايتي ملي كه از . به اجرا گذاشته شده است 2005در سال 

  .توليد كنندگان توسط دولت تقبل مي شود خسارات

  ه هاي مستعد كشاورزي شناسايي حوض

 30پوگرافي زمين و طبقه بندي خاك ها بيش از ميليون داده آب و هوايي و خاكشناسي و نيز تو  528با استفاده و تحليل بيش از 

  .حوزه جديد و مستعد كشاورزي شناسايي شده اند

  انتقال مديريت آبياري

  .و اتحاديه هاي آنها واگذار شده است اب به انجمن هاي مصرف كننده  آبياريشبكه هاي درصد مديريت  97در حال حاضر 

  اصالح و يكپارچه سازي اراضي

هكتار تثبيت  000/450سال تنها  41يعني در طي  1961-2002كل اراضي اين كشور در حد فاصل سال هاي با اين كه ميزان 

ميليون هكتار از اراضي اين كشور تثبيت شده است و  3/1بيش از  2011تا سال  2002سال يعني از سال  9شده بود اما در طي 

  .ميليون هكتار ادامه دارد 8/1اين پروژه تا رسيدن به 
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  و مهماستراتژيك  محصوالت كشاورزي افزايش توليدمركز برت

ميليون تن  8/21به  2011ميليون تن بوده است كه اين ميزان در سال  19حدود  2002گندم توليدي كشور تركيه در سال 

  .درصد افزايش يافته است 12سال  9افزايش يافته است يعني در طي 

تن افزايش يافته  900000به  2011تن بوده است كه اين ميزان در سال  360000 حدود 2002توليدي كشور تركيه در سال  برنج

  .درصد افزايش يافته است 150سال بيش از  9است يعني در طي 

ميليون تن افزايش  2/4به  2011ميليون تن بوده است كه اين ميزان در سال  2/1حدود  2002توليدي كشور تركيه در سال  ذرت

  .درصد افزايش يافته است 150سال  9ي يافته است يعني در ط

ميليون تن  335/1به  2011تن بوده است كه اين ميزان در سال  85000حدود 2002توليدي كشور تركيه در سال  آفتابگردان

  .درصد افزايش يافته است 57سال بيش از  9افزايش يافته است يعني در طي 

تن افزايش يافته  206000به  2011بوده است كه اين ميزان در سال  تن 95000حدود  2002توليدي كشور تركيه در سال  موز

  .درصد افزايش يافته است 117سال  9است يعني در طي 

تن افزايش  650000به  2011تن بوده است كه اين ميزان در سال  315000حدود  2002توليدي كشور تركيه در سال  شليل

  .يافته استدرصد افزايش  106سال  9يافته است يعني در طي 

ميليون  7/2به  2011ميليون تن بوده است كه اين ميزان در سال  2/2حدود  2002توليدي كشور تركيه در سال  سيب درختي

  .درصد افزايش يافته است 22سال  9تن افزايش يافته است يعني در طي 

ميليون تن  6/3به  2011ان در سال ميليون تن بوده است كه اين ميز 4/2حدود  2002توليدي كشور تركيه در سال  مركبات

  .درصد افزايش يافته است 106سال  9افزايش يافته است يعني در طي 

ميليون تن  6/13به  2011ميليون تن بوده است كه اين ميزان در سال  4/8حدود  2002توليدي كشور تركيه در سال  شير

  .استدرصد افزايش يافته  62سال  9افزايش يافته است يعني در طي 

تن  776000به  2011تن بوده است كه اين ميزان در سال  421000حدود 2002توليدي كشور تركيه در سال  گوشت قرمز

  .درصد افزايش يافته است 85سال  9افزايش يافته است يعني در طي 

هزار تن  613/1ه ب 2011تن بوده است كه اين ميزان در سال  726000حدود  2002توليدي كشور تركيه در سال  گوشت سفيد

  .درصد افزايش يافته است 122سال  9افزايش يافته است يعني در طي 



٣٢ 
 

 شيتن افزا 167000به  2011در سال  زانيم نيتن بوده است كه ا 61000حدود  2002در سال  هيكشور ترك يديتول آبزيان

و اين بدين معناست كه تركيه در بين كشورهاي در حال توسعه در  است افتهي شيدرصد افزا 173سال  9 يدر ط يعنياست  افتهي

درصد آن  80ميليون دالر مي باشد كه  3/3رتبه سوم توليد آبزيان قرار دارد همچنين ارزش كل صادرات آيزيان كشور تركيه حدود 

  .به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا صادر مي شود

  ت ارگانيكتوليدات محصوالاز تشويق و حمايتبرنامه ملي 

ميليون هكتار از اراضي  1در حال حاضر در حدود  2005براساس برنامه ملي توسعه كشاورزي ارگانيك كشور تركيه مصوب سال 

هكتار از  310000اما در حال حاضر تنها .كشاورزي تركيه قابليت تحت پوشش قرار گرفتن طرح ملي كشاورزي ارگانيك را دارند

محصول مختلف ارگانيك را توليد مي نمايند و اين  150كشاورزي ارگانيك قرار دارند كه بيش از اراضي كشورتركيه تحت پوشش 

از لحاظ وزني در سال . هكتار بوده است 90000تنها  2002درحالي است كه ميزان اراضي كشاورزي ارگانيك تركيه در سال 

هكتار از اراضي تحت پوشش كشت شده اند ضمن  510000ميليون تن محصول ارگانيك توليدي در بيش از  3/1در حدود  2010

  .مي باشد 3/1اين كه ميزان رشد ساليانه بخش كشاورزي ارگانيك در تركيه 

  

  تركيه فعاليت هاي مهم وزارت كشاورزي
صورت گرفته به شرح ذيل مي  چند سال اخيربرخي از فعاليت هاي مهم وزارت كشاورزي دولت تركيه كه براي اولين بار در 
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