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 -1چکیده
در این مقاله بر آن بودیم تا سیاست های توسعه کشاورزی سه کشور چین ،عربستان و فرانسه که در نقاط مختلف دنیا و با فرهنگ های
متفاوت می باشند ،بررسی اجمالی نمایم و با بررسی نقاط قوت و ضعف هر سه سیاست گذاری به سیاست های توسعه کشاورزی میهن
عزیزمان ایران داشته باشم و به عنوان یک کارشناس کوچک مسائل توسعه ،راهکار مناسبی را در کشور شناخته و به زعم خویش در این
حیطه سهیم باشیم.
در این راه سه کشوری را انتخاب نمودیم که ضمن کسب موفقیت هایی ،از لحاظ ساختاری با یکدیگر متفاوت بوده اند .به طوری که کشور
فرانسه به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز در تمامی عرصه های صنعت و دارای زمین های حاصلخیز در کشاورزی و ...و چین به عنوان یکی
از کهن ترین کشورهای بشری و با سابقه درخشان تجارت و همچنین عربستان به عنوان یکی از کشورهای ثروتمند و نفت خیز و بدون در
اختیار داشتن زمین های حاصلخیز ،مورد بررسی قرار گرفته اند و در این بین کشور مقصد(ایران) با وجود مشترکاتی با هر سه کشور از
جمله قدمت در تجارت ،نفت خیزبودن ،دارای زمین های حاصلخیز کشاورزی ،به عنوان هدف نهایی قابل بررسی و تامل می باشد.
واژگان کلیدی :توسعه کشاورزی ،چین ،فرانسه ،عربستان ،مقایسه
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 -2مقدمه
چین کشوری پهناور با وسعت  9/4میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر است 08 .درصد جمعیت چین را روستانشینان
تشکیل میدهند که عمدتاً به شغل کشاورزی مشغولند .چین باید حدود  08درصد جمعیت جهان را تغذیه کند ،و این در حالی است که
تنها  7درصد اراضی قابل کشت دنیا را در اختیار دارد.
اقتصاد چین تا حد زیادی متکی بر اقتصاد روستایی و در نتیجه بخش کشاورزی است .انقالب کشاورزی چین در طی  08سال سیطره
خود بر کشور ،صدمات جبرانناپذیری را بر اقتصاد چین وارد کرد و سیاست های نادرست دولتمردان در آن دوران رکود شدید اقتصادی
و فقر روستاییان را به همراه آورد.
امروز پس از گذشت دو دهه از اجرای اصالحات سیاسی سالهای  8970و  8979که به انقالب دوم موسوم است ،پیشرفتهای قابل توجهی
در توسعه کشاورزی و نیز دستاوردهای مهمی در صنایع روستایی این کشور بهدست آمده است .فقر به میزان چشمگیری کاهش یافته
و منابع طبیعی و زیستمحیطیکشور حفظ و احیا شدهاند .از سال  8970تا کنون کل تولید ناخالص داخلی کشور ساالنه با نرخ میانگین 88
درصد ،تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی  5/0درصد ،و صنایع روستایی  08درصد افزایش داشته است .تعداد افرادی که در فقر کامل
بهسر میبرند ،به  08میلیون نفر یعنی  6درصد جمعیت روستایی کاهش یافته است.
توسعه اقتصادی چین در این سالها روندی آرام و سنجیده داشته است .در این مدت بهتدریج از تصدی دولت بر کشاورزی کاسته شده و با
اجرای سیاستهای توسعه روستایی ،درآمد روستاییان افزایش یافته است .با وجود همه این پیشرفتها چین هنوز تا توسعه اقتصادی پایدار
و مؤثر راه درازی در پیش دارد .هنوز هم بخش روستایی و کشاورزی چین با معضالت عمدهای روبروست و هنوز هم ردپایی از دخالتهای
نادرست دولت در روستاها به چشم میخورد.
از سوی دیگر پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال  0888افقهای جدیدی را به روی این کشور گشوده و همراه با آن
چالش های جدیدی را نیز پیش روی کشور قرار داده است .چین برای رقابت در بازارهای جهانی باید هر چه بیشتر بر سیاست درهای باز
اقتصادی تأکید کند و جهتگیریهای جدیدی را انتخاب نماید .بهنظر میرسد با اتخاذ سیاستهای درست روند توسعه اقتصادی چین در
سالهای آینده آهنگ تندتری پیدا کند.
و در مورد کشور عربستان باید به اطالع برسانم
شکل زمین های کشاورزی در عربستان که اکثر مناطق آن را صحرای گرم و خشک پوشانده است ،در نوع خود بسیار جالب توجه است.
زمینهای کشاورزی در اکثر نقاط این کشور به شکل دایرههایی با قطر  088الی  088متر است .این نوع طراحی زمین کشاورزی ،عالوه بر
مزایایی که در آبیاری دارد؛ زمینه را برای جذب گردشگر کشاورزی فراهم کرده است.
کشور فرانسه نیز به عنوان کشوری توسعه یافته و همچنین کشوری که از کشاورزی خرده دهقانی و معیشتی به کشاورزی مدرن و پیشرفته
رسیده است ،می تواند الگوی مناسبی برای کشور ایران باشد .در حالی که میانگین زمین کشاورزی در ایران  0/0هکتار است ،هم اکنون در
فرانسه این میزان به  68هکتار رسیده است.
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 -3سیاست توسعه کشاورزی کشور چین
 -3-1چهره چین پس از انقالب کشاورزی

