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درسهایی از سیاستهای توسعه کشاورزی و منابع آب
کشورهای هند و چین
ناصر شاهنوشی فروشانی ،سمانه شاهحسین دستجردی ،یداهلل آذرینفر و رویا
محمدزاده

1

چكیده
هدف اصلی مطالعه حاضر ارائه درسهایی از سیر تحوالت کشاورزی ،آب و روستایی کشورهای چین و هند در
دورههای مختلف برای کشاورزی و منابع آب ایران است .برای این منظور ،سیاستهای مهم بخش کشاورزی و آب
این کشورها با استفاده از مطالعات و منابع اطالعاتی مختلف طی دوره  0690-2102مورد بررسی و تحلیل قرار
گرفت .بر اساس یافتههای این مطالعه ،کشورهای چین و هند راهکارهای مختلفی در زمینههای مختلف در جهت
حل مشکالت و مسائل موجود در بخش کشاورزی و منابع آب خود مورد استفاده قرار دادهاند که استفاده از آنها در
بخش کشاورزی و منابع آب ایران میتواند در جهت توسعه این بخشها مفید واقع شود .در این مطالعه ،درسهای
توسعه کشاورزی و منابع آب در بخشهای مختلف در راستای بهرهگیری در بخش کشاورزی و منابع آب ایران ارائه
گردید.
واژههای کلیدی :توسعه ،کشاورزی ،منابع آب ،چین ،هند

