
1 
 

  خالصه مدیریتی

 کارگروه آب و کشاورزی

اصوال به دلیل شکنندگی شرایط منابع تولیدی کشاورزی اعم از منابع پایه تولید علی الخصوص آب مورد نیاز و 

شاغل در  و نیروی انسانی( های تولید، تحقیقات و آموزشنهاده  اعم از سرمایه گذاری در زیربناها، تامین)سرمایه 

عی قو نداشتن استراتژی مشخص و مصوب و ارایه آمارهای غیر وا( به دلیل پایین بودن سطح دانش فنی)بخش 

وضعیت تولیدات کشاورزی نوسانات شدیدی را داشته و در چند سال اخیر شاهد بهم ریختگی بازار، واردات 

 . موادغذایی در مقایسه متوسط تورم کشور بوده ایم قیمت حدود دو برابری  خارج از عرف و تورم

ت به واردات برنامه سوم توسعه بنس 0931متوسط وزنی واردات تولیدات گیاهی و دامی در چهار سال منتهی به 

این طبق گزارش گمرکات کشور  0930میلیون تن رسیده و در سال  0/05افزایش پیدا کرده و ساالنه به % 65

کیلوکالری در  0011عدد به بیش از بیست میلیون تن افزایش پیدا کرد به طوری که با احتساب مصرف سرانه 

میلیون نفر جمعیت کشور از خارج از کشور وارد گردیده و به مفهوم  56میلیون نفر از  00روز نیاز غذایی ه شبان

ادعای دولت محترم که ضریب خوداتکایی در علیرغم . است  یافتهکاهش % 00حدود  به دیگر ضریب خودکفایی

 . اعالم نموده است % 30مواد غذایی را بیش از 

متاسفانه این افزایش وابستگی امنیت غذایی به خارج از کشور همراه با افزایش برداشت از آب های سفره های 

 6عب در مقایسه با حدود میلیارد متر مک 6/01زیر زمینی و افزایش بیالن منفی سفره های زیر زمینی به حدود 

می باشد که این خود خطری به مراتب جدی تر و وحشت آورتر  0939میلیارد متر مکعب بیالن منفی در سال 

آمارهای اعالم شده از سوی دولت محترم در تولیدات شیر و گوشت قرمز در سال های .از وابستگی غذایی است 

مرکز پژوهش های مجلس ، مرکز آمار ایران، اتاق  یاز سو در مقایسه با آمارهای ارایه شده 0931لغایت0930

صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی ایران و تشکل های تولیدی تفاوت بیش از چهل درصدی را نشان می دهد که 

به دلیل این اختالف در آمارهای ارایه و سوء تغذیه عامل اصلی گرانی و عدم توان در تنظیم بازار این محصوالت 

 5میلیون تن و مراکز ذکر شده کمتر از  3/01شد، به طوری که وزارت جهاد کشاورزی تولید شیر را شده می با

 5/1و تولید آن را نزدیک به  رمیلیون تن و تولید گوشت قرمز را دولت نزدیک به یک میلیون تن و مراکز مزبو

 . میلیون تن ذکر نموده اند 
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میلیون تن اعالم نموده اند و  9/00دولت که آنرا  0930ات سال در مورد تولید گندم نیز اختالف نظر در تولید

اعم از مصرف نان، بذر و غیره طبق اعالم مراجع  با توجه به اجرای قانون هدفمندی جمع نیاز اعالم شده کشور

طبق اعالم . میلیون تن صادر میگردید  9/0میلیون تن می باشد که در این صورت باید  00ذیربط کمتر از 

میلیون تن گندم گم شده در  3میلیون تن گندم وارد کشور شده است ، یعنی  5/5ت کشور در سال مزبور گمرکا

میلیون تن غالت علوفه ای اعم از ذرت، جو، کنجاله وارد کشور  9/3کشور وجود دارد و این در شرایطی است که 

 . شده است 

تژی بلند مدت در بخش ، ضعف مدیریت پرسنلی عامل اصلی روند کاهش تولیدات کشاورزی عالوه بر نبود استرا

