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  توسعه پایدار در کشاورزي
  

 3، رسول قربانی2، افشین عادلی 1سیما ترابیان

  دانشجوي کارشناسی ارشد، تکثیر و پرورش آبزیان،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان- 1
  استادیار گروه فرآوري آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان - 2
  آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاندانشیار گروه بوم شناسی  - 3

  
  چکیده

ها تامین اي در رابطه با افزایش جمعیت مواجه هستند، و عمده این نگرانیهاي عمدهها با نگرانیامروزه دولت
به بخش  ها بحث تامین غذا است. از آنجا که بیشترین نیازهاي غذایی مردم وابستهترین آنمایحتاج مردم است که مهم

کشاورزي است و این بخش به طور مستقیم مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی است، الزم است تا مالحظات 
این مالحظات تنها با اعمال توسعه پایدار در زیربخش کشاورزي صورت گیرد.  طبیعی بیشتري در رابطه با حفظ منابع

تواند با استفاده معقول از منابع طبیعی نیازهاي افراد ه میمقدور است. چرا که کشاورزي پایدار تنها رویکردي است ک
براي تامین غذا را تامین کند. این مقاله درصدد است تا مروري بر مفاهیم توسعه پایدار داشته باشد و در کنار آن عوامل 

  ور داشته باشد.موثر بر کشاورزي پایدار را تشریح کند و در آخر چند توصیه براي عملکرد بهتر این مفاهیم در کش
  

  توسعه پایدار، کشاورزي پایدار، منابع طبیعی، افزایش جمعیت.کلید واژه: 
  

  مقدمه
ها است، ولی ترین وظایف جوامع و دولتبا توجه به رشد روزافزون جمعیت، تامین نیازهاي غذایی افراد از اصلی

ها صورت ه ازاي هزینه کردن از محیط زیست انسانبا توجه به کمبود منابع پایه و منابع طبیعی این تامین نیاز نباید ب
هاي احتمالی به منابع پایه و تامین غذاي گیرد. در این راستا کشاورزي پایدار راهکاري منطقی براي پیشگیري از آسیب

  هاي احتمالی ناشی از افزایش جمعیت است.مورد نیاز افراد است. توسعه پایدار فرایندي براي جلوگیري از تخریب
  

  تعریف توسعه پایدار
 و باورها ها،برداشت و سو، یک از توسعه، کارکردي-ساختاري وجوه پیچیدگی و تنیدگی درهم به توجه با

 پذیرش مورد و جامع تعریفی و مفهوم سو دیگر از انسانی، متنوع و متعدد جوامع از برخاسته مقتضیات و هانگرش
 توسعه نیز توسعه و زیست محیط جهانی کمیسیون .)1( ندارد وجود واژه این از توسعه کارگزاران و اندیشمندان همه
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 توسعه گیريسمت ها،گذاري سرمایه هدایت منابع، از استفاده در تغییري جریان: «کندمی تعریف چنین را پایدار
-بهره سازمان تعبیر به همچنین). 2( »باشد سازگار آینده و حال نیازهاي با که است نهادي تغییر کلی، بطور و فناوري

 همه توسعه« راستاي در محیطی زیست عملکرد و وريبهره ارتقاي براي است راهبردي پایدار توسعه آسیا، وري
  ).3( است انسان زندگی کیفیت مستمر ارتقاي آن هدف و اقتصادي، و اجتماعی »جانبه

 و غذایی مواد تهیه امروزه .است بیرونی و درونی اجتماعی و اقتصادي اکولوژیکی، عوامل از تابعی توسعه روند
 الزامات از غذایی، امنیت تامین و افزایش، به رو دم هر جمعیت غذایی نیازهاي تامین براي کشاورزي محصوالت تولید

 پایدار توسعه در ايکننده تعیین نقش تواندمی برداريبهره هاينظام دقیق شناخت اینرو از آید،می بشمار پایدار توسعه
 سطح در که است شده موجب نیز علمی هايپیشرفت و غذا به بیشتر نیاز و جمعیت افزون روز رشد ).4( باشد داشته

