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ب آهای توسعه کشاورزی و منابع سیاستاز ی یهادرس

 کشورهای هند و چین
رویا  فر وحسین دستجردی، یداهلل آذرینناصر شاهنوشی فروشانی، سمانه شاه

 1محمدزاده
 

 

 چكیده
هایی از سیر تحوالت کشاورزی، آب و روستایی کشورهای چین و هند در مطالعه حاضر ارائه درسهدف اصلی 

های مهم بخش کشاورزی و آب های مختلف برای کشاورزی و منابع آب ایران است. برای این منظور، سیاستدوره
مورد بررسی و تحلیل قرار  0690-2102این کشورها با استفاده از مطالعات و منابع اطالعاتی مختلف طی دوره 

های مختلف در جهت های این مطالعه، کشورهای چین و هند راهکارهای مختلفی در زمینهگرفت. بر اساس یافته
اند که استفاده از آنها در حل مشکالت و مسائل موجود در بخش کشاورزی و منابع آب خود مورد استفاده قرار داده

ای هها مفید واقع شود. در این مطالعه، درستواند در جهت توسعه این بخشبخش کشاورزی و منابع آب ایران می
گیری در بخش کشاورزی و منابع آب ایران ارائه های مختلف در راستای بهرهتوسعه کشاورزی و منابع آب در بخش

 گردید.
 

 توسعه، کشاورزی، منابع آب، چین، هندهای کلیدی: واژه

                                                 
آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناس استاد اقتصاد کشاورزی و دانش ؛به ترتیب 1

 ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی ، کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی های برنامهارشد مؤسسه پژوهش
Email: shahnoushi@um.ac.ir 
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 مقدمه

های آن در برنامه شود و جایگاهمحسوب میاز جمله مباحث مهم در توسعه هر کشور  و کشاورزی روستایی توسعه
به جایگاه  کشور توجه های کالنریزیاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار مهم و اساسی است. در برنامه توسعه

این باید  است کشور جانبههمه توسعههدف اگر الزامی است. در این خصوص باید گفت، روستا و کشاورزی  مهم
های مهمی مانند دغدغه. زیرا گرددطور اخص از بخش کشاورزی آغاز طور اعم از مناطق روستایی و بهبهتوسعه 

 (.0961، 0)سرایی فقر، نابرابری، رشد جمعیت و بیکاری فزاینده، همگی ریشه در روستا دارد
های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت و مورد توجه است. نقش بخش بخش کشاورزی از جنبه

یافته و کشاورزی به لحاظ تولید، ایجاد اشتغال و امنیت غذایی باعث شده تا کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه
تی در های حمایر دهند. انگیزه اصلی سیاستهای گوناگون، این بخش را مورد حمایت قرایا در حال توسعه به شیوه

ویژه در مناطق روستایی، حمایت از اشتغال، حفظ تولید توان در رشد و توسعه اقتصادی بهبخش کشاورزی را می
گذاری و کاهش وابستگی به خارج و حذف و کاهش فقر برای دستیابی به شرایط مناسب داخلی، افزایش سرمایه

ن نیز کشاورزی نقش بسیار مهمی به عنوان بستر فعالیت اقتصادی و وسیله امرار معاش بخش زندگی نام برد. در ایرا
بزرگی از جمعیت دارد. بخش کشاورزی و توجه به توسعه و عمران روستاها پس از پیروزی انقالب، همواره مورد 

ها، تها و سیاسبرخی ناهماهنگیریزان بوده است. این در حالی است که به علت اهتمام و توجه قانونگذاران و برنامه
های ناکارا، تداخل وظایف و بروز حوادث طبیعی نظیر خشکسالی و سیل، بخش کشاورزی با مشکالتی روبرو روش

 (. 0961بوده که مانع از رشد مطلوب این بخش گردیده است )کشاورز و کالنتری،
ل مسائل و مشکالت موجود در بخش کشاورزی تواند در جهت حدر این میان، استفاده از تجارب سایر کشورها می

ایران مفید باشد. در این مطالعه تجارب کشورهای چین و هند مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. بخش کشاورزی، 
نعت عنوان یک صبهکشاورزی های متفاوتی داشته است. بخش های مذکور ویژگیآب و روستایی چین در طول دوره

، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی 2119هر چند در سال جایگاه بسیار مهمی دارد.  چیندر اقتصاد راهبردی 
عنوان (، اما اهمیت آن بهa2007درصد کاهش داشته )چنگ،  9/22درصد و در اشتغال کشور چین به  8/00به 

درصد جمعیت  21غذای کافی  اساس توسعه پایدار اقتصادی کشور هرگز تغییر نکرده است. در این کشور، تأمین
درصد منابع آبی جهان  5/9درصد از اراضی قابل کشت و  01میلیارد جمعیت با بکارگیری  9/0جهان یعنی حدود 

همواره از اولویت باالیی برخوردار است. همچنین، کشاورزی صنعت مهمی برای حل مشکالت بیکاری روستایی و 
ر مستقیم با تقاضای در حال رشد بازار داخلی در ارتباط طودرآمد کشاورزان است. عالوه بر این، بخش مذکور به
(. این کشور منابع آب فراوانی را نیز b2007نماید )چنگ، است و در نتیجه، به توسعه اقتصادی کشور کمک می

شود که منابع مذکور نقش مهمی را در جنگلداری، کشاورزی، شیالت، تولید دام و فعالیت صنعتی چین شامل می
که بر طوریشود به(. امنیت غذایی و کشاورزی در چین کامالً به آب مربوط می2115نند )تائو و همکاران، کایفا می

های دیگر، بیشترین تا حال حاضر، بخش کشاورزی چین در بین گروه 0626اساس تحلیل روند مصرف آب از سال 
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عه صنعت و نیز کمبود فزاینده آب از مصرف آب را داشته، هر چند سهم آب مصرفی آن در نتیجه رشد جمعیت، توس
؛ 2115رسیده است )کمیسیون آبیاری و زهکشی دهلی نو،  2102درصد در سال  90به  0626درصد در سال  0/69

های دولت چین پس از انقالب سیاست(. 2102؛ هوانگ و وانگ، 2119؛ زایوهه، 2115واریس و وکیالینن، 
 . (0982)مهاجرانی، بر جای گذاشت  همچنین بخش کشاورزی چینو کشاورزی، تأثیری شگرف بر اقتصاد ملی 

سبزی، و  زمینی، میوه وتولیدکننده عمده محصوالت کشاورزی از جمله شیر، گندم، پنبه، نیشکر، سیبکشور هند 
درصد  05بخش کشاورزی نقطه اتکاء اقتصاد هند است که حدود  (.2101برنج در جهان است )کاگلیارینی و راش، 

که حدود نیمی از جمعیت هند کامالً یا تر این( کشور را به خود اختصاص داده و مهمGDPناخالص داخلی ) تولید
(. از بین کلیه 2100های مربوطه برای معاش خود وابسته هستند )شارما، توجهی به کشاورزی و فعالیتبه طور قابل

ی ادامه کلیه اشکال زندگی، تولید غذا، توسعه منابع تجدیدپذیر، آب جایگاه منحصر بفردی دارد. این منبع برا
ترین ای که آبیاری در هند از جمله مهم(، به گونه2115اقتصادی، و برای رفاه کلی ضروری است )کومار و همکاران، 

أمین وری و تعامل راهبردی در توسعه کشاورزی این کشور بوده و نقش مهمی را در افزایش تولید غذا، افزایش بهره
(. هند از جمله اولین کشورهای 2102المللی کشاورزی استرالیا، غذایی ایفا نموده است )مرکز تحقیقات بین امنیت

پذیرفت. کشاورزی هند که  0691در حال توسعه بود که راهبردهای کشاورزی را تحت انقالب سبز در اواسط دهه 
مود اورزی )انقالب سبز( تغییر بزرگی را تجربه نمانده بود با پذیرش راهبرد جدید توسعه کشها ایستا و عقبطی قرن

 (.2119)رنا، 
استفاده از تجارب آنها در زمینه و های کشاورزی و منابع آب در سایر کشورها از جمله چین و هند سیاستبررسی 

با شناخت  اریزان باشد تگذاران و برنامهتواند راهنمای مناسبی برای سیاستمی توسعه کشاورزی و منابع آب در ایران
های کشاورزی را برای حمایت از ها و برنامههای اصالحات کشاورزی این کشورها، سیاستها و چالشاز موفقیت

این بخش بهینه نموده و زمینه الزم را برای تسریع توسعه بخش کشاورزی فراهم نمایند. بنابراین هدف اصلی این 
آب و روستایی کشورهای چین و هند برای کشاورزی و منابع هایی از سیر تحوالت کشاورزی، مطالعه ارائه درس

 آب ایران است. 

 روش تحقیق
های مهم بخش کشاورزی و آب کشورهای ها و حمایتتحقیق حاضر یک مطالعه تجربی و توصیفی است. سیاست

شده در گرفته، آمارهای منتشر ای از مطالعات صورتاز طریق سطح گسترده 0690-2102چین و هند طی دوره 
 های معتبر جهانی تهیه گردید.قالب کتب و نشریات، و همچنین وبگاه

 نتایج و بحث

 های بخش کشاورزی ایرانبررسی شاخص -1

دهد، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در ارزیابی عملکرد برنامه چهارم توسعه در بخش کشاورزی نشان می
درصد بوده که میانگین  9/9و  8/9، 2/9، 6/5، 9ترتیب برابر با به 0988و  0989، 0989، 0985، 0982های سال
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(. ارزیابی 0961باشد )کشاورز و کالنتری،انداز میدرصد در سال است که مطابق با اهداف سند چشم 5/9آن حدود 
دهد، میانگین رشد تولید محصوالت درصد تحقق اهداف برنامه در خصوص تولید محصوالت کشاورزی نشان می

درصدی  2که مطابق هدف برنامه باید رشدی درصد بوده که بسیار ناچیز است، در حالی 02/1زراعی در سال حدود 
درصد  9/9شده محصوالت دامی و طیور معادل با ، متوسط رشد ساالنه تولید محققکرد. در مقایسهرا تجربه می

بایست تولید کل محصوالت کشاورزی بوده که برابر با هدف برنامه چهارم است. به طور کلی، در برنامه چهارم می
افته است درصدی در سال تحقق ی 2/0که رشدی کرد در حالیدرصدی را در سال تجربه می 9/2متوسط رشدی 

 (.0)جدول 

 
یب ترتپروری در برنامه چهارم بههای زراعت، باغبانی، و شیالت و آبزیمیانگین درصد تحقق اهداف در زیربخش

ه اگر رسد کباشد. به نظر میدرصد بوده که کمترین مقدار تحقق در زیربخش باغبانی می 86و  9/89، 2/60برابر با 
با  ها هنوزبولی است اما به استثنای زیربخش دام و طیور، در سایر زیربخشقچه میزان تحقق اهداف در حد قابل

هدف برنامه اختالف معناداری دارد. این مسئله از بعد خودکفایی و تأمین امنیت غذایی جامعه اهمیت خاص خود را 
د داخل غذایی و تولیدارد. به عبارت دیگر، به منظور تأمین امنیت غذایی جامعه، به ناچار شکاف بین تقاضای مواد 

های برنامه سوم افزایش نشان های اخیر در مقایسه با سالباید از محل واردات تأمین گردد. افزایش واردات در سال
درصد باقیمانده  25شده از محل تولید داخل بوده و درصد انرژی عرضه 55، تنها 0988که در سال دهد. به طوریمی