سیاستهای دولت چین پس از انقالب کشاورزی ،تأثیری شگرف بر اقتصاد ملی این کشور بر جای گذاشت و کشاورزی نیز بهعنوان
زیربنای اقتصادی چین از این تأثیرات در امان نماند .اصالحات ارضی کشور در دهه  8958که بدون توجه به اوضاع اقتصادی و فرهنگی
چین انجام شد ،رکورد شدیدی در بخش کشاورزی پدید آورد .در طی این دوران نزدیک به  47میلیون هکتار زمین کشاورزی از دست
مالکان خارج شده و در اختیار کشاورزان بدون زمین قرار گرفت .پس از تقسیم زمینهای کشاورزی ،چین به تقلید از شوروی و کشورهای
اروپای شرقی برای اداره امور کشاورزی اقدام به راهاندازی تعاونیها نمود و کشاورزان را وادار به عضویت در این تعاونیها کرد .ابتدا
زمینهای تقسیمشده تحت اختیار تعاونی های بزرگ قرار گرفت که در اثر این سیاست نادرست بیش از  08میلیون کشاورز در اثر فقر و
گرسنگی جان باختند .از آن پس تعاونیهای بزرگ به تعاونیهای کوچکتر تقسیم شد .تا سال  8955نزدیک به  87میلیون خانوار کشاورز
به عضویت تعاونیها درآمدند .بدین ترتیب فعالیتهای کشاورزی از مدیریت جمعی برخوردار شد و تصدی دولت بر بخش کشاورزی
روزبهروز عمیقتر و گستردهتر گردید .تعاونیها در آن دوران نقشهای زیادی را بر عهده داشتند .تعیین روشهای تولید ,نوع محصول ،نحوه
فروش و قیمت محصوالت همه و همه توسط تعاونیها و زیر نظر دولت انجام میشد .حاصل این سیاستها ایجاد تنگناهای شدید برای
کشاورزان و کاهش چشمگیر تولیدات کشاورزی بود .بهطوری که سهم بخش کشاورزی در تولید ملی از  98درصد به  05/6درصد کاهش
یافت.
سایر سیاستهای دولت نیز در این دوران تأثیرات گستردهای بر بخش کشاورزی داشت .بخشی از این سیاستها عبارت بودند از :


تأکید بیش از حد بر خودکفایی و قطع ارتباطات بینالمللی



تصدی بیش از حد دولت بر امور اقتصادی



عدم کنترل جمعیت



انتقال شتابزده اموال و امالک به دولت



تأکید بیش از حد بر صنایع سنگین ،به قیمت توجه کمتر به صنایع سبک و فعالیتهای کشاورزی



عدم توجه به اهمیت انتقال فناوری

این سیاست ها که بدون توجه به قوانین اقتصادی و نیازهای جامعه اتخاذ شده بود ،زیانهای عمدهای بر اقتصاد ملی و بخش کشاورزی چین
وارد کرد .تصدی دولت ،انگیزه و ابتکار عم ل کشاورزان و در نتیجه درآمد آنها را کاهش داد .واردات مواد غذایی در این دوران روزبهروز
افزایش مییافت و مردم بهویژه کشاورزان که اکثریت جامعه را تشکیل میدادند ،از سطح زندگی مناسبی برخوردار نبودند.
 -3-2استراتژی توسعه روستایی چین