 کشورهاي کشاورزي هاينظام آن بدنبال و گردد مطرح سبز انقالب عنوان با انقالبی برداري بهره هاينظام در جهانی
 فرسایش شیمیایی، مواد از رویه بی استفاده مانند نیز  را مشکالتی دگرگونی این البته .شوند دگرگون توسعه حال در

 هايکاستی تواندمی پایداري رویکرد با بایو و نانو فناوري جدید انقالب که است شده موجب هااین نظایر و خاك
-آن زیرا ناپایدارند موجود مصرفی الگوهاي صنعتی، کشورهاي اکثر در .)6و  5( کند قوت به تبدیل را نخست انقالب

 در کشورهاي در را اجتماعی تاثیرات و شده آلودگی انتشارات از بسیاري به منجر بوده، منابع از بسیاري نیازمند ها
 زیرا باشندمی ناپایدار مصرفی الگوهاي توسعه، حال در کشورهاي از بسیاري در .گذارندمی جاي بر توسعه حال

 این در مصرف الگوي ناپایداري دالیل از دیگر یکی .باشدنمی کافی اساسی نیازهاي ساختن برآورده جهت مصرف
 از و بوده استوار منابع تخلیه و حد از بیش برداريبهره برمبناي الگوها این که کرد بیان اینگونه توانمی را کشورها

 پایدار مصرفی الگوهاي .دارند بهمراه را هاخاك زایی نمک و فرسایش مانند متعددي ناسازگار جانبی اثرات اینرو
 را خودشان که دهدمی را آزادي این افراد به پرداخته، اساسی نیازهاي ساختن وردهبرآ به که هستند مصرفی الگوهاي

  ).7( باشند دارا زمان طی در را تکرار قابلیت زمین، کره موجود ظرفیت مصالحه بدون حال عین در و بشناسند بهتر
 را معقولی شیوه است، وابسته بدان ناپذیري اجتناب طور به وي بقاي که زیست محیط و طبیعت با مواجهه در بشر

 و گیريبهره به پیرامون، زیست محیط از پایدار برداريبهره براي ریزيبرنامه و نگريجامع بجاي و است ننموده اتخاذ
 بحث قابل جنبه دو از زیست محیط از انسان غیرمنطقی استفاده ).9و  8( است پرداخته آن از ناپایدار جوییمنفعت

 شودمی مربوط توسعه نامطلوب ریزيبرنامه نحوه یا زیست محیط با رابطه در غلط مدیریت اجراي به جنبه یک :است
 از همواره نیز کشاورزي بخش ).10( کندمی پیدا مصداق طبیعی محیط از استفاده نوع نادرستی با رابطه در دیگري و

 محیط با نامتناسب کشاورزي توسعه گسترده هايپروژه بخش، ریزانبرنامه و کارشناسان سوي از و برده رنج مساله این
 انتظار هرچند .است گردیده اجرا کشور نیاز مورد غذاي تامین و اشتغال، وضعیت بهبود فقر، کاهش هدف با و زیست

 و هابوم زیست محیط، بر نامطلوبی اثرات هاآن اغلب اما آورند، ارمغان به کشور براي را منافعی هاپروژه این رودمی
 موجب ها،پروژه گونه این نظارت و برنامه بدون اجراي که بنحوي .اندداشته پیرامون محیطی  و انسانی جوامع

 که است حالی در این .است شده کشاورزي نواحی از بسیاري در اجتماعی و محیطی ناپذیر جبران هايتخریب
 که گردند طراحی ايگونه به و بوده محیطی زیست پایداري جهت در باید کشاورزي توسعه هايپروژه و هافعالیت
 شوند موجب نیز را زیست محیط و تداوم طبیعی، هاينهاده و منابع از بهینه استفاده براي زمینه نمودن فراهم ضمن

)9.(  
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  کشاورزي پایدار
 سال در جهان جمعیت متحد، ملل سازمان آمار مطابق .باشدمی افزایش حال در چشمگیري بصورت جهان جمعیت