درصد(  95شده )، بخش اعظم انرژی عرضه0989این در حالی است که در سال از محل واردات تأمین شده است. 
انداز نیست و لزوم تجدید نظر از محل تولیدات داخل تأمین شده است. این روند مطابق اهداف برنامه و سند چشم

لری در هر کیلوکا 9511حدود  0989شده در سال شود. کل انرژی عرضهدر روند تولید داخلی و واردات احساس می
 (.2کیلوکالری افزایش یافته است )جدول 9911به  0988روز بوده که در سال 
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 و درصد خودکفایی در تأمین انرژی 1133و  1131های شده در سال( میزان انرژی عرضه2جدول )

 0988 0989 شاخص

 9911 9511 شده )کیلوکالری/نفر/روز(کل انرژی سرانه عرضه

 0980 609 واردات )کیلوکالری/نفر/روز(انرژی حاصل از 

 55 95 درصد خودکفایی در تأمین انرژی

 ( 0961مأخذ: کشاورز و کالنتری )

میلیون تن در سال بوده که در برنامه چهارم به  01میانگین واردات کاالهای اساسی در برنامه سوم توسعه حدود 
میلیون تن در سال رسیده است. حجم واردات اغلب محصوالت اساسی مانند ذرت، جو، شکر، روغن، کنجاله،  9/09

داشته که این روند مبین رشد ضعیف تولیدات های برنامه چهارم افزایش گوشت قرمز، گوشت سفید و چای در سال
 (. 0961ها است )کشاورز و کالنتری، داخلی در طول این سال

های این بخش در ترین شاخصعملکرد و اهداف کمی برنامه چهارم توسعه در بخش آب و خاک بر اساس مهم
 ارائه شده است. 9جدول 

 در بخش آب و خاک ( میزان عملكرد و اهداف برنامه چهارم توسعه1جدول )

 واحد شاخص
هدف 

 برنامه
 عملكرد

درصد 

 تحقق

 92 9098 6916 میلیون متر مکعب ظرفیت آب تنظیمی سدها

 20 212620 696990 هکتار های اصلی آبیاری و زهکشیاحداث شبکه

 9/56 9/0999 9/2912 میلیون متر مکعب های مرزی و مشترککنترل آب

 5/29 21922 029611 هکتار مرزی و مشترکهای های اصلی آباحداث شبکه

 5/22 050811 906111 هکتار های فرعی آبیاری و زهکشیاحداث شبکه

 9/29 5/090 511111 هکتار تجهیز و نوسازی مزارع مدرن

 2/99 980111 511111 هکتار های آبیاری تحت فشاراستقرار سیستم

 وری آب در کشاورزیبهره
کیلوگرم به ازای هر 

 مترمکعب

16/0 85/1 22- 

 (0961مأخذ: کشاورز و کالنتری )

 قبول است. در برنامه چهارم،ها پایین و غیرقابل، درصد تحقق اهداف برنامه در بیشتر شاخص9با توجه به اطالعات جدول 
درصد  22درصد بوده که نه تنها رشد نداشته بلکه  25وری آب در تولید محصوالت کشاورزی به میزان هدف ارتقاء بهره

  (.0961کاهش یافته است )کشاورزی و کالنتری، 

های در جدول 0690-2116های در مقایسه، میزان تولید محصوالت عمده زراعی، باغی و دامی چین و هند طی سال
دهند، میانگین تولید محصوالت زراعی و باغی چین در دوره های مذکور نشان میارائه شده است. جدول 9-2

 که اغلب بالغ بر دو برابر میانگین تولید( افزایش چشمگیری داشته است به طوری0696-2116اصالحات اقتصادی )
باشد. همچنین، میانگین تولید محصوالت دامی چین در دوره اصالحات بیشتر از در دوران قبل از اصالحات می

میانگین آن در دوره قبل از اصالحات است. الزم به ذکر است، میانگین تولید کلیه محصوالت دامی چین در دوره 
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ر مقاطع زمانی قبل از آن بوده است. در هند نیز، میانگین تولید محصوالت زراعی، باغی بیش از سای 2116-2110
 ( بیش از دو دوره دیگر بوده است.0689-2116های پس از انقالب سبز )و دامی در سال

 )هزار تن( 1291-2002های ( میزان تولید محصوالت عمده زراعی و باغی چین طی سال4جدول )

 اهمیوه غالت دوره
 هایدانه

 روغنی

 ریشه های
 دارنشاسته

 شکر و
 هاکنندهشیرین

 روغن
 نباتی

 سبزیجات

 از
بل

ق
ت

حا
ال

ص
ا

 

91-0690 95/091292 99/2085 51/05195 55/016295 92/2266 98/0902 69/26112 

98-0690 50/069289 51/9599 99/09159 62/029282 81/9095 52/2218 15/26296 

98-0690 62/058990 99/5291 29/05692 26/029025 95/2982 99/0898 99/26029 

ت
حا

ال
ص

ا
 

61-0696 92/282926 16/09895 80/91065 25/022529 59/5682 99/2969 86/62259 

2111-0660 99/990150 22/25262 59/29262 82/098995 90/8990 98/8582 82/225991 

2116-2110 81/990910 52/61812 02/55299 28/098299 92/02898 20/05581 26/250121 

2116-0696 08/999926 82/29921 96/20955 92/058262 25/8880 92/6029 95/221209 

 های تحقیق( و یافته2102مأخذ: سازمان خواربار و کشاورزی )

 

 )هزار تن( 1291-2002های ( میزان تولید محصوالت زراعی و باغی هند طی سال5جدول )

 هامیوه غالت دوره
 هایدانه

 روغنی

 هایریشه
 دارنشاسته

 شکر و شیرین
 هاکننده

 سبزیجات روغن نباتی

 01/21105 99/2212 29/6926 9225 92/00902 92/09656 56/91022 0690-95 قبل از انقالب سبز

 91/90890 91/2899 19/09919 10/02052 90/02599 90/08929 92/012696 0699-85 انقالب سبز

 58/99891 69/9222 12/22589 58/28889 99/92189 59/20611 56/099920 0689-2116 پس از انقالب سبز

 16/29900 95/2529 12/08255 99/21590 89/22829 86/26559 52/099096 0690-2116 کل دوره

 62/2 92/9 99/2 56/9 89/9 29/5 62/2 0690به سال  2116نسبت سال 

 ( و محاسبات تحقیق2109خواربار و کشاورزی )مأخذ: سازمان 
 

 )تن( 1291-2002های ( میزان تولید محصوالت دامی چین طی سال9جدول )

 تخم مرغ آبزیان چربی حیوانی عسل دوره
 ماهی، غذاهای

 دریایی 
 گوشت

 شیر بدون
 چربی 

از 
 

بل
ق

ت
حا

ال
ص

ا
 

91-0690 2/99892 6/222908 6/226928 0966912 9912009 9092999 0621062 

98-0690 81965 8/995592 690865 2286869 5082019 6868522 2928225 

98-0690 99/90205 9/599060 8/952609 0690989 2919995 9819559 2001226 

ت
حا

ال
ص

ا
 

61-0696 5/056099 0062295 0966612 5102668 6192990 21999656 2909928 

2111-
0660 

2/212910 2255290 2689162 09815965 28280289 28996898 6920626 

2116-
2110 

9/922899 9209922 01155102 22828998 29959262 96891959 91126218 

2116-
0696 

2/208992 2225858 5198525 02596898 25968202 22129089 09991251 

 ( و محاسبات تحقیق2102مأخذ: سازمان خواربار و کشاورزی )
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 )تن( 1291-2002های ( میزان تولید محصوالت دامی هند طی سال7)جدول 

 عسل دوره
چربی 
 حیوانی

 مرغتخم آبزیان

 ماهی،
غذاهای  

 دریایی

 گوشت
شیر بدون 

 چربی

قبل از 
انقالب 

 سبز

95-0690 20111 592615 1 089211 0029921 0956990 06896111 

انقالب 
 سبز

89-0699 96951 0/998152 85/2122 299911 2000052 2995289 28026510 

پس از 
انقالب 

 سبز

2116-0689 88/50852 2192292 69/59996 0829189 5299592 2996999 92002189 

 12/26819562 02/9286228 56/9559912 89/0009022 90/26026 90/0929969 89/29929 0690-2116 کل دوره

 محاسبات تحقیق( و 2109مأخذ: سازمان خواربار و کشاورزی )

 تجربیات سیاستی توسعه کشاورزی و منابع آب چین و هند-2

توان موارد زیر را بر اساس تجربه های سیاستی در بخش کشاورزی و منابع آب ایران میگیریدر راستای جهت
 های مختلف ارائه کرد:چین و هند به تفکیک در مقوله

 هندالف( تجربیات سیاستی توسعه کشاورزی در چین و 

کند، شامل سه مورد ای میابزارهای اصلی که دولت چین از طریق آن از کشاورزان حمایت یارانه؛ ایحمایت نهاده
( 9آالت کشاورزان، و ( یارانه خرید ماشین2شده و بهبود یافته، های اصالحها و واریته( یارانه خرید گونه0است: 

ه کشاورزانی شده مستقیماً بهای اصالحو حبوبات. یارانه خرید واریته یارانه مستقیم برای کشاورزان تولیدکننده غالت
ای را خریداری کنند که توسط خود دولت چین پیشنهاد شده شدههای اصالحها و یا دامشود که دانهپرداخت می

ی شده را درصد قیمت نهاده خریدار 91آالت کشاورزی نیز خریداری کنند، باید حدود است. کشاورزانی که ماشین
ی، های تولید صنایع کشاورزتحت عنوان یارانه از دولت دریافت کنند. همچنین دولت چین، به منظور کاهش هزینه

(. دولت چین از نهاده سرمایه از طریق 2119ای کرده است )گروه مشورتی نمایندگان تجاری، کود شیمیایی را یارانه
 (.2119ینسکی و وان تونگرین، کند )کویسای حمایت میاعطای اعتبارات یارانه

های های کشاورزی را معرفی کرده تا جبرانی برای افزایش قیمت نهادهدولت چین برنامه یارانه جامع برای نهاده
ها و غیره باشد. در کنار این برنامه، دولت چین اقدامات سیاسی دیگری کشکشاورزی از قبیل انواع کودها، حشره

رجیحی حمل های تی برق و گاز طبیعی مصرفی برای تولیدکنندگان کود، و نیز قیمتهای ترجیحی براشامل قیمت
و نقل کودها و معافیت از تأمین وجوه ساخت خط آهن و همچنین معافیت از مالیات بر ارزش افزوده و سایر اقدامات 

ه آنها انجام داد حمایتی از کودهای شیمیایی با هدف کاهش قیمت کودهای شیمیایی و افزایش حمایت داخلی از
است. عالوه بر موارد مذکور، دولت چین سیاست تشویق واردات و محدودیت صادرات را برای کودها اجرا نموده 

 (.2116است )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 
بز آغاز س آمیز انقالبهای کشاورزی را از یارانه کود، آب آبیاری و برق به منظور هدایت موفقیتدولت هند نیز یارانه

د با های مذکور، دولت هنکرد که در نتیجه افزایش معناداری در تولید مشاهده گردید. عالوه بر تعلق یارانه به نهاده
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(. ارزیابی 2102عدم اختصاص مالیات به درآمدهای کشاورزی از کشاورزان حمایت کرده است )سالونخه و دشموش، 
یش از برداری بسیاست یارانه برق سبب مصرف ناکارای آب و بهرهای دولت هند مبین آن است که سیاست یارانه