سالهای  8970و  8979را میتوان نقطه عطفی در تاریخ چین بهحساب آورد .در این سالها پس از گذشت  08سال از انقالب کشاورزی،
مقامات کشور متوجه سیاست های اشتباه خود در توسعه سیاسی و اقتصادی چین شدند و اقدامات اصالحی جدیدی را جهت رفع مشکالت
و چالشها به اجرا درآورند .اصالحات سیاسی چین در این سالها ،تحوالت عمده ای در اقتصاد ملی چین پدید آورد و مهمترین بخشی که
تحت تأثیر این تحوالت قرار گرفت ،بخش کشاورزی بود .در آن زمان دولت چین سیاستهای خود را دگرگون کرد .بهجای تأکید بر صنایع
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سنگین ،بر صنایع سبک و فعالیتهای کشاورزی تمرکز کرد؛ برنامه هایی را جهت کنترل جمعیت به مرحله اجرا گذاشت؛ و از میزان
دخالتهای خود در امور کشاورزی کاست .این سیاستها تأثیر مثبتی در بخش کشاورزی داشت .
طرحها و برنامههای عمده چین در توسعه روستایی عبارت بودند از :


تبدیل " مزارع اشتراکی " به " مزارع خانوادگی"

پس از انجام اصالحات سال  8970و  ،8979کشاورزان چینی تشویق شدند که با عقد قرارداد با تعاونیها ،بخشی از زمینهای کشاورزی را
اجاره نمایند .در طی این قرارداد آنها متعهد میشدند که بخشی از محصوالت خود را به تعاونیها واگذار کرده و مابقی آن را به هر قیمتی و
در هر بازاری که تمایل دارند ،به فروش برسانند .از شروع اجرای این سیاست تا اواخر سال  ،8900بیش از  97درصد خانوارها با تعاونیها
قرارداد کشتوکار منعقد کردند.
در این شیوه ،انتخاب نوع محصول ،قیمت و نحوه فروش آن بر عهده کشاورزان گذاشته شد و وظایف تعاونیها به انجام اموری چون ایجاد
شبکههای آبیاری ،تأمین ماشین آالت و سرمایه برای کشاورزان محدود شد .اجرای این سیاست کشاورزان را به سرمایهگذاری بیشتر در
فعالیت کشاورزی تشویق کرد .تا جایی که در فاصله سالهای  8970و  8905سهم بخش خصوصی در سرمایهگذاریهای کشاورزی از 5/4
درصد به بیش از  00درصد افزایش یافت و سهم کشاورزی در تولید ملی که در سال  8970نزدیک به  08درصد بود ،در سال  8906به
 07/6درصد رسید .با اجرای این سیاست ،تولید محصوالت کشاورزی ظرف 6ماه به میزان  08درصد افزایش یافت


افزایش اندازه زمینهای زراعی

درسال  8970و در شروع اصالحات ،بیش از  058میلیون کشاورز در چین وجود داشت که 888میلیون هکتار زمین کشاورزی در اختیار
داشتند .بدین ترتیب زمین کشاورزی هر خانوار تنها نزدیک  8/68هکتار وسعت داشت .مساحت اندک زمینهای کشاورزی مشکالتی را در
تأمین معاش روستاییان پدید آورده بود .کشاورزانی که نمی توانستند از طریق کشاورزی امرار معاش کنند ،دچار فقر شده و بخشی از آنها به
شهرها مهاجرت کردند .سیل مهاجرت روستاییان به شهرها و مشکالت ناشی از آن دولتمردان را به اتخاذ سیاستهای جدیدی واداشت که
از جمله این سیاستها افزایش زمین زراع ی کشاورزان ،از طریق اشتغال تعدادی از کشاورزان در سایر بخشها بود .با اجرای این سیاستها
تعداد کشاورزان تا سال  8997به  898میلیون نفر کاهش یافت .