 1به ترتیب؛ استاد اقتصاد کشاورزی و دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ،کارشناس
ارشد مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی  ،کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی
Email: shahnoushi@um.ac.ir
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مقدمه
توسعه روستایی و کشاورزی از جمله مباحث مهم در توسعه هر کشور محسوب میشود و جایگاه آن در برنامههای
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بسیار مهم و اساسی است .در برنامهریزیهای کالن کشور توجه به جایگاه
مهم روستا و کشاورزی الزامی است .در این خصوص باید گفت ،اگر هدف توسعه همهجانبه کشور است باید این
توسعه بهطور اعم از مناطق روستایی و بهطور اخص از بخش کشاورزی آغاز گردد .زیرا دغدغههای مهمی مانند
فقر ،نابرابری ،رشد جمعیت و بیکاری فزاینده ،همگی ریشه در روستا دارد (سرایی.)0961 ،0
بخش کشاورزی از جنبههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت و مورد توجه است .نقش بخش
کشاورزی به لحاظ تولید ،ایجاد اشتغال و امنیت غذایی باعث شده تا کشورهای مختلف جهان اعم از توسعهیافته و
یا در حال توسعه به شیوههای گوناگون ،این بخش را مورد حمایت قرار دهند .انگیزه اصلی سیاستهای حمایتی در
بخش کشاورزی را میتوان در رشد و توسعه اقتصادی بهویژه در مناطق روستایی ،حمایت از اشتغال ،حفظ تولید
داخلی ،افزایش سرمایه گذاری و کاهش وابستگی به خارج و حذف و کاهش فقر برای دستیابی به شرایط مناسب
زندگی نام برد .در ایران نیز کشاورزی نقش بسیار مهمی به عنوان بستر فعالیت اقتصادی و وسیله امرار معاش بخش
بزرگی از جمعیت دارد .بخش کشاورزی و توجه به توسعه و عمران روستاها پس از پیروزی انقالب ،همواره مورد
اهتمام و توجه قانونگذاران و برنامهریزان بوده است .این در حالی است که به علت برخی ناهماهنگیها و سیاستها،
روشهای ناکارا ،تداخل وظایف و بروز حوادث طبیعی نظیر خشکسالی و سیل ،بخش کشاورزی با مشکالتی روبرو
بوده که مانع از رشد مطلوب این بخش گردیده است (کشاورز و کالنتری.)0961،
در این میان ،استفاده از تجارب سایر کشورها میتواند در جهت حل مسائل و مشکالت موجود در بخش کشاورزی
ایران مفید باشد .در این مطالعه تجارب کشورهای چین و هند مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت .بخش کشاورزی،
آب و روستایی چین در طول دورههای مذکور ویژگیهای متفاوتی داشته است .بخش کشاورزی بهعنوان یک صنعت
راهبردی در اقتصاد چین جایگاه بسیار مهمی دارد .هر چند در سال  ،2119سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی
به  00/8درصد و در اشتغال کشور چین به  22/9درصد کاهش داشته (چنگ ،)a2007 ،اما اهمیت آن بهعنوان
اساس توسعه پایدار اقتصادی کشور هرگز تغییر نکرده است .در این کشور ،تأمین غذای کافی  21درصد جمعیت
جهان یعنی حدود  0/9میلیارد جمعیت با بکارگیری  01درصد از اراضی قابل کشت و  9/5درصد منابع آبی جهان
همواره از اولویت باالیی برخوردار است .همچنین ،کشاورزی صنعت مهمی برای حل مشکالت بیکاری روستایی و
درآمد کشاورزان است .عالوه بر این ،بخش مذکور بهطور مستقیم با تقاضای در حال رشد بازار داخلی در ارتباط
است و در نتیجه ،به توسعه اقتصادی کشور کمک مینماید (چنگ .)b2007 ،این کشور منابع آب فراوانی را نیز
شامل می شود که منابع مذکور نقش مهمی را در جنگلداری ،کشاورزی ،شیالت ،تولید دام و فعالیت صنعتی چین
ایفا میکنند (تائو و همکاران .)2115 ،امنیت غذایی و کشاورزی در چین کامالً به آب مربوط میشود بهطوریکه بر
اساس تحلیل روند مصرف آب از سال  0626تا حال حاضر ،بخش کشاورزی چین در بین گروههای دیگر ،بیشترین
 1قابل دسترس در پایگاه اینترنتی وزارت جهاد کشاورزی ،معاونت برنامهریزی و اقتصادی
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مصرف آب را داشته ،هر چند سهم آب مصرفی آن در نتیجه رشد جمعیت ،توسعه صنعت و نیز کمبود فزاینده آب از
 69/0درصد در سال  0626به  90درصد در سال  2102رسیده است (کمیسیون آبیاری و زهکشی دهلی نو2115 ،؛
واریس و وکیالینن2115 ،؛ زایوهه2119 ،؛ هوانگ و وانگ .)2102 ،سیاستهای دولت چین پس از انقالب
کشاورزی ،تأثیری شگرف بر اقتصاد ملی و همچنین بخش کشاورزی چین بر جای گذاشت (مهاجرانی.)0982 ،
کشور هند تولیدکننده عمده محصوالت کشاورزی از جمله شیر ،گندم ،پنبه ،نیشکر ،سیبزمینی ،میوه و سبزی ،و
برنج در جهان است (کاگلیارینی و راش .)2101 ،بخش کشاورزی نقطه اتکاء اقتصاد هند است که حدود  05درصد
تولید ناخالص داخلی ( )GDPکشور را به خود اختصاص داده و مهمتر اینکه حدود نیمی از جمعیت هند کامالً یا
به طور قابلتوجهی به کشاورزی و فعالیتهای مربوطه برای معاش خود وابسته هستند (شارما .)2100 ،از بین کلیه
منابع تجدیدپذیر ،آب جایگاه منحصر بفردی دارد .این منبع برای ادامه کلیه اشکال زندگی ،تولید غذا ،توسعه
اقتصادی ،و برای رفاه کلی ضروری است (کومار و همکاران ،)2115 ،به گونهای که آبیاری در هند از جمله مهمترین
عامل راهبردی در توسعه کشاورزی این کشور بوده و نقش مهمی را در افزایش تولید غذا ،افزایش بهرهوری و تأمین
امنیت غذایی ایفا نموده است (مرکز تحقیقات بینالمللی کشاورزی استرالیا .)2102 ،هند از جمله اولین کشورهای
در حال توسعه بود که راهبردهای کشاورزی را تحت انقالب سبز در اواسط دهه  0691پذیرفت .کشاورزی هند که
طی قرنها ایستا و عقبمانده بود با پذیرش راهبرد جدید توسعه کشاورزی (انقالب سبز) تغییر بزرگی را تجربه نمود
(رنا.)2119 ،
بررسی سیاستهای کشاورزی و منابع آب در سایر کشورها از جمله چین و هند و استفاده از تجارب آنها در زمینه
توسعه کشاورزی و منابع آب در ایران میتواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران و برنامهریزان باشد تا با شناخت
از موفقیتها و چالشهای اصالحات کشاورزی این کشورها ،سیاستها و برنامههای کشاورزی را برای حمایت از
این بخش بهینه نموده و زمینه الزم را برای تسریع توسعه بخش کشاورزی فراهم نمایند .بنابراین هدف اصلی این
مطالعه ارائه درسهایی از سیر تحوالت کشاورزی ،آب و روستایی کشورهای چین و هند برای کشاورزی و منابع
آب ایران است.

روش تحقیق
تحقیق حاضر یک مطالعه تجربی و توصیفی است .سیاستها و حمایتهای مهم بخش کشاورزی و آب کشورهای
چین و هند طی دوره  0690-2102از طریق سطح گستردهای از مطالعات صورتگرفته ،آمارهای منتشر شده در
قالب کتب و نشریات ،و همچنین وبگاههای معتبر جهانی تهیه گردید.