؛ سازمان 2116حد از آب زیرزمینی شده است. این مطلب در مورد یارانه کود نیز وجود دارد )الندس و بارفیشر، 
ی، رلهای مدرن و پیشرفته در اغلب مناطق هند باال است )بیی(. استفاده از نهاده2116همکاری و توسعه اقتصادی، 

 ای باید دقت الزم را به خرج داد.های حمایت نهادهرسد که در اجرای سیاست(. بنابراین به نظر می0662
های توزیع و بازاررسانی محصوالت کشاورزی در کشورهای چین بررسی و مقایسه نظام؛ نظام توزیع و بازاررسانی

اند که دارای مزایایی بوده محصول استفاده کردههای جدید برای توزیع و هند نشان داد که هر دو کشور از روش
( برای توزیع محصول معرفی شده که بر اساس آن ADS0است. به عنوان مثال در کشورچین یک روش جدید )

ها کوتاه و از این طریق سهم تولیدکننده در قیمت نهایی محصول باال رفته و در نهایت، درآمد دست دالالن و واسطه
(. دولت هند نیز از بازار محصوالت کشاورزی در قالب 2102ایش پیدا کرده است )ژانگ و دنگ، کشاورزان نیز افز

ها و کمیته میدان( توسط دولت مرکزی و تشکیل میادین و خردهAPMRتدوین قانون بازار محصوالت کشاورزی )
عالوه بر این، در هند  ها حمایت کرده است.( مبتنی بر قوانین خاص در ایالتAPMCبازار محصوالت کشاورزی )

های الزم نیز به منظور گسترش این بازارها ایجاد گردیده فروشی میوه و سبزیجات تأسیس و زیرساختبازار عمده
بندی اند که عملیاتی مانند پاک کردن، درجههای مختلف خودیار از کشاورزان تشکیل شدهاست. در این راستا، گروه

 (.2119دهند )آچاریا، ح مزرعه و قبل از عرضه به بازار انجام میبندی محصوالت را در سطبستهو 

کنندگان انجام شده و در نتیجه، کیفیت محصول ، تولید محصول بر اساس خواسته و سالیق مصرفADSدر روش 
گر ییابد. در این الگو خدماتی برای بهبود تولید از لحاظ تکنولوژی و دانش تولید از طریق شرکت و یا دافزایش می

(، بازارها APMR(. در قالب قانون بازار محصوالت کشاورزی هند )2100گردد )چن، ها به کشاورزان ارائه میآژانس
به  ها، پرداخت نقدیهای مثبتی مانند کاهش ضایعات فیزیکی محصول، زمانبندی و ترتیب دقیق حراجاز ویژگی

 (.2119و مطمئن محصوالت برخوردار هستد )آچاریا، های استانداردشده بازار و توزین دقیق کشاورزان، هزینه
های حمایت قیمتی در کشورهای چین و هند مبین آن است که این کشورها از ارزیابی سیاست؛ حمایت قیمتی

دت ویژه غالت به شاند. بر اساس نتایج، بخش کشاورزی چین بهابزارهای مختلفی برای این منظور استفاده کرده
های تثبیت قیمت قرار دارد. اصالحات بازار و اصالحات قیمتی چین که در جهت سیاست تحت حمایت قیمتی و

شده دولتی های تعیینافزایش قیمت :2افزایش قیمت در سطح مزرعه و به تدریج آزادسازی بازار بوده است، عبارتند از
شده دولتی برای ینهای تعیشده دولتی، معرفی سقف پاداش، کاهش سطوح تعیین9های دولتیو سقف قیمت

ها، روغن محصوالت پنبه، تنباکو و سایر محصوالت نقدى مانند گندم، جو، برنج، ذرت، خرید توافقی مازاد تولید دانه
(. ابزارهای 0669پذیری در بازاریابی محصوالت مازاد کلیه اقالم کشاورزی )شی و واهل، و سایر کاالها، و انعطاف

باشد. حمایت قیمت حداقل، ذخیره احتیاطی، و سیاست توزیع عمومی غالت می عمده سیاست قیمتی در هند شامل

                                                 
1 Agricultural Super- Docking (ASD) 

 http://www.fao.org/docrep/004/ab981e/ab981e0c.htm برگرفته از پایگاه اینترنتی 2

3 Quota and Above Quota Prices 



 19...های توسعه کشاورزیهایی از سیاستدرس

محصول تحت حمایت قیمتی قرار دارند. محصوالت باغی و دیگر محصوالتی که تحت  25در حال حاضر در هند 
 )آچاریا،گیرند های حمایتی حداقل قرار ندارند، در قالب برنامه مداخله در بازار مورد حمایت قرار میپوشش قیمت

های تضمینی حداقل برای محصوالت برنج و گندم بکار گرفته شده است )سازمان همکاری و (. در چین قیمت2116
 (.2116توسعه اقتصادی، 

حسوب های هر کشوری مترین سیاستهای تولید و خودکفایی یکی از مهمسیاست؛ سیاست تولید و خودکفایی
دهد که این کشورها اقدامات مختلفی در این راستا انجام د نشان میشود. بررسی تجارب کشورهای چین و هنمی
های اخیر بوده است. به طور اند که نتیجه آن نیز افزایش تولید محصوالت کشاورزی در این کشورها در سالداده

ه معرفی بمشخص کشور چین به منظور حمایت از تولید استاندارد سبد نباتی )عرضه مواد غذایی بدون غالت(، اقدام 
 511گروهی از مزارع به عنوان مزارع استاندارد میوه، سبزیجات و چای کرده و هر مزرعه استاندارد به طور متوسط 

میلیون یوآن برای حمایت  511، از بودجه مرکزی میزان 2101هزار یوآن یارانه دریافت کرده است. همچنین در سال 
اختصاص یافت و به تولید استاندارد محصوالت آنها )جوجه پرورشی، گاو های پرورش استاندارد دام و ماکیان از پروژه

و گوسفندپرواری( در مزارع بزرگ کمک شده است. به عالوه چین برای توسعه تولید و افزایش انگیزه کشاورزان برای 
ت یارانه پرداخهای مالی را در قالب افزایش کشت غالت در راستای افزایش خودکفایی و تأمین امنیت غذایی، حمایت

چین  شود. دولتشده گیاهی، یارانه پرداخت میهای اصالحدر نظر گرفته است. همچنین در چین، برای کاشت واریته
(. در 2102، 0کند )وزارت کشاورزی چینبه کشاورزان در شهرها و مراکز مهم تولیدکننده محصول یارانه پرداخت می

از نیاز و  ای )که موجب تولید بیشتربه تولید بیشتر از طریق حمایت نهادههند نیز اقداماتی مانند تشویق کشاورزان 
ها گردید(، در نظر گرفتن سطوح باالتر حمایت برای گندم و برنج در سیاست حداقل قیمت حمایتی )که سقوط قیمت

های نهاهش هزیدر نتیجه کشاورزان به سمت تولید برنج و گندم روی آوردند(، بخشودن بدهی کشاورزان )که موجب ک
تولید، افزایش تولید، و افزایش تقاضای مواد غذایی از سوی خانوارهای کشاورزان هند شد(، اعطای وام با بهره پایین 

های تولید، افزایش تولید، و افزایش تقاضای مواد غذایی خانوارهای کشاورزان به کشاورزان )که منجر به کاهش هزینه
ه کارگران روستایی تحت سیاست برنامه تضمین اشتغال روستایی بیشتر برای کار در هایی بگردید(، و انجام پرداخت

 (. 2116گیرد )آرانوف و همکاران، های بخش آب، جنگل و توسعه اراضی صورت میپروژه

دهد که اشتراکاتی در این زمینه بین دو کشور وجود دارد هر چند که ها در دو کشور نشان میمقایسه این سیاست
شور بوده های هر دو کتمایزاتی نیز در این خصوص وجود دارد. تشویق کشاورزان به تولید بیشتر هدف غایی سیاست

های مالی و اعتباری و یارانه اتفاق افتاده است. در چین سیاست تولید استاندارد و که در چین در قالب کمک
 و مزارع استاندارد و تشویق مالی مورد توجه بوده است.استانداردسازی مزارع با ایجاد انگیزه از طریق معرفی تولید 

جهی های تبدیلی و تکمیلی در کشورهای هند و چین نتایج جالب توبررسی سیاست؛ های تبدیلی و تكمیلیسیاست
را در بر داشت. از جمله این که در چین از ضایعات محصوالت کشاورزی استفاده نشده بلکه محصوالتی با همین منظور 

های مختلف مانند بهبود وضعیت حمل و نقل )گسترش شبکه اند. دولت چین ضایعات محصوالت را به روشد شدهتولی
(. از 2101ها کنترل کرده است )گیل و همکاران، سازی محصول و سردخانهسبز( و گسترش سیستم انبارداری و ذخیره

                                                 
1 Available at: http://english.agri.gov.cn/ga/Policies/Policy/201112/t20111230_3843.htm 
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های ابسته، ساخت برندهای تجاری برای برخی بنگاهابزارهای مهم دولت چین برای پویایی چرخه ارزشی افزایی صنایع و
باشد. هر ساله مسئولین دولتی مربوط تعدادی برند تحت عنوان برندهای مشهور به می Dragon Headکشاورزی 

را به خود  Dragon Headهای ها نیز عنوان بنگاهکنند و برخی بنگاهرا تصدیق و تأیید می 0رسمیت شناخته شده
(. ابزارهای دولت هند در خصوص این صنعت از تنوع بیشتری 2119ه مشورتی نمایندگان تجاری، گیرند )گرومی

توان به اولویت اعطای وام بانکی به صنایع برخوردار است. دولت هند اقدامات مختلفی انجام داده که از جمله می
 ده، معافیت مالیات غیرمستقیم برشده آمابندیفرآوری مواد غذایی، کاهش مالیات غیرمستقیم برای غذاهای بسته

درصد، گسترش همکاری  5درصد به  5/9آالت فرآوری از کننده، کاهش عوارض گمرکی برای ماشینتجهیزات خنک
با بسیاری از کشورها، اجازه استفاده از اسامی برند خارجی، واردات و صادرات آزاد اکثر کاالها به استثنای کاالهای 

ای، معافیت کامل منافع و درآمدهای حاصل صادرات و واردات و واردات آزاد کاالهای سرمایهشده در لیست سیاه لحاظ
های مختلف کشور از سوی های بزرگ غذایی در بخشهای سهامی، طرح تأسیس پارکاز صادرات از مالیات شرکت

ای در ت زنجیره سردخانهکننده، تأسیس تسهیالدولت با هدف ایجاد زنجیره ارزشی یکپارچه از سر مزرعه تا مصرف
دار در سراسر کشور در جهت کمک به کشاورزان برای افزایش زمان مجاز نگهداری های سردخانههند مانند کامیون

های پس از برداشت مناسب برای این صنعت در راستای حمایت از محصوالت و حفظ کیفیت آنها، ایجاد زیرساخت
 2105هزار کرور روپیه برای بخش فرآوری مواد غذایی تا سال  011گذاری صنعت فرآوری مواد غذایی و آغاز سرمایه