بهرهبرداری بهینه از منابع کشاورزی

جمعیت کثیر کشاورزان و روستانشینان چینی طی سالهای متمادی برای امرار معاش خود ،بیش از حد و با شیوهای نادرست از منابع
کشاورزی بهره گرفتهاند .زمینهای کشاورزی چین از تنوع جغرافیایی باالیی برخوردار است .زمینهای باتالقی ،مناطق کوهستانی ،نواحی
کم باران ،زمینهای ساحلی در امتداد رودخانهها ،ه مه و همه متوسط کشاورزان مورد استفاده قرار گرفتند .استفاده بیش از حد از زمینهای
کشاورزی و منابع آب خسارات جبرانناپذیری به این کشور وارد کرده بود .کاهش منابع آب ،فرسایش خاک و تخریب جنگلها از جمله این
خسارتها بودند .در جریان اصالحات دولت چین استفاده بهینه از منابع کشاورزی و جلوگیری از استفاده بیرویه و نادرست از این منابع را
در دستور کار خود قرار داد .این سیاست نشانگر توجه دولتمردان به اهمیت " توسعه پایدار " است
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ایجاد توازن در عرضه و تقاضای غالت

با شروع اصالحات کشاورزی ،تولید محصوالت کشاورزی ظرف  6ماه بهمیزان  08درصد افزایش یافت .تولید مازاد نیاز محصوالت کشاورزی
بهویژه غالت مشکالتی را برای کشاورزان ایجاد کرد .یکی از سیاستهای عمده دولت در این دوران ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای غالت
بود .دولت چین هر ساله حدود  58میلیارد یوآن یارانه صرف تهیه غالت میکند.


کاهش شکاف میان درآمد روستاییان و شهرنشینان

در مقایسه با شهرنشینان درآمد روستاییان با نرخ نسبتاً کندتری افزایش مییابد .در حال حاضر درآمد شهرنشینان بهطور میانگین  0/6برابر
درآمد کشاورزان است .از سال  8905تا  8999درآمد سرانه روستاییان تنها  0/0درصد افزایش داشته ،در حالیکه به تولید ناخالص داخلی
طی همین مدت  9/7درصد افزوده شده است .در سال  8999میانگین درآمد سالیانه کشاورزان نزدیک به  0088یوآن باقی مانده است
.کاهش شکاف درآمد میان روستانشینان و شهرنشینان از سیاستهای عمده دولت برای توسعه روستایی و کاهش مهاجرت روستاییان به
شهرهاست .


بهکارگیری فناوریهای جدید تولید

در بخش کشاورزی چین ،از دیرباز تحقیقات نقش مهمی داشته است .سیستم تحقیقات کشاورزی چین با ابداع فناوریهای جدید ،تنوع
بخشیدن به محصوالت و بهبود عملیات کشاورزی ،بهرهوری را افزایش داده و قیمت محصوالت را در طوالنیمدت کاهش داده است .بدون
دسترسی به فناوری های جدید و پیشرفته تولید ،کشاورزان چینی شانس زیادی برای رقابت در بازارهای بینالمللی ندارند.
برای دسترسی به فناوریهای جدید ،دولت چین چند اقدام اساسی زیر را در دستور کار خود قرار داده است:
 افزایش سرمایهگذاری دولت در تحقیقات کشاورزی و انتقال فناوری تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری بیشتر در توسعه فناوری های جدید کشاورزی ایجاد انگیزه برای کارآفرینان خارجی در توسعه فناوریهای جدید توسعه واردات فناوری از طریق حذف محدودیتها و مشکالت

اجرای طرح تجدید ساختار استراتژیک کشاورزی

یکی از طرح های عمده دولت چین برای توسعه کشاورزی ،طرح تجدید ساختار استراتژیک کشاورزی است که از سال  0888در این کشور
به اجرا درآمده است .هدف از این طرح ایجاد توازن میان عرضه و تقاضای محصوالت کشاورز و بهبود محصوالت کشاورزی است .این طرح
در چهار حوزه عمده به اجرا در میآید.


بهینهسازی گونههای مختلف محصوالت

تهیه بذرهای مناسب از طریق طرح اصالح بذر از اقدامات اساسی چین است .در این طرح عالوه بر پرورش گونههای مختلف بذر داخلی با
کیفیت باال ،گونههای متعددی نیز از بذرهای خارجی پرورش می یابند .بهبود کیفیت بذر ،تأثیر چشمگیری بر بهبود محصوالت کشاورزی
دارد.
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توسعه بخش دامداری

فرآوردههای دامی چین اخیراً  06درصد ارزش کل محصوالت کشاورزی را تشکیل می دهند .دولت امیدوار است با اجرای طرح تجدید
ساختار کشاورزی تا پایان دوره  5ساله ( یعنی تا سال  ،) 0885سهم فرآوردههای دامی از  06درصد به  08درصد افزایش یابد.