در سه دهه گذشته روند . می باشد و تهدید شوری آب و خاک و کسری تاریخی انباشت سرمایه به تولید 

و در بخش کشاورزی  5/0تغییرات نسبت سرمایه به تولید در بخش خدمات بیش از دو ، در بخش صنعت حدود 

ت با افزایش چشمگیر منابع درآمدی در هشت سال اخیر فرصتی تاریخی انتظار می رف. کمتر از یک بوده است 

تاریخی سرمایه گذاری بخش کشاورزی فراهم آید تا عاملی برای رونق اقتصادی آن و کاهش فقر برای رفع 

وابستگی و تقویت ضریب امنیت غذایی و پایداری منابع تولید و حفظ محیط زیست باشد که متاسفانه نه تنها 

 .اتفاقی نیفتاد بلکه شرایط کشاورزی کشور به شدت رو به افول رفتچنین 

عدم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی یکی از عوامل اصلی گران تر شدن قیمت های تمام شده تولیدات غذایی 

می باشد که عالوه بر آن قیمت نهایی مواد غذایی به دلیل واسطه گری های غیر و از دست دادن مزیت تولید 

تغذیه در کشور گردیده به طوری که به استناد گزارش هزینه انواع مواد خوراکی مرکز  سوء سبب گسترشضرور 

کیلوکالری در روز سرانه دریافت  0011جامعه حتی کمتر از % 91حدود  0931-35آمار ایران طی سال های 

افراد جامعه % 61دریافتی نیز  یناز نظر پروتئ. کیلوکالری دریافت نماید  0011که سرانه باید کرده اند در حالی 

کمتر از حد انتظار دریافت نموده اند که آثار سوء تغذیه آن به خصوص برای کودکان و نوجوانان % 59تا  09بین 

 .غیر قابل جبران و بسیار پرهزینه خواهد بود

 

 چکیده یک صد روز اول

مهرماه سال جاری آغاز می گردد نیز که از اول  30-39وضعیت تدارکات نهاده های تولید برای فصل زراعی 

و % 05هزار تن در حد  66هزار تن بذور غله مورد نیاز کمتر از  991بسیار نامناسب گزارش شده به طوری که از 
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هزار تن باید تا پایان تابستان تدارک  551کودهای وارداتی مورد نیاز که حداقل برای فصل کشت پاییز جمعا 

 . تدارک دیده شده است % 5ار تن یعنی چیزی کمتر از هز 61شود تا بحال کمتر از 

هزار تن باید وارد شود در چهار ماهه اول  511هم چنین تامین خوراک دام و طیور که به طور متوسط ماهانه 

هزار تن از سال قبل باقی مانده بود که همگی تا پایان  311میلیون تن وارد گردیده و حدود  6/0حدود سال 

واهد شد و برای ماه های آتی از سوی دولت کمترین اقدامات الزم صورت نپذیرفته البته بخش تیرماه مصرف خ

میلیون تن در آبهای آزاد جنوب آماده پهلوگیری  0خصوصی وارد کننده به دلیل آگاهی از نیاز کشور بیش از 

کنند که متاسفانه دولت قیمت واحد ارز اقدام می  تعیینشایش اعتبار و شتی هایشان را دارند که در صورت گک

تا بحال هیچ اقدامی را انجام نداده و در صورت عدم اقدام سریع پیش بینی می شود وضعیت عرضه گوشت مرغ 

 . باعث افزایش شدید قیمت و ناهنجاری های بعدی گردد  و و تخم مرغ به شدت به هم ریخته

 

یور، شیالت ، آبزیان و اعم از زراعت ، باغبانی، دام ، ط)اهم چالش های بخش کشاورزی 

 در کوتاه و بلندمدت( منابع طبیعی

 آمارهای غیر واقعی ارایه شده از تولیدات و امکانات تولید -

، بذر، سم ، دارو، دان و خوراک دام و طیور و قطعات یدکی دتامین نهاده های تولید کشاورزی اعم از کو -