های بزرگ در بخش فرآوری مواد غذایی هند گذاریدهی سرمایه(. وظیفه سازمان2116اشاره کرد )خورانا و جایپوریار، 
ز اد غذایی نیبر عهده وزارت صنایع فرآوری مواد غذایی است که مسئول تنظیم و ترویج قوانین بخش فرآوری مو

 (.2116باشد )خورانا و جایپوریار، می

 Dragonهای اطالعات بازار فوراً از بنگاه-Dragon Head ،1گفتنی است که تحت ساختار یکپارچه عمودی 

Head های کشت کشاورزان تحت هدایت و مساعدت بنگاه -2شود، ها به کشاورزان منتقل میاز طریق واسطه
Dragon Head محصوالت توسط کشاورزان به بازار منتقل و سپس،  -9گیرد و ها صورت میاسطهاز طریق و

 Dragon Headهای گردد و پس از آن، فرآوری محصول و بازاریابی آن توسط بنگاهها انتخاب میتوسط واسطه
 (. 2119پذیرد )گروه مشورتی نمایندگان تجاری، صورت می

های تجاری کشورهای چین و هند نشان داد که این کشورها در جریان الحاق بررسی سیاست؛ های تجاریسیاست
 اند. تجربه چین نشان داد که پس از الحاقهای خود ایجاد کردهبه سازمان تجارت جهانی، تغییراتی اساسی در سیاست

ه های دیگر در این کشور بخصچین به سازمان تجارت جهانی تغییرات اساسی در روند تجارت، تولید، اشتغال و شا
اجرای بازسازی استراتژیک را وظیفه اصلی اقتصاد کشاورزی  0666وجود آمده است. دولت مرکزی چین در پایان سال 

عرضه در بازار های با کیفیت پایین و غیرقابلو روستایی دانست و بهبود کیفیت و افزایش کارایی، جایگزین واریته
در این  کاریهای مرغوب، توجه بیشتر به توسعه محصوالت باغی، دامی، آبزی و جنگلیتهالمللی با وارملی و بین

 هایهای تجاری فعلی کشاورزی با تالش(. در کشور هند نیز سیاست2112مرحله را در دستور کار قرار داد )اکسیون، 
رقابت  نندگان داخلی در مقابلبلندمدت دولت این کشور به منظور تنظیم دقیق تجارت در راستای حمایت از تولیدک

                                                 
1 Recognized famous brands 
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کنندگان در برابر نوسانات قیمت جهانی همسو است. بر اساس الزامات سازمان تجارت خارجی و حمایت از مصرف
های کشاورزی به شدت محدود گردیده است. این در حالی است که برای بسیاری از محصوالت جهانی، تعرفه

ها تر از سطوح سقف تعرفه سازمان تجارت جهانی بوده که این شکافیینهای تعرفه کاربردی بسیار پاکشاورزی، نرخ
المللی های تعرفه خود را در واکنش به وضعیت بازارهای داخلی و بینبرای دولت هند این امکان را فراهم ساخته تا نرخ

های صادراتی ارانه(. چین به سبب تعهداتش در سازمان تجارت جهانی کلیه ی2116اصالح کند )آرانوف و همکاران، 
(. همچنین صادرکنندگان محصوالت b2115؛ هوآنگ و همکاران، 2112را به تدریج حذف نمود )هوآنگ و روزل، 

سود  صورت معافیتکنند. یارانه صادراتی در هند بههای صادراتی مستقیمی را دریافت نمیکشاورزی در هند یارانه
ها ها، سبزیجات و گلر هزینه ترابری کاالهای مشخصی همچون میوهصادراتی حاصل از مالیات درآمدی، و یارانه ب

 (. 2119شود )مالیک، ارائه داده می

 هایدولت هند در راستای آزادسازی صادرات اقداماتی انجام داده که عبارتند از: کاهش محصوالت، تخفیف سهمیه
دراتی. دولت هند اختیار وضع دوباره حداقل صادراتی، لغو حداقل قیمت صادراتی و افزایش دسترسی به اعتبارات صا

(. به طور 2116های صادراتی را در صورت صالحدید برای خود محفوظ نگه داشته است )خورانا و جایپوریار، قیمت
ها، مالیات بر ارزش افزوده واردات، کلی ابزارهای مرزی چین در خصوص محصوالت کشاورزی چین شامل تعرفه

دگان گیرد )گروه مشورتی نماینباشد. در کنار این ابزارها، ابزار توسعه صادرات نیز صورت میهای صادراتی میمالیات
ها و ابزارهای تجاری دولت هند عبارتند از: تنظیم حقوق گمرکی واردات کشاورزی با (. انواع حمایت2119تجاری، 

ریم، ز ابزارهای کنترلی مختلف مانند تحهای حمایتی داخلی در راستای اهداف تثبیت قیمت، استفاده اتوجه به قیمت
های صادراتی حداقل به منظور کنترل میزان صادرات کاالهای کشاورزی ها، کنترل بازاریابی و قیمتمجوزها، سهمیه

های گرا، یارانه برای هزینهشده صادراتهای نقدی برای تولیدکنندگان محصوالت فرآوریهند، استفاده از محرک
افیت مالیاتی درآمدهای صادراتی به منظور بهبود وضعیت رقابت در صادرات )سازمان تجارت جهانی، حمل و نقل، و مع

 (. 2115؛ هدی و گوالتی، 2112
دهی را ایجاد کرده است دولت چین معموالً برای حمایت از کشاورزان، سقف نرخ اجباری وام؛ اعتبارات کشاورزی

 های اخیر به منظور بهبودسک باالتر کاسته است. دولت چین در سالدهی برای کشاورزان با ریکه از جذابیت وام
های ترین برنامه، طرح مجدد تعاونیهای آزمایشی بسیاری بهره جسته است. مهمدسترسی کشاورزان به وام از برنامه

ن ر در ایهای آزمایشی دیگ( است. اعتبارات خرد روستایی و اصالح بانک پستی از برنامهRCCSاعتبار روستایی )
قویت و های اعتبار روستایی، در تهای استانی چین عالوه بر تزریق منابع مالی بیشتر به تعاونیرابطه هستند. دولت

گذاری در های اخیر به منظور افزایش سرمایهاند. دولت چین در سالهای اعتبار روستایی همکاری کردهتثبیت تعاونی
های اعتباری روستایی را برای ارائه بیشتر وام به کشاورزان تشویق تعاونیها و کشاورزی و مناطق روستایی، بانک

 (.2119کرده است )گروه مشورتی نمایندگان تجاری، 

بهبود  منظورگذاری در بخش کشاورزی کشور هند مؤید آن است که دولت هند بههای اعتباری و سرمایهبررسی حمایت
، 0(KCCدامات مختلف سیاستی مانند برنامه کارت اعتباری کشاورزی )فرایند اعطای اعتبارات به بخش کشاورزی اق

                                                 
1 Kisan (Farmer) Credit Card 
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گی اجرایی های تعاونی روستایی به نمایندمدت شرکتدر نظر گرفتن بسته حمایتی برای تقویت ساختار اعتباری کوتاه
 9و تخفیف بدهی 2های بزرگ بخشودگی بدهی، اجرای طرح0(NABARDبانک ملی توسعه روستایی و کشاورزی )

ی، منظور اعطای اعتبار برای حمایت از کشاورزبرای کشاورزان، تشکیل بانک ملی توسعه روستایی و کشاورزی هند به
های اقتصادی روستائیان با هدف توسعه روستایی و تأمین رفاه صنایع کوچک مقیاس، صنایع دستی و سایر فعالیت

خصوص برنامه بخشودگی بدهی در هند بر این اعتقادند مناطق روستایی انجام داده است. بسیاری از کارشناسان در 
 (. 2116شود )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، که برنامه مذکور منجر به پویایی نظام اعتبارات کشاورزی می

مقایسه وضعیت بیمه محصوالت کشاورزی در کشورهای چین و هند مبین آن است ؛ بیمه محصوالت کشاورزی
هند در مقایسه با چین از پیشرفت بیشتری برخوردار بوده است. در چین نیز با وجود مشاهده که بیمه کشاورزی در 

های بیمه کشاورزی چین های اخیر، اما هنوز سیاستهایی در صنعت بیمه کشاورزی این کشور در سالپیشرفت
ین قی، کارایی پایصورت سنتی باقیمانده است که خطر مشکالت جدی از قبیل انتخاب معکوس، مخاطرات اخالبه

های اجرایی باال، و خطاهای ارزیابی زیان بیشتر را تحمیل نموده است )بانک جهانی، غرامت پس از حوادث، هزینه
a2007 ،دولت از طریق کمیسیون تنظیم بیمه چین و پرداخت یارانه بیمه از کشاورزان 2112(. از سال 2100؛ چن ،

اهی و های مختلف گیف شامل طوفان، سیل، تگرگ، خشکسالی، بیماریحمایت نمود. در چین بالیای طبیعی مختل
 (.2116است )وانگ و همکاران،  دامی و غیره تحت پوشش قرار گرفته شده

هایی گردد. انواع بیمهتوجهی در انواع بیمه و محصوالت در مقایسه با چین مشاهده میدر هند تنوع و گسترش قابل
گیرد شامل بیمه تولید )پرداخت خسارت بر اساس عملکرد ستفاده قرار گرفته و یا میکه در بخش کشاورزی هند مورد ا

تر ملی بیمه کشاورزی، بیمه درآمد هر مزرعه و عملکرد منطقه(، برنامه جامع بیمه محصوالت کشاورزی، برنامه جامع
اورزی های بیمه کشبرنامهباشد که محصوالت مختلفی را تحت پوشش قرار داده است. پوشش و بیمه آب و هوایی می

های بیمه کشاورزی از هند با توجه به سطح، تعداد کشاورزان و ارزش محصوالت کشاورزی بسیار کم بوده و برنامه
تر بیمه با عنوان برنامه ملی (. توضیح آن که برنامه جامع2101؛ پال، 2118دوام چندانی برخوردار نیستند )راجو و چند، 

به اجرا درآمد که هنوز هم ادامه دارد. هدف از اجرای این بیمه، فراهم نمودن پوشش  0666بیمه کشاورزی از سال 
ها و آفات گیاهان؛ تشویق کشاورزان ای و حمایت مالی کشاورزان در برابر حوادثی چون بالیای طبیعی، بیماریبیمه

ر کشاورزی؛ و کمک به ثبات درآمد آوری باالتهای با ارزش باال و فنهای پیشرفته کشت، نهادهبرای پذیرش روش
های روغنی، چغندرقند، های غذایی، دانهباشد. در این نوع بیمه، دانههای بالخیز میویژه در سالکشاورزان به

گیرد )سینگ، زمینی، پنبه، پیاز، فلفل، موز، آناناس، زنجبیل، زردچوبه و محصوالت باغی تحت پوشش بیمه قرار میسیب
2101.)  