توسعه صنایع تبدیلی

یکی از اهداف دولت چین توسعه صنایع ت بدیلی و تشویق کشاورزان به اشتغال در این بخش است .در حال حاضر ظرفیت تولید غالت در
کشور افزایش یافته و صنایع تبدیلی میتواند مصرفکننده خوبی برای این غالت بوده و به افزایش تقاضای غالت کمک کند.
اجرای طرحها و برنامههای مختلف دولت چین در توسعه کشاورزی همراه با تأکید دولت بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان ،تأثیرات
چشمگیری در نحوه زندگی و درآمد روستاییان ایجاد کرده است .احداث خانههای مسکونی مناسبتر ،تأمین آب آشامیدنی سالم و
بهداشتی ،احداث اماکن عمومی مانند مراکز درمانی ،مدارس و فروشگاهها و همچنین توسط راههای ارتباطی کشور شرایط بهتری را برای
زندگی روستاییان پدید آورده است .ساخت مجتمعهای مسکونی جدید شامل خانه های مسکونی ،مراکز تولیدی و خدماتی ،از اقدامات دیگر
دولت چین است .این مجتمعها در برخی از روستاها برحسب شرایط اقتصادی و زیستمحیطی منطقه احداث شدهاند .توسعه بخش
کشاورزی و توسعه روستایی چین ،زمینه را برای توسعه اقتصادی این کشور فراهم آورده است.
 -3-3توسعه کارآفرینی و اشتغال در چین
تا قبل از انجام اصالحات اغلب روستانشینان در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند .در سال  8998حدود  058میلیون کشاورز به کار
اشتغال داشتند که این تعداد تا سال  8997به  898میلیون نفر کاهش یافت .نسبت افراد شاغل در بخش کشاورزی به کل شاغالن این کشو
روزبهروز کاهش مییابد و در حال حاضر به نزدیک  58درصد رسیده است .روستاهای چین ،تا قبل از انجام اصالحات نقش " انبار نیروی
کار" را برای شهرها ایفا می کردند .در مواقعی که شهرها نیاز به نیروی کار به ویژه نیروی کار ارزان قیمت داشتند ،روستاییان برای کار جذب
شهرها می شدند و در مواقعی که به دلیل رکورد اقتصادی در شهرها ،ن یازی به نیروی کار جدید نبود ،روستاییان مهاجر دوباره به روستاهای
خود باز می گشتند  .برای بسیاری از مهاجران نه در شهرها شغل مناسبی یافت میشد و نه میتوانستند دوباره در روستا به شغل کشاورزی
بپردازند .برای حل این معضل دولت چین اقدام به تأسیس و راه اندازی شرکتهای کوچک تولیدی و صنعتی در روستاها و شهرکها نمود.
این شرکتها ،شرکتهایی نیمه دولتی محسوب می شوند که با پشتیبانی دولت و توسط جمعی از روستانشینان تأسیس شده و تحت قوانین
محلی و منطقهای اداره میشوند .دولت مرکزی چین دخالت چندانی در اداره این شرکتها ندارد .با توسعه کشاورزی و افزایش درآمد
روستاییان ،تعداد زیادی از کشاورزان که با اجرای سیاستهای جدید صاحب سرمایه و امکاناتی شده بودند ،در این شرکتها سرمایهگذاری
کردند .این شرکتها در تمام دوران اصالحات بهجز سال  8909و  8998پیشرفت چشمگیری داشتند .در دوره زمانی بین سالهای 8908
تا  8994تولیدات این شرکتها سالیانه  08درصد رشد داشته است .در سال  8970حدود  05میلیون نفر در این شرکتها مشغول به کار
بودند ،که این تعداد تا سال  8998به  98میلیون نفر رسید.حدود  68درصد کارکنان این شرکتها به فعالیتهای صنعتی مشغولند.
شرکتهای صنعتی در روستاها و شهرکها محصوالت گوناگونی را از کاالهای سرمایهای عمده گرفته تا کاالهای مصرفی ارزانقیمت تولید
میکنند.
شرکتهای روستایی از نظر ابعاد ،نوع فعالیت و تعداد کارکنان طیف گستردهای دارند .تعداد کارکنان این شرکتها بین  98تا  4888نفر
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است .اغلب این کارکنان در همان شهرک یا روستای محل کار خود زندگی میکنند  .ارزش تولیدات این شرکتها در سال  8906بالغ بر
 054میلیارد یوآن بوده که حدود  08/7درصد ارزش کل تولیدات صنعتی این کشور است .با تأسیس این شرکتها متوسط درآمد
روستاییان افزایش یافت؛ فرصتهای شغل جدید و متنوعی فراهم آمد و زمینه برای مهاجرت از روستا به روستا فراهم شد .در حال حاضر
این شهرکها حدود  48درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و برای نزدیک به  808میلیون نفر اشتغال ایجاد کردهاند
(جدول  .)8مؤسسات مالی و اعتباری روستایی نقش مهمی در راهاندازی و پیشرفت این شرکتها ایفا میکنند .این مؤسسات ابعاد متفاوتی
دارند و هر یک نقش منحصر به فردی در ارائه خدمات مالی به روستاییان و در نتیجه اقتصاد ملی کشور دارند بانک کشاورزی چین ،بانک
توسعه کشاورزی چین ،شرکتهای سرمایهگذار روستایی و شرکت های تأمین اعتبار از جمله این مؤسسات هستند .این مؤسسات با اعطای
وام و تسهیالت به کارآفرینان روستایی آنان را تشویق به راهاندازی شرکتهای صنعتی و تولیدی میکنند.