 در جمعیت افزایش این که آنجا از ).11( رسید خواهد نفر میلیارد 84/10 به 2150 سال در و میلیارد 4/9 به 2050
 از کشورها این در پایدار غذایی امنیت به دستیابی بنابراین داشت؛ خواهد بیشتري شتاب توسعه حال در کشورهاي

 این در کشاورزي توسعه هايسیاست گذشته سال 50 طول در اینکه علیرغم .باشدمی برخوردار بیشتري اهمیت
 در اما اندشده کشاورزي تولیدات افزایش موجب بیرونی هاي نهاده از استفاده با توجهی قابل صورت به کشورها

 .است شده کشاورزي آالت ماشین و شیمیایی کودهاي سموم، ها،کش آفت مصرف افزایش سبب رشد این مقابل،
 را زیست محیط و زیستی تنوع تولید، افزایش در بودن موثر وجود با هانهاده این از استفاده که دهندمی نشان شواهد

 هاينهاده رویه بی بکارگیري .است داده قرار تهدید معرض در را کشاورزي پایداري نتیجه در و) 12( انداخته خطر به
 ضرورت و طرف یک از زیست محیط تخریب درنتیجه و اخیر هايدهه طی محصول عملکرد افزایش بمنظور تولیدي
 کرده چندان دو را برداريبهره هاينظام پایداري به توجه اهمیت دیگر، طرف از غذایی امنیت راستاي در تولید استمرار

  ).13( است
 به آنها شدن سرازیر و شیمیایی سموم و کودها شده، اصالح بذرهاي همچون هایینهاده تهیه و سبز انقالب از پس

 مدت کوتاه سودآوري و هانهاده این از جانبه همه حمایت و هاآن از استفاده به کشاورزان تشویق و مصرف بازار سوي
 سوي از .گرفتند قرار استفاده مورد زیادي میزان به و شده پذیرفته کشاورزان سوي از هانهاده این که نپایید دیري ها؛آن

 هم دست به دست عوامل سایر با همراه عوامل این و آمد کشاورزان یاري به نیز کشاورزي ادوات و تراکتور دیگر
 باعث کشاورزان فنی دانش نبود و آگاهی عدم اما ،)14( شود فراهم سطح واحد در تولید افزایش موجبات تا دادند

 برخی حد از بیش مصرف که دهدمی نشان موجود شواهد که نحوي به .گردید هانهاده این از بهینه غیر استفاده
 این در). 15( ساخت فراهم را تولید کاهش موجبات بلکه نگردید، تولید افزایش باعث تنها نه کشاورزي هاينهاده
 و آب( کشاورزي پایه منابع جدي و سریع کاهش با رابطه در جهانی، هايگزارش در موجود هاينگرانی عمده راستا
 محیطی آلودگی و جانوري و گیاهی هايگونه انقراض زایی،بیابان ها،زمین شوري خاك، فرسایش طریق از) خاك

 و کشاورزي ادوات و شیمیایی کودهاي آفات، دفع سموم رویه بی استفاده از ناشی ها،نگرانی این اصلی عامل .باشدمی
  ).16( است بوده مکانیزه کشت گسترش

 آن و است شده مطرح دارد، وجود متعارف کشاورزي در که ايعمده مساله برابر در پایدار کشاورزي واقع در
 هاينظام سوي به حرکت جهت را زمینه باید موجود هاينگرانی به توجه با .باشدمی متعارف کشاورزي ناپایداري
 بتواند که است مدیریتی راهبرد نوعی حاصل حقیقت در کشاورزي در پایدار نظام .کرد فراهم پایدار کشاورزي

 توالی در شخم، مناسب هايروش اجراي حاصلخیزي، کشت، مورد هايواریته و ارقام صحیح انتخاب در را کشاورز
 محیط بر سوء اثرات رساندن حداقل به مصرفی، هاينهاده به مربوط هايهزینه کاهش براي گیاهان مناسب قراردادن
 مواد کاربرد کاهش بمنظور پایدار کشاورزي ).17( نماید یاري سودآوري ایجاد و تولید در پایداري تامین زیست،