 یات سیاستی توسعه منابع آب در چین و هندب( تجرب

                                                 
1 National Bank for Agriculture and Rural Development 

2 Debt Waiver  

3 Debt Relief 



 18...های توسعه کشاورزیهایی از سیاستدرس

وری های مختلفی برای افزایش بهرههای انجام شده، در کشورهای چین و هند سیاستبر اساس بررسی؛ وری آببهره
اندوز یکی از گیری یک جامعه آباندوز و شکلآب مورد توجه قرار گرفته است. به دیگر سخن اجرای آبیاری آب

(. در این باره، کشور چین اقداماتی 0666؛ لی، 0668؛ وو، 0669های اصلی ملی در چین شده است )لیو و هی، سیاست
های منابع آبی در توان به بهبود ساخت پروژهوری انجام داده است. از جمله این اقدامات میدر خصوص افزایش بهره

ریزی ملی توسعه منابع وری اشاره کرد. در این خصوص برنامهمناطق خشک و مواجه با کمبود آب جهت بهبود بهره
ساله چین  5آوری آب باران، ذخیره و مصرف در دهمین برنامه ریزی توسعه ملی جمعو برنامهآبی در سطح روستا 

آوری آب باران، ذخیره و مصرف، توسعه منابع آبی ، دولت مشخصات فنی جمع2101تنظیم و اجرا شده است. در سال 
 "ساله هفتم 5آغاز برنامه "و آبیاری در سطح روستا، ذخیره آب، و حفاظت آب و خاک را وضع نمود. همچنین از 

(. افزون 2110اندوز از جمله پروژه مهم تحقیقاتی توسط دولت چین نامیده شده است )لی، (، کشت آب0661-0689)
ای به روش آبیاری متناوب خشک/تر برای برنج شده که تأثیر مثبت بر عملکرد، بر این موارد در چین توجه ویژه

؛ بومن و همکاران، 2112های آبیاری را نشان داده است )سوریج، آب و بازده و هزینه وری آب، کارایی استفاده ازبهره
های صنعتی و خانگی روز به روز در (. این در حالی است که در هند با توجه به این که تقاضا برای آب در بخش2119

یش در تولید از طریق افزایش شود، افزا( و فشار بر بخش کشاورزی وارد می0668حال افزایش بوده )بانک جهانی، 
ای و بارانی( مورد توجه قرار گرفته است. از اقدامات دیگر های آبیاری میکرو )قطرهکارایی مصرف آب با پذیرش شیوه

یت عرضه های کانالی، بهبود کیفمدت در هند مورد توجه بوده شامل بهبود کیفیت عرضه آب آبیاری سیستمکه در کوتاه
رفه؛ تر و همراه با بهبود ساختار تعمناطقی که آبیاری آب زیرزمینی زیادی دارند با عرضه بلندمدت برق در کشاورزی در

 (. 2101شوند )کومار و آماراسینگ، بهبود ساختار برق در مناطق روستایی شرق هند می

الر در متر مکعب د 99/0و  98/0، 2/9وری آب در کشورهای چین، هند و ایران به ترتیب برابر با شاخص ارزش بهره
وری آب در ایران از چین کمتر و از هند بیشتر است. با توان گفت که بهرهبوده است. بر این اساس می 2100در سال 

ای ههای مصرف آب آبیاری در هند به دلیل روشوری به میزان زیادی وجود دارد. کاراییاین وجود امکان افزایش بهره
 (. a0666سب خاک ضعیف هستند )دولت هند، ناکارای آبیاری یا شرایط نامنا

های مختلف، بازیافت و مصرف مجدد فاضالب به عنوان یک گزینه عملی با افزایش تقاضای آب بخش؛ بازیافت آب
ر مصرف آب ها ببرای افزایش منابع آبی قابل دسترس مورد توجه قرار گرفته است و با افزایش فشار بر منابع آبی، دولت

را معرفی نمود )مو  "سیاست تکنولوژی تجدیدپذیر فاضالب شهری"، 2119اند. دولت چین در سال ز کردهبازیافتی تمرک
بایست یک هنجار عمومی ( بازیافت و مصرف مجدد آب می2102(. بر اساس سیاست ملی آب هند )b2101و کویفن، 

م مشخص، باید از طریق یک سیست باشد. همچنین بازیافت و مصرف مجدد آب، پس از تصفیه بر اساس استانداردهای
های صنعتی ها باید جهت تشویق بازیافت آالیندهها و مشوقریزی شده تشویق شوند. به عالوه یارانهتعرفه مناسب و برنامه

 0691زدایی از دهه و مصرف مجدد )که نیاز به سرمایه زیادی دارند( انجام گیرند. همچنین دولت چین در خصوص نمک
آوری مدرن مورد تأکید دولت شده و تسهیالت زدایی یکی از صنایع جدید فننموده، اما به تازگی نمک گذاریسرمایه

(. در هند نیز به منظور افزایش منابع 2101زیادی در این خصوص در مناطق شمالی آن فراهم گردیده است )مو و کویفن، 
 (. 2102آب هند،  زدایی آب مورد توجه بوده است )سیاست ملیآبی قابل دسترس، نمک
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های خاص خود به لحاظ مسائل هایی است که از پیچیدگیهای انتقال آب در کشورها یکی از مقولهپروژه؛ انتقال آب
 -هوای -ها اکنون جهت افزایش عرضه آب در سه حوضه رودخانه هوانگمحیطی برخوردار است. چینیاقتصادی و زیست

گردد اما اجرای آن تا برمی 0652اند. این ایده به سال ( را آغاز نمودهSNWTهای، پروژه انتقال آب جنوب به شمال )
تسه پایینی به ( یک مسیر شرقی که آب از یانگ0شروع نشد. این پروژه شامل سه بخش عمده است:  2112اواخر سال 

ه( تسنگ )شاخه اصلی یانگ( یک مسیر میانی که از هانجیا2کیلومتر کانال دراز حرکت خواهد نمود؛  0211طریق شمال از 
تیان، یالونگ، و دادو تسه، تانگهای یانگ( یک مسیر غربی که آب را از باالدست رودخانه9برداری خواهد نمود، و بهره

های انتقال آب ممکن است جهت افزایش آب حوضه رودخانه زرد حرکت خواهد داد. محققان آب چین معتقدند که پروژه
ها با چالش همراه است. اکثراً به استقرار مجدد محیطی آنپذیر باشند اما اثرات اجتماعی و زیستاز نظر اقتصادی امکان

 های مناسب آب،دهند و این اقدامات مهندسی باید با قیمتجمعیت نیاز دارند و محیط زیست را تحت تأثیر قرار می
(. در هند نیز 2119؛ تان و وانگ، 2112و همکاران، گذاری، و ابزارهای قانونی کامل شود )گوناراتنام های سرمایهسیاست

اند و آب را از مناطق با مازاد آب به سمت های انتقال آب را از دیرباز مورد توجه قرار دادهریزان آب اهمیت مکانیزمبرنامه
( با NNP) 0ملی مناطق با کمبود آب زهکش نموده و عدم تعادل را تا حدی جبران نمایند. در این میان، برنامه بلندمدت

 2تنظیم گردید. آژانس ملی توسعه آب 0681های هیمالیا در سال جزیره، و رودخانههای شبههدف توسعه رودخانه
(NWDA) الن ها یعنی مطالعات بیپذیری برنامه اتصال رودخانهدر هند مطالعات روزمره زیادی که به منظور بررسی امکان

پذیری ظرفیت ذخیره اتصاالت مورد نیاز هستند ها و نقاط انحراف مسیر، مطالعات قبل از امکانها / زیرحوضهآب حوضه
( و شامل ادارات دیگر این کمیسیون و CWCن مرکزی آب )را انجام داده است. یک گروه به رهبری مدیر کمیسیو

ها در تشکیل شد تا با ایالت 2112های مربوطه توسط دولت هند در ژوئن نمایندگان سازمان آبیاری/ منابع آبی از ایالت
 های مازاد و تهیه گزارش تفصیلی پروژه توسطخصوص مسائل دستیابی به یک توافق عام در رابطه با اشتراک آب

NWDA جتماعی، شناسان، کارشناسان اای متشکل از محیط زیستبحث و گفتگو نماید. همچنین، دولت هند یک کمیته
است وزیر ها زیر نظر ریها را با هدف نظارت بر فرایند پیشرفت اتصال رودخانهو سایر کارشناسان مرتبط با اتصال رودخانه

ها حیطی مذکور در حوزه قضاوت و داوری گزارشات تفصیلی پروژهمهای زیستمنابع آب تشکیل نموده است و نگرانی
 (.2119اند )بندری و ردی، شامل شده

آلودگی آب یکی از مباحثی است که اکثر کشورها با آن مواجهند و با ابزارهای مختلف به دنبال ؛ کنترل آلودگی آب
را در کمبود منابع آبی و مشکالت کنترل آن هستند. کشور چین در خصوص کنترل آلودگی آب )که سهم مهمی 

گی ها و اقدامات پیشگیری آلودمحیطی دارد( راهکارهای مختلفی را در دستور کار خود داشته است. انتقال سیاستزیست
به کنترل منبع  EOPهای رودخانه، از کنترل ای به کنترل تلفیقی حوضهآب شامل انتقال از کنترل آلودگی منبع نقطه

آنها، از کنترل غلظت به کنترل ترکیبی میزان کل و غلظت، و از پیشگیری آلودگی به عنوان معیار اصلی اصلی و فرایند 
از جمله این راهکارهاست. حذف تدریجی و توقف یک تعداد ظرفیت  9توجه به هر دو پیشگیری آلودگی و حفظ اکولوژیکی

                                                 
1 National Perspective Plan (NPP) 

2 National Water Development Agency (NWDA) 
3 Available at: www.unep.org/gc/gcss-viii/china%20iwrm.pdf 
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محیطی و اتالف منابع و تسریع در ایجاد زیرساخت تتولید، فرایندها، محصوالت و کارخانجات همراه با آلودگی جدی زیس
ن گیری از ابزارهای اقتصادی از دیگر ایکارخانجات تصفیه فاضالب شهری، و توسعه پیشگیری از آلودگی آب با بهره

های سازندگی ناسازگار با نیازهای محیطی و رد پروژهراهکارها در چین بوده است. اجرای دقیق ارزیابی اثر زیست
تر در کارخانجات در ارتباط با نوآوری در تکنولوژی از اقدامات دیگر دولت چین در محیطی و حمایت از تولید سالمتزیس

 (. 2119باشد )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، این رابطه می

از  اظتیهمچنین کشور هند در خصوص کنترل آلودگی آب از راهکارهایی مانند تصفیه، اخذ مالیات، برنامه های حف
 المللی مؤسسات عالیها، بازرسی آلودگی، حذف آلودگی و استفاده از تحقیقات بهره برده است )سازمان بینرودخانه

(. به طور مشخص در این رابطه، کشور هند به دنبال تصفیه فاضالب 2100محیطی، حسابرسی، کارگروه بازرسی زیست
گذاران هند آن به جریانات طبیعی است. همچنین تأکید بر توجه سیاست در سطح و استانداردهای قابل قبول قبل از تخلیه

جهت بهبود و  های صنعتی درناشی از فاضالب به ایجاد یک سیستم منسجم مالیات برای پیشگیری و کنترل آلودگی آب
 "ندهکنهای آلودهپرداخت"گذاران شده است. همچنین در هند اصل ریزان و سیاستپایداری محیط آبی مورد توجه برنامه

شود. در این کشور سیستم بازرسی شخص ثالث و اقدامات تنبیهی سختی علیه کسانی که در مدیریت آب آلوده دنبال می
ویژه منابعی که در  ها بهها و دریاچههای ملی حفاظت از رودخانهشود. اجرای برنامهمسئول آلودگی هستند فراهم می

ی قرار دارند از دیگر مسائل مورد توجه در هند قرار گیرد. افزون بر این موارد، راهکارهایی نظیر معرض آلودگی شدید آب
ای هها(، ابداع روشکشهای کشاورزی )به ویژه آفتگذاری نهادههای قیمتتوجه به آلودگی آب زیرزمینی در سیاست

و زیرزمینی، و بهبود کیفیت آب و حمایت از  آوری قوی جهت حذف آلودگی منابع آب سطحیجدید مبتنی بر دانش و فن
های مختلف در دستور های کم هزینه تصفیه فاضالب در مقیاسآوری( در توسعه فنR&Dبخش تحقیقات و توسعه )

 کار دولت هند قرار دارد. 