جدول  -1توسعه شرکتهای روستایی در چین ()1191-1111

صادرات

سهم شرکت روستایی

نیروی کار

سال

8

4

9

8908

85

9

89

8905

40

84

00

8998

40

84

00

8998

40

05

05

8995

05

08

40

0888

6

www.SID.ir

Archive of SID

شکل  -1نقشه گستردگی مناطق کشاورزی کشور چین
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 -5سیاست توسعه کشاورزی کشور عربستان
 -4-1طراحی زمین های کشاورزی عربستان

به گزارش عیارآنالین ،کشور عربستان سعودی در منطقهای گرم و خشک واقع شده است و فصل آبیاری در آن بسیار کوتاه است .این کشور
تابستانهای گرم و طوالنی و زمستانهای معتدل دارد .با این وجود ،کشور عربستان از سال  0880به موفقیتهایی در زمینه توسعه
کشاورزی با استفاده از روشهای بهینه در آبیاری دست یافته است .شکل زمینهای کشاورزی در کشوری مانند عربستان که اکثر مناطق
آن را صحرای گرم و خشک پوشانده است ،در نوع خود بسیار جالب توجه است .زمینهای کشاورزی در اکثر نقاط این کشور به شکل
دایرههایی با قطر  088الی  088متر است (شکل  . )0این نوع طراحی زمین کشاورزی ،عالوه بر مزایایی که در آبیاری دارد؛ زمینه را برای
جذب گردشگر کشاورزی فراهم کرده است .شکلهای ماهوارهای زیر که از  5شهر وادی الدواسیر ،البُکیریه ،حائل ،تبوک و طبرحل گرفته
شدهاند به خوبی نحوه طراحی شکل زمینهای کشاورزی عربستان را نشان میدهد( شکل  .)0الزم به ذکر است اینگونه طراح زمین
کشاورزی تنها مختص این  5شهر نیست و این الگو در دیگر شهرها چون الخرج نیز پیاده شدهاست.
همانطور که در شکلهای ماهوارهای فوق مشخص است ،مزارع دایرهای شکل سبز از ماسههای قرمزبیابانی به وضوح متمایز هستند.
محصوالت کشاورزی عربستان عمدتا شامل گندم ،ذرت و یونجه است .مقامات عربستان هدف اصلی خود را از این کار تمرکز بیشتر به بخش
کشاورزی و توسعهی گرد شگری کشاورزی در کشور به طور همزمان دانسته و عنوان کردهاند تالش میکنند مزارع کشاورزی را درعین حال
به مکان های جذاب گردشگری مبدل کنند و ضمن حفاظت از منابع کشاورزی و زمین و گونههای بومی در ترویج آن از طریق گردشگری
نیز بکوشند.
آب مورد نیاز برای کشت نیز عمدتا از طریق حفر چاههای عمیق و استفاده از سفرههای زیرزمینی تأمین میشود .روش آبیاری گردان که در
این زمینها مورد استفاده قرار میگیرد میتواند زمینهای کشاورزی دایرهای شکل به مساحت  5تا  588هکتار را مرطوب نگاه دارد .در
شکل زیر نحوه آبیاری این زمینها نشان داده شده است
 -5-2بیابان های عربستان قطب کشاورزی جهان