 حفظ بر متکی نظامی بعنوان نیز نهاده کم پایدار کشاورزي نظام .رودمی کار به زمین از رویهبی استفاده و شیمیایی
 بوم ثبات تولید، اقتصاد بین همبستگی آن در که بطوري .دارد تولیدي اقتصاد وراي دیدگاهی محیطی؛ زیست منابع

 بعنوان نهاده کم پایدار کشاورزي راستا همین در. )18( شودمی توجه جامع بطور زیست محیط کیفیت و شناختی
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 دهدمی کاهش کشاورزي هاينهاده برخی به را کشاورزان وابستگی که شودمی هاییرهیافت کلیه شامل زراعی نظامی
 نسلی بین تعامل و کشاورزي در پایداري افزایش و زیست محیط تخریب کاهش مزرعه، سودمندي افزایش به منجر و

 زراعی، هايفعالیت و دامپروري تلفیق و آفات مکانیکی و زراعی کنترل نظیر هاییروش از استفاده با نظام این.شودمی
-بهره هاينظام الگوي کشاورزي، بخش توسعه در اصلی مباحث از یکی ).19( دارد پایدار زراعی نظام ایجاد در سعی

 مساعد ايزمینه ایجاد برداران،بهره بینش و دانش ارتقاي نظیر هاییحوزه در موفقیت کسب مستلزم زراعی برداري
 ضیاار مالکیت همه از مهمتر و هانهاده انواع تامین و تولید عوامل از بهینه وريبهره کشاورزي، محصوالت بازار براي

 ايمولفه چند سیستم یک همانند زراعی برداريبهره هاينظام طرفی از ).20( باشدمی کشاورزي برداري بهره نظام و
 و پویایی و )21( باشدمی تاثیرگذار تحوالت و پیرامونی نظام با مستمر تحول گرو در هاآن ماندگاري و بقا که هستند

 بر مبتنی و شده ریزيبرنامه یافته، نظام هدفمند، صورت به که است اثربخش و مدکارآ زمانی هاآن در الزم تحوالت
 و ساختار با مطابق خاص شرایط و زمینه در محیطی زیست و اجتماعی اقتصادي، ابعاد کلیه در پایداري مالحظات

 برداري بهره نظام توسعه جهت گذاريسیاست و ریزيبرنامه منظور بدین ).22( پذیرد صورت ها،نظام این کارکرد
 زیست محیط به زدن صدمه بدون سطح واحد در عملکرد افزایش طریق از تولید افزایش بر مبتنی باید کشاورزي،

 در که است نظامی بیانگرکشاورزي پایدار  ).24و 23( باشد نیز پایدار ،تولید ظرفیت افزایش بطوریکه گیرد؛ صورت
 محیط به خسارت کمترین رعایت با جامعه رفاه و خوب سود و کافی بازده و تولید به دستیابی کشاورزي هدف آن،

 کشاورزان و یافته بهبود کشاورزي تولیدات عملکرد و وريبهره دوام، با و پایا ايشیوه به بطوریکه )25( است زیست
 زیست مالحظات به توجه با و اقتصادي رشد و جمعیت رشد با هماهنگ را کشاورزي محصوالت عرضه بتوانند

 تولید عوامل وريبهره است، الزم زراعی، برداريبهره نظام پایداري چارچوب در بنابراین ).26( دهند افزایش محیطی
 شود تضمین نامحدود آینده در کارکرد تداوم براي زراعی برداريبهره نظام توانایی نهایت در و یافته تداوم و حفظ

)27(.  
-چالش موجب کشاورزي، توسعه هايبرنامه اجراي از ناشی محیطی نامطلوب اثرات زمینه در موجود هاينگرانی

 محیطی زیست پیامدهاي و مسائل اخیر سال 30 طی که ايگونه به گردیده المللی بین و ملی سطوح در عمده هاي
  ).28( است گشته مطرح بشري مهم هايدغدغه و مباحث از یکی عنوان به افزونی روز بطور کشاورزي