 ماشین آالت 

 بهره وری پایین آب در تولید ماده خشکوضعیت بسیار نامناسب آب های زیر زمینی و  -

 و عدم حضور آنها در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها یتنزل شدید جایگاه تشکل های تولید -

در تاسیسات زیر بنایی، ساختمانی، مکانیزاسیون، دامداری ها ،  تهالک بیش از حد سرمایه گذاری هااس -

 زدش تولید کنندگانو نداشتن سرمایه در گ مرغداری ها، باغات و مزارع

 و عملیات مهندسی زراعیتوقف توسعه آبیاری تحت فشار  -

 عدم دسترسی به دستاورد های جدید علمی و تکتولوژی در بخش  -

 توسعه نامناسب صنایع غذایی و نگهداری و انبارها -

 در پنج دهه اخیر ( آب، خاک، جنگل و مرتع)تداوم روند قهقرایی منابع طبیعی  -

 روان به ویژه ریزگردها با منشاء خارجی و داخلی  گسترش پدیده شنهای -

 فقدان مدیریت یکپارچه و نظام مند عرضه های منابع طبیعی  -
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 عدم قطعیت ممیزی منابع طبیعی از مستثنیات خصوصی  -

 (برابر 6/0حدود )وجود دام مازاد بر ظرفیت های مجاز در مراتع  -

 صید غیر مجاز ناتوانی در مدیریت و حفاظت از منابع آبزی دریایی و  -

 نبود منابع اشتغال و درآمدی مناسب و جایگزین برای مناطق ساحلی و جنگل نشینان  -

 ضعف ساختار آموزشی، ترویجی و تخصیصی ونظارت از سوی دولت در تمام زمینه های کشاورزی -

 ناهماهنگی سازمانهای دست اندرکار در پشتیبانی در کلیه زمینه های تولیدات کشاورزی  -

 دن ساختار بازار تولیدات کشاورزی اعم از زراعی ، باغی، دام و طیور و آبزیان سنتی بو  -

 

 راهکارها 

 محوریت دادن به ضوابط توسعه پایدار در بخش کشاورزی -

 تامین کسری سرمایه در بخش حداکثر در طی دهسال و نوسازی بخش  -

اندن برداشت از سفره های محوریت آب در راستای توسعه پایدار در تولیدات کشاورزی و به تراز رس -

 (0010)زیرزمینی تا سال افق چشم انداز 

 انجام کلیه وظایف قانونی دولت در قبال کشاورزی و کشاورزان درموعد مقرر -

 سیاست گذاری در تامین به اندازه کافی وبه موقع نهاده های تولید و بهبود وضعیت مکانیزاسیون  -

کیلوگرم  0شک تا افق چشم اندار به ازاء هر متر مکعب آب افزایش بهره وری آب در قبال تولید ماده خ -

 ماده خشک با بکارگیری سیستم های نوین آبیاری

بهادادن به جایگاه تشکل ها و بخش خصوصی و گسترش آنها و سهیم نمودن آنان در تصمیم سازیها و  -

 تصمیم گیری ها 

 بخش خصوصی و غیر دولتی توسعه تحقیقات کاربردی و آموزش کشاورزان و حمایت از تحقیقات  -

 استفاده از آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و تکنولوژیکی و فن آوری های نوین در جهان  -

 های جهانی در صورت لزوم  تجدیدنظر در قوانین موجود برای دسترسی به نوآوری -

 تعیین تکلیف قطعی مستثنیات اشخاص از منابع طبیعی  -

 یم برنامه هدفمند خروج دام از جنگل های شمالظو تنتنظیم ظرفیت چرای مراتع با تعداد دام  -

 تقویت مدیریت منابع طبیعی و سرمایه گذاری های الزم در زمینه حفاظت، احیاء و بازسازی  -
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 جلوگیری از گسترش کویرزایی و مهار کویر  -

توسعه شتابان آبخیزداری و آبخوان داری جهت کاهش بیالن منفی سفره های زیرزمینی و استفاده  -