ا خیرا یک شرکت اسپانیایی پروژه ای را برای تبدیل بیابان های عربستان به قطب کشاورزی جهان آغاز کرده است.
عصرایران نوشت:
استودیو معماری اسپانیایی "فوروارد تینکینگ آرکیتکچر" روشی برای تبدیل شبه جزیره عربستان با شرایط محیطی نامهربان این منطقه به
یک هاب کشاورزی جهانی از طریق ایجاد ارتباط بین بیابان ،انرژی تجدیدپذیر و شیوه کشاورزی هیدروپونیک  -فن کاشت گیاهان بدون
خاک  -را مد نظر قرار داده است.
پروژه اُآکسیس بیش از  8،447،795مای ل مربع از زمین های شنی را با یک سیستم هیدرپونیک مدوالر عظیم که انرژی خورشیدی تولید
خواهد کرد و از یک سیستم حمل و نقل زیرزمینی برای انتقال محصوالت به شهرهای مجاور استفاده می کند ،پوشش خواهد داد.
به گزارش "گروه فناوری و آی تی" عصرایران ،پروژه اُآکسیس شامل سا زه های مدوالر پیش ساخته از فوالد بازیافت شده می شود .چندین
راهبرد کنش پذیر ،محیط ساختمان را کنترل خواهند کرد در شرایطی که پنل های فوتوولتائیک کارگذاشته شده روی سقف انرژی کافی
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برای تاسیسات ،روشنایی مصنوعی الایدی و سیستم تسمه نقاله زیرزمینی را فراهم می کنند .انرژی اضافی نیز در شبکه سراسری برق
شهر به کار گرفته خواهد شد .
اُآکسیس؛ تبدیل بیابان به زمین کشاورزی آب بازیافت شده از فناوری کشاورزی هیدروپونیک برای آبیاری پوشش گیاهی بیرونی استفاده
می شود و به گیاهان و تنوع زیستی اجازه گسترش در اطراف این تاسیسات را می دهد .محصوالت تازه شامل سبزیجات ،گیاهان و میوه ها
از طریق سیستم تسمه نقاله زیرزمینی منتقل می شوند.
پروژه اُآکسیس نخستین نمونه در نوع خود در این منطقه است که به کارگیری انرژی خورشیدی و کشاورزی هیدرپونیک را به منظور ایجاد
تاسیساتی خودکفا ترکیب کرده است .این مجموعه می تواند به کمبود مواد غذایی رسیدگی کرده ،نیاز به واردات مواد غذایی را کاهش داده
و انرژی های تجدیدپذیر را بیش از پیش ترویج کند .در حقیقت ،پروژه اُآکسیس تبدیل محیط های بیابانی به منطقه کشاورزی وابسته به
انرژی های تجدیدپذیر را هدف گذاری کرده است.
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 -7سیاست توسعه کشاورزی فرانسه
فرانسه در حدود  888سال پیش یعنی مقارن سال  8988میالدی مواجه با گستردگی و پیچیدگی خرده مالکی در آن کشور بود .وضعیتی
که با فروپاشی نظام کهن به وجود آمد و کشاورزی آن کشور در یک دوره تاریخی در قالب خرده مالکی ظاهر شد .به طوری که میانگین
اراضی بهره برداران آن کشور به حدود  6هکتار کاهش یافت.
در سال  0888میالدی براساس گزارش وزارت کشاورزی فرانسه میانگین اراضی به حدود  68هکتار بالغ شده بود .این دگرگونی نتیجه
فرایندهایی بود که کشور فرانسه با آن مواجه بود .یکی از این فرایندها،گسترش صنعت در آن کشور بود که در سایه آن کشاورزی رونق
گرفت و به سمت توسعه پیش رفت .مقایسه اندازه زمین در شرایط کنونی ایران با نتایج حاصل از این دگرگونی در فرانسه می تواند ابعاد
این مساله را روشن تر سازد.
در حال حاضر میانگین اندازه زمین در بین کل بهره برداران ایران حدود  6هکتار است؛ برابر با سال  8988فرانسه.