  
  کشاورزي پایدارعوامل موثر در 

 چه هر شناخت که، )1شکل ( دارد بستگی اجتماعی و اقتصادي اکولوژیکی، متعدد عوامل به کشاورزي در پایداري
 برخوردار بسزایی اهمیت از زراعی هاينظام پایدارسازي مساله در تواندمی عوامل، این متقابل اثرات و هاآن بیشتر
 محیط با متقابل ارتباط در که است ايپیوسته بهم عناصر از مرکب سیستمی برداري،بهره هاينظام که آنجا از .باشد

 بایستمی باشد،می بردارانبهره هايمهارت و هاتوانایی خصوصیات، از تاثیرپذیر و خود فرهنگی و اجتماعی طبیعی،
-می کشاورزي پایداري هايمولفه مجموعه اساس، این بر .نمود توجه همزمان بطور آن بر موثر و مرتبط عوامل کلیه به

 برداران،بهره اجتماعی و اقتصادي وضعیت فرهنگی، و اجتماعی اقتصادي، طبیعی، محیط چون مواردي شامل توانند
 کشت، تنوع زمین، توپولوژیکی وضعیت کشت، وضعیت کشت، نوع جنبه از برداريبهره واحدهاي خصوصیات

 دسترسی امکان و آموزشی خدمات جمله از کشاورزي خدمات وضعیت زمین، مالکیت نظام و زراعی عملیات کیفیت
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 مشارکت روحیه زراعی، فنی دانش جمله از برداربهره هايویژگی نیز و آبی منابع از برداريبهره نظام ها،نهاده به
  ).17( باشد رسان خدمات نهادهاي از گیريبهره توانایی و اجتماعی
 نظر از و دائمی اقتصادي نظر از سالم، اکولوژیکی نظر از باید کشاورزي تولید، هاينظام در پایداري ایجاد براي
 مزرعه بدهد، دست از تولید براي را اشتوانایی و استعداد زمین اگر که ايگونه به .باشد پذیر مسئولیت اجتماعی

 نظام یک اگر .نیست پایدار مزرعه نیز رود پیش ورشکستگی طرف به کشاورز اگر سویی از .شودمی محسوب ناپایدار
 یک نتیجه در و گرفت نخواهد قرار حمایت مورد جامعه بوسیله نیز کند کوتاهی اجتماعی حمایت جلب براي زراعی

 بطوریکه اندمکعب یک بعد سه به شبیه توسعه اجتماعی و اکولوژیکی اقتصادي، ابعاد .گرددمی محسوب ناپایدار نظام
  ).29( نیستند کافی تنهایی به هیچکدام ولی ضروري ابعاد این تمام

  

  
  ابعاد مختلف توسعه پایدار -1شکل 

  
  گیرينتیجه

  شوند:بندي از تعاریف و عواملی که بر روي کشاورزي پایدار تاثیر دارند نکات زیر ارائه میدر جمع
  باشند سازگار محیطی زیست و محلی شرایط با باید هاسیستم .1
  باشند داشته سازگاري قابلیت نظر مورد اهداف و آتی نیازهاي با باید هاسیستم .2
 وقوع اثر در سیستم تخریب صورت در و باشند داشته کافی پذیريانطباق تغییرات، به نسبت باید هاسیستم .3

  شوند ترمیم هزینه کمترین صرف با ناخواسته حوادث
 و خاك هوا، و آب مانند انسان زندگی حافظ هايسیستم به آسیب آوردن وارد باعث نباید هاسیستم گسترش .4

 شود بیولوژیکی هايسیستم
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 توسعه راهبرد ناپایداري، وضعیت از رهایی و موجود زراعی برداري بهره هاينظام ساختار اصالح بمنظور .5
 باشد ارتباط این در کشاورزان فعلی مشکالت حل براي مناسب پاسخی تواندمی کشاورزي پایدار

 با تضادي که است انسانی و یافته نظام دوام، با کشاورزي تولیدي هايسیستم ایجاد پایدار، کشاورزي از هدف .6
 منابع بقاي استمرار با همراه باروري حفظ ظرفیت به اساسا و ندارد اجتماعی-اقتصادي و محیطی زیست منافع
  .دارد تاکید پایه
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