منظور استفاده  اینمقایسه این دو کشور در زمینه کنترل آلودگی مبین آن است که این کشورها از ابزارهای گوناگونی برای 
ها، کننده، مراحل مختلف اجرای فعالیتهای آلودهاند به طوری که طیف متفاوتی را به لحاظ مدیریت نوع فعالیتکرده

 تواند مفید واقع شود.شود و استفاده از این ابزارهای در ایران نیز میابزارهای تشویقی و تنبیهی و ... شامل می

اند. از جمله راهکارهایی که هم در هند در جهت مدیریت سیل راهکارهایی را اندیشیده کشورهای چین و؛ مدیریت سیل
های ذخیره و نگهداری در مناطق وسط توان به بکارگیری توأم بندها و حوضههند و هم در چین مورد توجه بوده است می

رتی که به طور صحیح طراحی، اجرا و های نامنظم اشاره نمود. به طور کلی، خاکریزها در صورودخانه جهت کنترل سیل
ای دیگر هبخش حفاظت در مقابل طغیان سیل هستند، اما ترکیب مناسب این روش با روشنگهداری شوند ابزار رضایت

های آبریز و غیره معموالً مؤثرتر است. آمادگی در برابر سیل و مبارزه با آن قبل مثل سدهای ذخیره، محدود نمودن حوضه
رای یافته نیز از دیگر موارد است. از آنجا که راه حلی بمبتنی بر سیستم مدیریت اضطراری کامالً سازمان و طی فصل سیل

در  ها، مقاومتسیلحفاظت کامل در برابر سیل وجود ندارد، کشورها الزم است راهبرد خود را به سمت مدیریت کارای ساده
دهند )ژانگ،  ریزی واکنش، مقابله در برابر سیل و بیمه سیل تغییربرنامهبینی سیل، آمادگی در برابر بالیا و برابر سیل، پیش

های (. حمایت از مناطق مستعد سیل در برابر سیل متداول در بخش2118دولت هند،  -؛ مرجع ملی مدیریت بالیا2112
ید بر انجام راهکارهایی (. در هند تأک2112های اصلی در چین مورد تأکید قرار گرفته است )ژانگ، وسط و پایین رودخانه

دولت -ها به منظور کاهش خسارت سیل شده است )مرجع ملی مدیریت بالیاسیلبندی سادهبینی سیل و منطقهچون پیش
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(، بیمه سیل، تأمین وجوه کافی برای حفاظت 2112(. ذخیره آب سیل در مناطق باالدست تا حد ممکن )ژانگ، 2118هند، 
های کنترل سیل به صورت های چند هدفه جنبههای ذخیره آب و مد نظر قرار دادن پروژهژهدر برابر سیل به ویژه در پرو

 ( از دیگر موارد مطرح در این کشورها است.2118دولت هند، -همزمان )مرجع ملی مدیریت بالیا

 های مهم، مدیریت خشکسالی است که کشورهای مورد بررسی یعنی چین و هندیکی از بحث؛ مدیریت خشكسالی
العات توان به حمایت کافی از سیستم اطاند. از جمله راهکارهای مشترک این دو کشور میتدابیری برای این منظور اندیشیده

بینی خشکسالی به منظور کاهش خسارت هواشناسی برای آمادگی در برابر خشکسالی و تأکید بر انجام راهکار پیش
ه های کاهش و تسکین خشکسالی از جملن حمایت کافی از برنامهبینی، و همچنیهای پیشخشکسالی و بروز شدن روش

آب  های آبیاری با کارایی بهتر مصرفتغذیه مصنوعی آب زیرزمینی، انحراف مسیر و انتقال آب، برداشت و پمپاژ آب، پروژه
گی در برابر د بر بهبود آماداندوز )از جمله آبیاری میکرو( و بیمه خشکسالی اشاره کرد. همچنین در این کشورها تأکید بایو آب

؛ وزارت منابع آب هند، 2102؛ اداره اقتصاد و علوم کشاورزی و منابع استرالیا، 2100خشکسالی شده است )گوپتا و همکاران، 
(. از جمله اقدامات دیگر مورد تأکید در هند بکارگیری مدیریت زمین، خاک، انرژی و آب به همراه حمایت کافی از 2102

وری آب و خاک جهت مدیریت می و تحقیقاتی برای تهیه راهبردهای مختلف کشاورزی و بهبود بهرهنهادهای عل
 (.2102؛ وزارت منابع آب هند، 2100باشد )گوپتا و همکاران، ها میخشکسالی

 هابندی و پیشنهادجمع

در بخش کشاورزی و منابع آب  ایبر اساس بررسی انجام شده در این مطالعه، کشورهای چین و هند دارای تجربیات ارزنده
دیریت ای، صنایع تبدیلی، مای، تجاری، بیمههای نهادههای سیاستتواند در مقولههستند که استفاده از این تجربیات می

وری آب، انتقال آب و ...در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد. پر واضح است که خشکسالی، مدیریت سیل، افزایش بهره
تواند سرعت رسیدن به اهداف مورد نظر تفاده از تجربیات سایر کشورها نیز در جهت حل مشکالت بخش میبررسی و اس

توانند با بررسی تجارب سایر کشورها در جهت مرتفع نمودن مشکالت را تقویت بخشد. بنابراین محققین و پژوهشگران می
خالصه اقدامات سیاستی  6و  8های رسانند. در جدول های مورد نظر گام بردارند و سیاستمداران را یاریو مسائل بخش

 کشورهای مذکور نشان داده شده است.

 های چین و هند در بخش کشاورزی( خالصه سیاست3جدول )

 هند چین سیاست/کشور

ده
ها

ت ن
مای

ح
ی

ا
 

آالت شده و بهبود یافته، یارانه خرید ماشینهای اصالحها و واریتهیارانه خرید گونه
کشاورزان، یارانه مستقیم برای کشاورزان تولیدکننده غالت و حبوبات، پرداخت 

های ها و یا دامشده مستقیماً به کشاورزانی که دانههای اصالحیارانه خرید واریته
درصد قیمت  91پیشنهادی دولت را خریداری کنند، پرداخت حدود  شدهاصالح
ه ای، معرفی برنامه یارانعتبارات یارانهآالت کشاورزی به کشاورزان، اعطای اماشین

های ترجیحی برای برق و گاز طبیعی های کشاورزی، قیمتجامع برای نهاده
های ترجیحی حمل و نقل کودها، معافیت مصرفی برای تولیدکنندگان کود، قیمت

از تأمین وجوه ساخت خط آهن، معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، انجام اقدامات 
ز کودهای شیمیایی با هدف کاهش قیمت کودهای شیمیایی و افزایش حمایتی ا

 حمایت داخلی، تشویق واردات و محدودیت صادرات کودها

های کود، آب آبیاری و برق، اعطای یارانه به نهاده
حمایت از کشاورزان از طریق عدم اختصاص مالیات 

 به درآمدهای کشاورزی
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 چین و هند در بخش کشاورزیهای ( خالصه سیاست3ادامه جدول )

نی
سا

ارر
باز

 و 
یع

وز
ت

 

 ( برای توزیع محصولADSبکارگیری روش جدید )

( APMRتدوین قانون بازار محصوالت کشاورزی )
توسط دولت مرکزی، تشکیل میادین و 

ها و کمیته بازار محصوالت کشاورزی میدانخرده
(APMCمبتنی بر قوانین خاص در ایالت ) ،ها

 فروشی میوه و سبزیجاتعمدهتأسیس بازار 

تی
یم

ت ق
مای

ح
 

ویژه غالت، افزایش های تثبیت قیمت بهحمایت قیمتی و سیاست
های دولتی، کاهش سطوح شده دولتی و سقف قیمتهای تعیینقیمت
 شده دولتی برایهای تعیینشده دولتی، معرفی سقف پاداشتعیین

رنج، د گندم، جو، بمحصوالت پنبه، تنباکو و سایر محصوالت نقدى مانن
ها، روغن و سایر کاالها، و ذرت، خرید توافقی مازاد تولید دانه

پذیری در بازاریابی محصوالت مازاد کلیه اقالم کشاورزی، اعمال انعطاف
 های تضمینی برای محصوالت برنج و گندمقیمت

محصول، حمایت قیمت  25حمایت قیمتی از 
، التحداقل، ذخیره احتیاطی، توزیع عمومی غ

 برنامه مداخله در بازار

ت
اس

سی
ی

فای
دک

خو
 و 

ید
تول

ی 
ها

 

حمایت از تولید استاندارد سبد نباتی )عرضه مواد 
غذایی بدون غالت(، معرفی گروهی از مزارع به 
عنوان مزارع استاندارد میوه، سبزیجات و چای و 
پرداخت یارانه به آنها، اختصاص بودجه برای 

استاندارد دام و های پرورش حمایت از پروژه
های مالی در قالب پرداخت یارانه ماکیان، حمایت

به منظور توسعه تولید و افزایش انگیزه کشاورزان 
شده گیاهی، پرداخت های اصالحو کشت واریته

یارانه به کشاورزان در شهرها و مراکز مهم 
 تولیدکننده محصول

طوح ی، ساتشویق کشاورزان به تولید بیشتر از طریق حمایت نهاده
باالتر حمایت از گندم و برنج در سیاست حداقل قیمت حمایتی، 
بخشودن بدهی کشاورزان، اعطای وام با بهره پایین به کشاورزان، 

هایی به کارگران روستایی تحت سیاست برنامه تضمین انجام پرداخت
 های بخش آب، جنگل واشتغال روستایی بیشتر برای کار در پروژه

 توسعه اراضی

لی
می

تک
 و 

ی
دیل

 تب
یع

صنا
از 

ت 
مای

ح
 

عدم استفاده از ضایعات محصوالت کشاورزی و 
تولید محصوالتی با همین منظور، کنترل ضایعات 
از طریق بهبود وضعیت حمل و نقل )گسترش 
شبکه سبز( و گسترش سیستم انبارداری و 

ها، افزایش پویایی سازی محصول و سردخانهذخیره
ابسته از طریق ساخت چرخه ارزش افزایی صنایع و

های کشاورزی برندهای تجاری برای برخی بنگاه
پیشرو، و به رسمیت شناختن برندهای مشهور در 

 هر سال

اولویت اعطای وام بانکی به صنایع فرآوری مواد غذایی، کاهش 
شده آماده، معافیت بندیمالیات غیرمستقیم برای غذاهای بسته

 ننده، کاهش عوارض گمرکیکمالیات غیرمستقیم بر تجهیزات خنک
درصد، گسترش  5درصد به  5/9آالت فرآوری از برای ماشین

همکاری با بسیاری از کشورها، اجازه استفاده از اسامی برند خارجی، 
ر شده دواردات و صادرات آزاد اکثر کاالها به استثنای کاالهای لحاظ

ای، لیست سیاه صادرات و واردات و واردات آزاد کاالهای سرمایه
معافیت کامل منافع و درآمدهای حاصل از صادرات از مالیات 