برای اطالع بیشتر باید در نظر داشت که میانگین اندازه زمین در بین بهره برداران خرد در ایران در سال  00حدود  0/0هکتار (تقریبا یک
بیستم میانگین اراضی فرانسه) و در بین کشاورزان و بهره برداران با مالکیت بزرگ حدود  00هکتار (حدود یک سوم میانگین اراضی فرانسه)
بوده است.
فرایندهای اثرگذار در توسعه کشاورزی فرانسه تنها منوط به توسعه صنعت در این کشور نبوده ،بلکه به مجموعه اقدامات و فعالیت هایی
مربوط میشود که در آن کشور فهرست و طیف بلند باالیی از برنامههای سیاسی تا اقدامات در مزرعه را شامل می شود.
این برنامهها به طور خالصه عبارت بودند از :اجرای سیاستهای منظم بهره وری در مزرعه و تسهیل در ایجاد و گسترش تشکلها و نهادهای
مردمی در بخش کشاورزی ،کنترل دقیق صادرات و واردات کاالهای صنعتی و کشاورزی ،تسهیل شرایط مهاجرت از روستا به مراکز شهری و
صنعتی در پرتو استراتژی توسعه صنعتی ،انسجام بخشی و سازماندهی فعاالن مشاغل و صنایع پیشین و پسین تولیدات کشاورزی دامی و
شیالتی و...
بررسی فرآیند توسعه کشاورزی در فرانسه میتواند برای توسعه کشاورزی در ایران آموزههایی داشته باشد؛ به ویژه در اصالح و بازنگری
الگوی توسعه کشاورزی در ایران.
بدون شک ساخت کشاورزی ایران تولید خردهمالکی برگرفته از اصالحات ارضی به ساخت کشاورزی فرانسه پس از وقوع انقالب کبیر بسیار
شبیه است.
براین اساس کم و کیف گذار آن کشور از کشاورزی خرده مالکی وهم چنین سازماندهی مشاغل و صنایع در مراحل پیشین و پسین تولیدات
و توسعه کشاورزی می تواند در بخش کشاورزی ایران مورد توجه و مداقه بیشتری قرار گیرد.
البته ویژگی های کشور فرانسه و از جمله ابعاد مربوط به کشاورزی آن دارای تفاوتهایی با ساخت و جامعه کشاورزی در ایران است ،اما
مجموعه این گذار و توجه به فرایندهای اثرگذار میتواند به عنوان یک الگو مورد توجه جدی قرار گیرد.
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 -9مقایسه و نتیجه گیری
با مقایسه طرح های توسعه ای که در سه کشور مورد مطالعه ( چین ،فرانسه ،عربستان) صورت گرفت ،با تمامی کم و کاستی ها و تفاوت
های فرهنگی و ساختارهایی که در این سه کشور وجود دارد ،این نکته حائز اهمیت است که عزم جدی دولت درخصوص دستورالعمل های
اجرایی پشتوانه ای الزم و همچنین از نگاه دیگر رغبت کشاورزان و اهالی آن کشور و سرمایه گذاران نقش اساسی در به ثمر رسیدن اهداف
داشته است.
در نگاه اجمالی میتوان به این نکته اشاره داشت که اقلیم ایران با تنوع بی نظیر در دنیا هر سه اقلیم کشورهای یاد شده را در دل خود جای
داده است و از نعمت های خداوندی ،تخصص و مردمانی صبور و زحمتکش بهرهمند است ولی حلقه گمشده عدم سیاست های صحیح و
اجرای صحیح تر آن است که متاسفانه تاکنون محقق نشده است و مشکالت موجود به گردن دیگری انداخته می شود.
امیدوارم بتوانیم با الگوبرداری ترکیبی و ایجاد تغییرات مطابق با فرهنگ داخلی ،توسعه کشاورزی در سال های پیش رو به معنی واقعی
کلمه محقق شود.
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