 ینه از آب های جاریبه

 ایجاد تناسب میان منابع آبزی و بهره برداران  -

 تقویت مشارکت صیادان در برنامه ریزی ، مدیریت ، حفاظت  -

 ایجاد زمینه اشتغال در نوارهای ساحلی و جنگل ها جهت کاهش فشار به منابع دریایی و جنگل  -

 باغی ، دام و طیور و آبزیان  ساماندهی بازار و بازاریابی محصوالت کشاورزی اعم از زراعی، -

 042در حال حاضر بیش از )متناسب کردن تعداد دانشکده های کشاورزی با ظرفیت کشاورزی کشور  -

هزار دانشجو فقط در بخش کشاورزی در مقاطع مختلف در حال آموزش هستند در حالی که ظرفیت 

 (.این تعداد نیست 4/1پذیرش آنان در بخش حتی 

 آب 

کشور به مرز ورود تنش آب رسیده در حالیکه بعضی مناطق سال ها است در سطوح مختلف سرانه مصرف آب 

میلیارد متر مکعبی آب  132میلیارد متر مکعب از ظرفیت  124برداشت و  مصرف حدود  .کمبود آب قرار دارند

 42منابع مصرف می شود در حالیکه شاخص های جهانی برداشت  ظرفیت% 02کشور حاکی است که بیش از 

ایم افزایش  سال ها است عبور کردهجهانی های علمی  توصیهمرز درصد ظرفیت آبی را توصیه می کنند لذا از 

شرب ، صنعت و توجه به تامین سهمیه زیست محیطی از آب تخصیص برای جمعیت و تشدید تقاضاهای جدید 

و اینکه تنها در تعداد ( ارومیه آب های زیر زمینی و حوضه ) یک طرف و کمک به جبران بیالن منفی منابع 

امکان توسعه آب وجود دارد لذا ( و تالش انزلی  راحی مارونی غرب ، کارون ، جمرز) حرفه های  معدودی از

انتظار است بخش کشاورزی با سرمایه گذاری ضمن افزایش بهره وری و صرفه جویی و کاهش تقاضا آب خود به 

مختلف  ادواردر دخالت مسؤالن سیاسی و اجرایی . کمک نمایند  تعادل بخش حوضه های دارای بیالن منفی

سفره های آب های بیالن منفی برداشت آب های زیر زمینی افزایش یابد که نتیجه آن  عث گردیده که میزان با

در حد درصد کاهش یابد نه تنها  05میلیارد متر مکعب مقدار  4/5زیر زمینی که در برنامه چهارم قرار بود از 

میلیارد متر مکعب طی سال های اخیر فزونی  12حدود  مخاطره آمیز شد بلکه به رقم نبرنامه حفظ دار اول مق

می باشند (چاه)یافت که تهدیدی برای پایداری و استقرار جمعیت در نقاطی از کشور که متکی به آب زیر زمینی 

مانده است و به نحوی که در حال حاضر  میزان بهره وری اقتصادی و تولیدی آب کشاورزی کماکان پایین.گردید 

بحران های آبی بزرگ نظیر  . گرم محصوالت کشاورزی تولید می گردد  022متر مکعب آب کمتر از  بازاء هر
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ظه مداخله دریاچه ارومیه سدگتوند طی دهه اخیر تهدید کننده پایداری مناطق مهمی از کشور شده اند مالح

.  رح فدک نا امنی فضا کسب و کار و مدیریت آب کشور را در پی داشتت عنوان طدولت در سالهای اخیر تح

 در حد انتظار نبوده است عملکرد و زهکشی  تکمیل شبکه های آبیاری پروژه های تامین ، توزیع آب و اقدامات

در صد بوده است و  30و عملکرد احداث شبکه های آبیاری ( در صد  80) برنامه تامین آب طی سال های اخیر 

آبخور سدهای  در صد اراضی 52تا کنون تنها (  1382دهه ) به نحوی که از زمان شروع سد سازی در کشور 

 درصد این اراضی شبکه های فرعی آبیاری احداث شد  03و تنها در آبیاری شده اند دارای شبکه اصلی مخزنی 