های بزرگ غذایی در های سهامی، طرح تأسیس پارکشرکت
های مختلف کشور از سوی دولت با هدف ایجاد زنجیره ارزشی بخش

کننده، تأسیس تسهیالت زنجیره یکپارچه از سر مزرعه تا مصرف
دار در سراسر کشور، ایجاد های سردخانهای مانند کامیونسردخانه

های پس از برداشت مناسب برای این صنعت، آغاز زیرساخت
هزار کرور روپیه برای بخش فرآوری مواد غذایی  011گذاری سرمایه
 2105تا سال 

 

  



 9818/ نامه ویژهاقتصاد کشاورزی/    900

 های چین و هند در بخش کشاورزی( خالصه سیاست3ادامه جدول )

 هند چین سیاست/کشور

ی
جار

ت ت
مای

ح
 

افزایش کارایی و جایگزینی بهبود کیفیت و 
ه در بازار عرضهای با کیفیت پایین و غیرقابلواریته

تر های مرغوب، توجه بیشالمللی با واریتهملی و بین
به توسعه محصوالت باغی، دامی، آبزی و 

 هایکاری، حذف تدریجی بسیاری از یارانهجنگل
 صادراتی

ی های حمایتمتتنظیم حقوق گمرکی واردات کشاورزی با توجه به قی
 هایداخلی در راستای اهداف تثبیت قیمت، محدودیت شدید تعرفه

کشاورزی، پایین تر بودن نرخ تعرفه کاربردی از سقف تعرفه سازمان 
تجارت جهانی، عدم دریافت یارانه صادرات به صورت مستقیم، ارائه 

صورت معافیت سود صادراتی حاصل از مالیات یارانه صادراتی به
ها، و یارانه بر هزینه ترابری کاالهای مشخصی همچون میوهدرآمدی 

های صادراتی ها، در راستای آزادسازی صادرات سهمیهسبزیجات و گل
تخفیف یافته، حداقل قیمت صادراتی لغو و دسترسی به اعتبارات 

 صادراتی افزایش یافته است.

ی
بار

عت
ت ا

مای
ح

 

دهی برای حمایت از ایجاد سقف نرخ اجباری وام
های آزمایشی مانند کشاورزان، استفاده از برنامه

های اعتبار روستایی، اعتبارات طرح مجدد تعاونی
خرد روستایی و اصالح بانک پستی، تزریق منابع 

ط های اعتبار روستایی توسمالی بیشتر به تعاونی
ای هها و تعاونیهای استانی، تشویق بانکدولت

شاورزان وام به کاعتباری روستایی برای ارائه بیشتر 
 گذاریبه منظور افزایش سرمایه

برنامه کارت اعتباری کشاورزی، در نظر گرفتن بسته حمایتی برای 
 های تعاونی روستایی، اجرایمدت شرکتتقویت ساختار اعتباری کوتاه

های بزرگ بخشودگی بدهی و تخفیف بدهی برای کشاورزان، طرح
عطای منظور ازی هند بهتشکیل بانک ملی توسعه روستایی و کشاور

اعتبار برای حمایت از کشاورزی، صنایع کوچک مقیاس، صنایع دستی 
های اقتصادی روستائیان با هدف توسعه روستایی و تأمین و سایر فعالیت

 رفاه مناطق روستایی

مه
 بی

ت
مای

ح
ی

ا
 

 صورتهای بیمه کشاورزی چین هنوز بهسیاست
یون کمیسسنتی باقیمانده است، حمایت از طریق 

تنظیم بیمه چین و پرداخت یارانه بیمه، پوشش 
خطراتی شامل طوفان، سیل، تگرگ، خشکسالی، 

 های مختلف گیاهی و دامیبیماری

های مورد استفاده شامل بیمه تولید، برنامه جامع بیمه محصوالت بیمه
تر ملی بیمه کشاورزی، بیمه درآمد و بیمه آب و کشاورزی، برنامه جامع

تر ملی بیمه کشاورزی محصوالت باشد، در برنامه جامع هوایی می
زمینی، پنبه، پیاز، های روغنی، چغندرقند، سیبهای غذایی، دانهدانه

فلفل، موز، آناناس، زنجبیل، زردچوبه و محصوالت باغی تحت پوشش 
 قرار دارند

 های تحقیقمأخذ: یافته

 
 

  



 909...های توسعه کشاورزیهایی از سیاستدرس

 آبهای چین و هند در بخش ( خالصه سیاست2جدول )

 هند چین سیاست/کشور

ره
به

ب
ی آ

ور
 

های منابع آبی در مناطق خشک و بهبود ساخت پروژه
وری، حمایت از پروژه کمبود آب جهت بهبود بهره

به  اندوز، توجه ویژهتحقیقاتی کشت آب
اندوز متناوب خشک/تر های آبیاری آبتکنولوژی

 برای برنج 

، و بارانی( ایهای آبیاری میکرو )قطرهحمایت از شیوه
های آبیاری های هدفمند برای سیستمتأمین یارانه

های میکرو، بهبود کیفیت عرضه آب آبیاری سیستم
کانالی، بهبود کیفیت عرضه برق در کشاورزی در 
مناطقی که آبیاری آب زیرزمینی زیادی دارند، بهبود 

 ساختار برق در مناطق روستایی شرق هند

ب
ت آ

یاف
باز

 

تجدیدپذیر فاضالب شهری، سیاست تکنولوژی 
گذاری در تکنولوژی تحقیق، توسعه و سرمایه

 زدایینمک

تعیین بازیافت و مصرف مجدد آب به عنوان یک هنجار 
ها و زدایی آب، در نظر گرفتن یارانهعمومی، نمک

 های صنعتی وها جهت تشویق بازیافت آالیندهمشوق
مصرف مجدد، تشویق بازیافت و مصرف مجدد آب، 

از تصفیه بر اساس استانداردهای مشخص از پس 
 ده ریزی شطریق یک سیستم تعرفه مناسب و برنامه

ب
ی آ

دگ
آلو

ل 
نتر

ک
 

ها و اقدامات پیشگیری آلودگی آب، انتقال سیاست
حذف تدریجی و توقف یک تعداد ظرفیت تولید، 
فرایندها، محصوالت و کارخانجات همراه با آلودگی 

محیطی و اتالف منابع، تسریع ایجاد جدی زیست
زیرساخت کارخانجات تصفیه فاضالب شهری، و 

 گیری ازتوسعه پیشگیری از آلودگی آب با بهره
تر در بزارهای اقتصادی، حمایت از تولید سالما

کارخانجات در ارتباط با نوآوری در تکنولوژی، تبدیل 
حیطی مفاضالب به منبع مصرف، ارزیابی ابعاد زیست

 های سازندگی پروژه

ارزیابی منابع آب سطحی و زیرزمینی از نظر کیفیتی، 
تصفیه فاضالب در سطح و استانداردهای قابل قبول 

تخلیه آن به جریانات طبیعی، ایجاد یک سیستم  قبل از
منسجم مالیات برای پیشگیری و کنترل آلودگی آب 

های صنعتی، تاکید بر اصل ناشی از فاضالب
کننده، در نظر گرفتن اقدامات های آلودهپرداخت

کنندگان، مشارکت بخش تنبیهی علیه آلوده
دولتی برای نظارت و کنترل کارخانجات  -خصوصی

های ملی ه پساب و فاضالب، اجرای برنامهتصفی
ها، توجه به مسئله ها و دریاچهحفاظت از رودخانه

گذاری های قیمتآلودگی آب زیرزمینی در سیاست
های جدید مبتنی بر های کشاورزی، ابداع روشنهاده

آوری قوی جهت حذف آلودگی منابع آب دانش و فن
ت و سطحی و زیرزمینی، و حمایت از بخش تحقیقا

هزینه تصفیه های کمآوریتوسعه در توسعه فن
 فاضالب

 های تحقیق: یافتهمنبع

  



 9818/ نامه ویژهاقتصاد کشاورزی/    909

 های چین و هند در بخش آب( خالصه سیاست2ادامه جدول )

 هند چین سیاست/کشور

ب
ل آ

تقا
ان

تسهیل مشکالت آب با انتقال آب از رودخانه  
های شمالی، توجه به تسه در جنوب به رودخانهیانگ

 محیطی انتقال آباجتماعی و زیستمسائل 

زهکشی آب از مناطق با مازاد آب به سمت مناطق با 
نی ها یعپذیری برنامه اتصال رودخانهکمبود آب، امکان

ها و نقاط ها/زیرحوضهمطالعات بیالن آب حوضه
انحراف مسیر، اطمینان از رضایت عمومی در خصوص 

مختلف،  هایها در بین استانهای اتصال رودخانهطرح
های انتقال آب بر حداقل نمودن تأثیر معکوس طرح

 محیط زیست

یل
 س

ت
یری

مد
 

ذخیره آب سیل در مناطق باالدست تا حد ممکن، 
حمایت از مناطق مستعد سیل در برابر سیل متداول 

های اصلی، های وسط و پایین رودخانهدر بخش
های ذخیره و نگهداری بکارگیری توأم بندها و حوضه

های طق وسط رودخانه جهت کنترل سیلدر منا
نامنظم، آمادگی در برابر سیل و مبارزه با آن قبل و 
طی فصل سیل مبتنی بر سیستم مدیریت اضطراری 

 یافتهکامالً سازمان

سازی در برابر سیل شامل آمادگی در برابر بالیا، مقاوم
های ریزی واکنش؛ مد نظر قرار دادن پروژهو برنامه

های کنترل سیل به صورت همزمان؛ چندهدفه جنبه
های بیمه سیل؛ تأمین حمایت کافی از سیل در پروژه

ذخیره آب تا حد ممکن؛ تأکید بر انجام راهکارهایی 
ه منظور سیل ببندی سادهبینی سیل و منطقهچون پیش

 کاهش خسارت سیل

ی
سال

شک
 خ

ت
یری

مد
 

های کوچک و بزرگ ذخیره آبی، انجام پروژه
 های پمپاژاف مسیر و انتقال آب، پروژههای انحرپروژه

های کارایی بهتر مصرف آب، بهبود برنامه آب، پروژه
آمادگی در برابر خشکسالی، توسعه سیستم نظارت و 

بینی خشکسالی، و گسترش شبکه کاهش پیش
 خشکسالی شامل خدمات اجتماعی 

تأکید بر آمادگی در برابر خشکسالی، حمایت از سیستم 
بینی خشکسالی، حمایت از اسی، پیشاطالعات هواشن

های کاهش و تسکین خشکسالی از جمله تغذیه برنامه
مصنوعی آب زیرزمینی، انحراف مسیر و انتقال آب، 

اندوز )از جمله های آبیاری آببرداشت آب، پروژه
 آبیاری میکرو( و بیمه خشکسالی 

 های تحقیق: یافتهمنبع

 سیاستی چین و هند برای بخش کشاورزی ایران ارائه پیشنهادها بر اساس تجربیات -

شده و های اصالحها و واریتهای مناسب مانند اعطای یارانه برای خرید گونهاستفاده از ابزارهای حمایت نهاده -0
آالت کشاورزان، یارانه مستقیم برای کشاورزان تولیدکننده غالت و حبوبات، و اعطای بهبود یافته و خرید ماشین

های ترجیحی برای برق و گاز های کشاورزی، در نظر گرفتن قیمتای، جبران افزایش قیمت نهادهت یارانهاعتبارا
های ترجیحی حمل و نقل کودها با هدف افزایش حمایت داخلی طبیعی مصرفی برای تولیدکنندگان کود، و نیز قیمت

