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 ا تعاون؟یدار؛ تقابل یدار، توسعه پایپا يشاورزك

 9يمحمدجواد مصطفو

 

 يمتمداد  يهدا  شور در طول زمدان ك يك، توسط مردم يازها و ارتقاء زندگيند برآورده ساختن نيصورت فرآ دار بهيتوسعه پا

توسدعه   ياصدل  يهدا  مؤلفده  يطيست محيو ز ي، اقتصادياجتماع يداريپا. چند مؤلفه است يه خود داراكگردد  يف ميتعر

 كه است اين اصل پايدار، توسعه در .است ستيز طيمح و اقتصاد جامعه، يتالق محل داريپا گر، توسعهيد يانيبه ب. دارنديپا

 مصدرف  ايد و  توليد كنوني نسل اندازه به بتوانند كم دست زيآينده ن هاي نسل كه شوند حفس اي گونه به پايه طبيعي منابع

، بده  يو اقتصداد  ياجتمداع  يهدا  ه عالوه بر جنبهكگردد  يف ميتعر يشاورزكدر  ينشيبعنوان بز يدار نيپا يشاورزك .كنند

.  پدردازد  يمد  يا ارانده يو  يرونيبه منابع ب يو استفاده بلند مدت از منابع موجود و حداقل وابستگ يطيست محيز يها جنبه

 يشداورز كه كچنان. شود يسته ميد نگريده ترديبا دن حوزه يج در ايرا يها با روش يشاورزكد بخش يتول يداريامروزه به پا

ن امدر  يد قائدل نبدوده و ا   يتيد اهميتول يطيست محيو ز ياجتماع يداريپا يد، برايدر تول يد بر عوامل اقتصادكيج با تايرا

خدارج از مزرعده و    يهدا  اسدتفاده گسدترده از نهداده   . روبرو ساخته است يجد يها ن حوزه را با چالشيد در ايتول يداريپا

 يطد يسدت مح يرا در حوزه ز ياريبس يها تبعات منف د به آنيتول ين وابستگيو همچن يناسازگار و نابرابر از نظر اجتماع بوم

مددرن   يشداورز كه هندوز  كد ز يد ران نيد رسد در ا ين به نظر ميبنابرا. خواهد داشت يدر پ يو در ادامه، اقتصاد يو اجتماع

م؛ يهسدت  يشاورزكن نوع يد نظر در ايازمند تجديفتاده است نيشرو جا نياصطالحاً پ يشورهاكر يهنوز به مانند سا يامروز

دار يد پا يشداورز كج بده سدمت   يد را يشداورز كاز و تدالش در جهدت سدوق دادن    ين نياز احساس ا ياديان زيه سالك چنان

 يشداورز كه تنها با داشتن كبا توجه به مطالب گفته شده روشن است . گذرد ير هندوستان مينظ ييشورهاكسازگار در  بوم

تاً با توجه بده  ينها. افتيشور دست كدار يانداز بلند مدت توسعه پا دار به اهداف و چشمياز توسعه پا يا دار، بعنوان مؤلفهيپا

 يشاورزكد در بخش يتول يداريتن پادار بدون در نظر گرفيت به سمت توسعه پاكه حركامالً واضح است كحات، ين توضيا

الت كدار و همدوار سداختن مشد   يد پا يشداورز كج اصول يدر جهت ترو ياز به اقدامات عملين رو نياز ا. باشد ير نميپذ انكام

ات يه بر تجربكيشورمان، با تك يگرفتن از متخصصان توانمند بوم كمكن امر تنها با يه اكم يدار يريين تغيچن يش رويپ

 .ر قابل تحقق استيان پذكن اميريسا

                                                           
 mj.mostafavi@yahoo.com، يارشد دانشگاه فردوس يارشناسكدانشجو .   
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