ابهامات  بعضاً ار برخوردار نبوده و یاپیشرفت مورد انتظ ازآبرسانی و تصفیه آب و فاضالب ها  فعالیت پروژه های

اثرات تغییر اقلیم با تغییر در الگوی بارش و ذوب شدن . دیپلماسی آب شکننده تر شده است . اساسی دارند 

یخچال های طبیعی و تغییر روان آب های سطحی و بروز خشکسالی ها و وقوع سیل ها از پدیده هایی که 

 . و تدبیرهای جدید است  کریسنیازمند تحقیق و اعمال مدیریت 

 اقدامات صد روزه اولچکیده 

تغییرات ساختاری بیشتر هر گونه پیگیری آبرسانی بخصوص به روستاهای کمبود آب آشامیدنی ، جلوگیری از 

تدبیر برای تخصیص آب سدهای چند منظوره اکباتان ، زاینده رود ، کمال صالح ، بانه برای شرب و آماده سازی 

بخش کشاورزی برای عدم تقاضا فعال سازی پروژه های تامین آب بخصوص پروژه های تکمیلی احداث شبکه 

طرح های رودخانه های مرزی و مشترک اولویت بندی  های آبیاری و زهکشی و آبرسانی به سدها  و بخصوص

طرح ها و پروژه های نیمه تمام بی شماری که بدون رعایت لحاظ ها   اقتصادی و امکانات اعتباری آغاز گرددیه 

 کشاورزی بمنظور شروع مقدمات تعادل بخشی آب شروع جدی برنامه های افزایش بهره وری . اند 

 چالش های مهم بخش آب 

 عادل منابع و مصارف بخصوص در بخش آب های زیر زمینیعدم ت -

 بهره وری آب در کلیه بخش ها بخصوص کشاورزی پایین بودن  -

 نگرش فرابخشی در بخش آب نبود تفکر مدبرانه و  -

 رقابت و بروز تعارضات در بخش آب  وجود -

 افزایش تقاضا بخصوص همراه با توسعه مناطق تمرکز جمعیتی  -

 و مشترک یت دیپلماسی آب های مرزی ضعف مدیر -

 عدم وجود ساختار مناسب حکمرانی آب  -
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 ی به پتانسیل های آب زمینی و توسعه مناطق جمعیتی و صنعتتوجه آمایش سرعدم  -

تهدیدهای جدی اقتصادی و زیست محیطی چون دریاچه ارومیه ، خوزستان بخش های وسیعی از  -

 . کشور  شرقمناطق مرزی و 

 راه کارها 

 نگرش به آب بعنوان عامل فرابخشی توسعه و پایداری -

 تعادل بخشی بین منابع و مصارف بخصوص در آب های زیر زمینی  -

 یش بهره وری آب ازاف -

 در مدیریت آب ری و حفظ محیط زیست رعایت موضوع پایدا -

به ( شبکه های آبیاری و زهکشی و آبرسان ) توجه خاص به تکمیل پروزه های چند منظوره تکمیلی  -

 شهرها تصفیه خانه های آب و فاضالب 

 و اجرای پروژه های خاص بمنظور حل بحران دریاچه ارومیه سد گتوند  -

 های مرزی  در همه  تکمیل پروژه های آبتاکید خاص  -

 (و جلب مشارکت ذینفعان  اصالح ساختار ای حوضهاعمال مدیریت ) استقرار حکمرانی مناسب آب  -

 رمایه گذاری بیشتر منابع آب تنوع بخشی منابع مالی جهت س -

 در بخش آب (  44اصل ) و اجرای خصوصی سازی  -

 در مدیریت آب کشور ( تشکل ها ) ینفعان ذبهره برداران و ) قبول مشارکت مردم  -

 افزایش شاخص بهره مندی و بهداشتی آب شرب  -

 پرداختی به دیپلماسی آب و آب های مرزی مشترک  -

 و توجه به موضوع تغییر اقلیم و اثر آن به منابع آب ( خشکسالی و سیل ) اعمال مدیریت ریسک  -

 توجه اساسی به موضوع تجارت آب مجازی در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها  -
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