 .از تولید کنندگان کود
پایین تر از قیمت وارداتی آنها است. به عبارتی دیگر سیاست  قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی عمدتاً -2

قیمت خرید تضمینی از خصوصیات یک سیاست حمایتی برخوردار نبوده و بدین ترتیب دولت در واقع نوعی مالیات 
ی شود اصالحات قیمترو پیشنهاد میاز این .(0985کند )اسعدی و اژدری، پنهانی را بر کشاورزان داخلی اعمال می

در بازار محصوالت کشاورزی در جهت افزایش قیمت در سطح مزرعه و به تدریج آزادسازی بازار صورت پذیرد. در 



 908...های توسعه کشاورزیهایی از سیاستدرس

( 2های دولتی، شده دولتی و سقف قیمتهای تعیین( افزایش قیمت0این راستا می توان از ابزارهای زیر بهره برد: 
 ( ذخیره احتیاطی. 9حمایت قیمت حداقل و 

که نظام توزیع و عرضه محصوالت کشاورزی ایران دارای مشکالت زیادی از جمله وجود با توجه به این -9
 ADSهای جدید توزیع محصول مانند های زیاد در فرایند عرضه و توزیع محصول است، استفاده از روشواسطه

مختلف خودیار از کشاورزان های ( هند و یا تشکیل گروهAPMRدر چین و قانون بازار محصوالت کشاورزی )
بندی محصوالت را در سطح مزرعه و قبل از عرضه به بستهبندی و برای انجام عملیاتی مانند پاک کردن، درجه
 بازار می تواند مسائل مربوط را مرتفع نماید.

ای ر راستیکی از اهداف مهم بخش کشاورزی ایران نیل به خودکفایی و تأمین امنیت غذایی در جامعه است. د -2
شود: گروهی از مزارع به عنوان مزارع استاندارد های حمایتی پیشنهاد مینیل به این هدف در کنار سایر سیاست

گیاهی و  شدههای اصالحشناسایی و معرفی گردد و یارانه به این مزارع اختصاص یابد. همچنین برای کاشت واریته
یارانه پرداخت گردد. بخشودن بدهی کشاورزان و اعطای وام  همچنین به شهرها و مراکز مهم تولیدکننده محصول

 تواند مؤثر باشد.با بهره پایین به کشاورزان نیز در راستای نیل به خودکفایی می

استفاده از ضایعات محصوالت در صنایع تبدیلی و تکمیلی ممکن است موجب کاهش کیفیت محصوالت گردد.  -5
تفاده از آنها در صنعت فرآوری در بلندمدت به منظور افزایش سطح کیفی بنابراین تولید محصوالتی با هدف اس

گردد. ضایعات باید در بلندمدت با استفاده از ابزارهایی مانند بهبود وضعیت حمل محصوالت فرآوری شده پیشنهاد می
 ها کنترل گردد. سازی محصول و سردخانهو نقل و گسترش سیستم انبارداری و ذخیره

یشرو های کشاورزی پپویایی چرخه ارزش افزایی صنایع تبدیلی، برندهای تجاری برای برخی بنگاه به منظور -9
دی توان به موارتوان در جهت گسترش این صنعت مورد استفاده قرار داد میساخته شود. از دیگر اقداماتی که می

یت مالیات غیرمستقیم بر تجهیزات مانند اعطای وام بانکی با بهره مناسب به صنایع فرآوری مواد غذایی، معاف
های های بزرگ غذایی در بخشآالت فرآوری، طرح تأسیس پارککننده، کاهش عوارض گمرکی برای ماشینخنک

الت کننده، تأسیس تسهیمختلف کشور از سوی دولت با هدف ایجاد زنجیره ارزشی یکپارچه از سر مزرعه تا مصرف
دار در سراسر کشور در جهت کمک به کشاورزان برای افزایش زمان سردخانه هایای مانند کامیونزنجیره سردخانه

های پس از برداشت مناسب برای این صنعت در ها، ایجاد زیرساختمجاز نگهداری محصوالت و حفظ کیفیت آن
 راستای حمایت از صنعت فرآوری مواد غذایی. 

های صادراتی، لغو حداقل قیمت صادراتی و افزایش به منظور آزادسازی صادرات اقداماتی مانند تخفیف سهمیه -9
دسترسی به اعتبارات صادراتی مفید خواهد بود.یکی از الزامات توسعه بخش کشاورزی ایران، الحاق به سازمان 

های تجاری و کشاورزی ضروری است. تجارت جهانی است که در این مسیر بازنگری و انجام اصالحاتی در سیاست
های صادراتی، قیمت صادراتی های صادراتی، سهمیهای، یارانههای تعرفهبازنگری در سیاست در این خصوص لزوم

ضروری است. ارزیابی سیاست تجاری محصوالت کشاورزی گویای آن است که در حال حاضر، در نظام تجاری 
 شود.طور عمده از ابزار بسیار ساده تعرفه ارزشی استفاده میفعال ایران به

 هایتوان از ابزارهای تنظیم حقوق گمرکی واردات کشاورزی با توجه به قیمتی حمایت تجاری میدر راستا -8
ها، کنترل حمایتی داخلی در راستای اهداف تثبیت قیمت، استفاده از ابزارهای کنترلی مختلف مانند مجوزها، سهمیه
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های های کشاورزی، استفاده از محرکهای صادراتی حداقل به منظور کنترل میزان صادرات کاالبازاریابی و قیمت
اتی های حمل و نقل، و معافیت مالیگرا، یارانه برای هزینهشده صادراتنقدی برای تولیدکنندگان محصوالت فرآوری

 درآمدهای صادراتی به منظور بهبود وضعیت رقابت در صادرات بهره برد.
 بیمه هزینه تولید، بیمه ارزش تولید و بیمه تضمین انواع بیمه محصوالت کشاورزی ایران در شرایط حاضر شامل -6

منظور تشویق کشاورزان به تولید محصوالت با ارزش و ریسک باال، و ایجاد باشد. لذا، بهتولید یا بیمه عملکرد می
د. از جمله رسای ضروری به نظر میپایداری بیشتر در کشاورزی و صنایع وابسته به آن گسترش قراردادهای بیمه

  باشد.قراردادها بیمه آب و هوایی و بیمه درآمد می این
بسیاری از کشاورزان در دسترسی به اعتبارات با موانع و مسائلی روبرو هستند. به منظور تقویت ساختار اعتباری  -01

 تتوان از راهکارهایی مانند گسترش و تقویاعطای اعتبارات به بخش کشاورزی ایران، می فرایندکشاورزی و بهبود 
 2های بزرگ بخشودگی بدهی، اجرای طرح 0(KCCهای اعتبار روستایی، برنامه کارت اعتباری کشاورزی )تعاونی

 برای کشاورزان بهره برد. 9و تخفیف بدهی

 ارائه پیشنهادها بر اساس تجربیات سیاستی چین و هند برای بخش آب ایران -
ه ای بکه توجه ویژهتوان بهره گرفت. از جمله اینوری آب در ایران از برخی راهکارها میبه منظور افزایش بهره -0

اندوز شود. عالوه بر های مدرن آبیاری آببخش تحقیقات آب و کشاورزی گردد و حمایت مالی بیشتر از پروژه
های های پذیرش تکنولوژیولتی و غیردولتی برنامههای دحمایت از تحقیق، الزم است که در ایران نیز سازمان

اندوز را مورد حمایت بیشتر قرار دهند، و در برخی مواقع حمایت مالی بیشتری را برای زیرساختار که با آبیاری آب
اری توان از روش آبیباشد را فراهم نمایند. همچنین در شمال کشور میتوجهی بر امنیت غذایی همراه میاثرات قابل

ر این وری کمک نماید. دتواند به بهبود بهرهمتناوب خشک/تر بهره گرفت. استفاده از روش آبیاری میکرو نیز می
فمند های هدراستا الزم است برنامه حمایتی بزرگی در سطح کشور برای حمایت از آبیاری میکرو و تأمین یارانه

شود ها منجر به بهبود منافع اجتماعی زیادی میآنهای آبیاری میکرو به ویژه در مناطقی که مصرف برای سیستم
 آغاز گردد. 

توجه قرار  ای موردکه سیاست تکنولوژی تجدیدپذیر فاضالب شهری هنوز در ایران به شکل ویژهبا توجه به این -2
 شود را درشود، دولت بازیافت آب که عامل کلیدی مدیریت آب و فاضالب شناخته مینگرفته است پیشنهاد می

زدایی در کنار توجه های خود قرار دهد. همچنین از بخش تحقیقات آب حمایت شده و کارخانجات نمکصدر برنامه
 زدایی تأمین مالی گردد.محیطی نمکهای زیستدولت به هزینه

ه نندکهای آلودهتوان از راهکارهایی مانند حذف و توقف کارخانجات و فعالیتبه منظور کنترل آلودگی آب می -9
محیط زیست، تسریع ایجاد زیرساخت کارخانجات تصفیه فاضالب شهری، تبدیل فاضالب به منبع مصرف، ارزیابی 

های اضالبناشی از ف ها، ایجاد یک سیستم منسجم مالیات برای کنترل آلودگی آبمحیطی پروژهدقیق ابعاد زیست

                                                 
1 Kisan (Farmer) Credit Card 
2 Debt Waiver  

3 Debt Relief 
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کشاورزی )کود شیمیایی، سموم و  هایگذاری نهادهمحیطی در بحث قیمتصنعتی، توجه به مسائل زیست
دولتی برای نظارت و کنترل کارخانجات تصفیه پساب و فاضالب و اجرای  -ها(، مشارکت خصوصیکشآفت

ویژه منابعی که در معرض آلودگی شدید آبی قرار دارند، بهره ها بهها و دریاچههای ملی حفاظت از رودخانهبرنامه
 برد.

های ذخیره و نگهداری در مناطق وسط شود، به طور توأم بندها و حوضهشنهاد میدر راستای مدیریت سیل پی -2
های نامنظم بکار گرفته شود. ترکیب خاکریزها با سدهای ذخیره، محدود نمودن رودخانه جهت کنترل سیل

د، باید در های آبریز معموالً مؤثرتر است. از آنجا که راه حلی برای حفاظت کامل در برابر سیل وجود ندارحوضه
زی واکنش، ریبینی سیل، آمادگی در برابر بالیا و برنامهها، مقاومت در برابر سیل، پیشجهت مدیریت کارای سیل

های مقابله در برابر سیل و بیمه سیل حرکت کرد. تأمین وجوه کافی برای حفاظت در برابر سیل به ویژه در پروژه
 ذخیره آب نیزحائز اهمیت است.

مدیریت بهتر خشکسالی، باید از راهکارهایی مانند حمایت کافی از سیستم اطالعات هواشناسی، به منظور  -5
کسالی های کاهش و تسکین خشبینی، و حمایت کافی از برنامههای پیشبینی خشکسالی و بروز شدن روشپیش

یر یرزمینی، انحراف مستوان از تغذیه مصنوعی آب زاشاره کرد. از جمله راهکارهای کاهش و تسکین خشکسالی می
 اندوز )از جمله آبیاری میکرو( و تقویت بیمه خشکسالیهای آبیاری با کارایی بهتر مصرف آب و آبو انتقال آب، پروژه

 استفاده کرد.
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