نتایج و بحث
 -1بررسی شاخصهای بخش کشاورزی ایران
ارزیابی عملکرد برنامه چهارم توسعه در بخش کشاورزی نشان میدهد ،رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در
سالهای  0989 ،0989 ،0985 ،0982و  0988بهترتیب برابر با  9/8 ،9/2 ،5/6 ،9و  9/9درصد بوده که میانگین
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آن حدود  9/5درصد در سال است که مطابق با اهداف سند چشمانداز میباشد (کشاورز و کالنتری .)0961،ارزیابی
درصد تحقق اهداف برنامه در خصوص تولید محصوالت کشاورزی نشان میدهد ،میانگین رشد تولید محصوالت
زراعی در سال حدود  1/02درصد بوده که بسیار ناچیز است ،در حالیکه مطابق هدف برنامه باید رشدی  2درصدی
را تجربه میکرد .در مقایسه ،متوسط رشد ساالنه تولید محققشده محصوالت دامی و طیور معادل با  9/9درصد
بوده که برابر با هدف برنامه چهارم است .به طور کلی ،در برنامه چهارم میبایست تولید کل محصوالت کشاورزی
متوسط رشدی  2/9درصدی را در سال تجربه میکرد در حالیکه رشدی  0/2درصدی در سال تحقق یافته است
(جدول .)0

میانگین درصد تحقق اهداف در زیربخشهای زراعت ،باغبانی ،و شیالت و آبزیپروری در برنامه چهارم بهترتیب
برابر با  89/9 ،60/2و  86درصد بوده که کمترین مقدار تحقق در زیربخش باغبانی میباشد .به نظر میرسد که اگر
چه میزان تحقق اهداف در حد قابلقبولی است اما به استثنای زیربخش دام و طیور ،در سایر زیربخشها هنوز با
هدف برنامه اختالف معناداری دارد .این مسئله از بعد خودکفایی و تأمین امنیت غذایی جامعه اهمیت خاص خود را
دارد .به عبارت دیگر ،به منظور تأمین امنیت غذایی جامعه ،به ناچار شکاف بین تقاضای مواد غذایی و تولید داخل
باید از محل واردات تأمین گردد .افزایش واردات در سالهای اخیر در مقایسه با سالهای برنامه سوم افزایش نشان
میدهد .به طوریکه در سال  ،0988تنها  55درصد انرژی عرضهشده از محل تولید داخل بوده و  25درصد باقیمانده
از محل واردات تأمین شده است .این در حالی است که در سال  ،0989بخش اعظم انرژی عرضهشده ( 95درصد)
از محل تولیدات داخل تأمین شده است .این روند مطابق اهداف برنامه و سند چشمانداز نیست و لزوم تجدید نظر
در روند تولید داخلی و واردات احساس میشود .کل انرژی عرضهشده در سال  0989حدود  9511کیلوکالری در هر
روز بوده که در سال  0988به  9911کیلوکالری افزایش یافته است (جدول.)2
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جدول ( )2میزان انرژی عرضهشده در سالهای  1131و  1133و درصد خودکفایی در تأمین انرژی
0989
9511
609
95

شاخص
کل انرژی سرانه عرضهشده (کیلوکالری/نفر/روز)
انرژی حاصل از واردات (کیلوکالری/نفر/روز)
درصد خودکفایی در تأمین انرژی
مأخذ :کشاورز و کالنتری ()0961

0988
9911
0980
55

میانگین واردات کاالهای اساسی در برنامه سوم توسعه حدود  01میلیون تن در سال بوده که در برنامه چهارم به
 09/9میلیون تن در سال رسیده است .حجم واردات اغلب محصوالت اساسی مانند ذرت ،جو ،شکر ،روغن ،کنجاله،
گوشت قرمز ،گوشت سفید و چای در سالهای برنامه چهارم افزایش داشته که این روند مبین رشد ضعیف تولیدات
داخلی در طول این سالها است (کشاورز و کالنتری.)0961 ،
عملکرد و اهداف کمی برنامه چهارم توسعه در بخش آب و خاک بر اساس مهمترین شاخصهای این بخش در
جدول  9ارائه شده است.
جدول ( )1میزان عملكرد و اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش آب و خاک
شاخص

واحد

ظرفیت آب تنظیمی سدها
احداث شبکههای اصلی آبیاری و زهکشی
کنترل آبهای مرزی و مشترک
احداث شبکههای اصلی آبهای مرزی و مشترک
احداث شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی
تجهیز و نوسازی مزارع مدرن
استقرار سیستمهای آبیاری تحت فشار

میلیون متر مکعب
هکتار
میلیون متر مکعب
هکتار
هکتار
هکتار
هکتار
کیلوگرم به ازای هر
مترمکعب

بهرهوری آب در کشاورزی

هدف
برنامه
6916
696990
2912/9
029611
906111
511111
511111
0/16

عملكرد
9098
212620
0999/9
21922
050811
090/5
980111
1/85

درصد
تحقق
92
20
56/9
29/5
22/5
29/9
99/2
-22

مأخذ :کشاورز و کالنتری ()0961

با توجه به اطالعات جدول  ،9درصد تحقق اهداف برنامه در بیشتر شاخصها پایین و غیرقابلقبول است .در برنامه چهارم،
هدف ارتقاء بهرهوری آب در تولید محصوالت کشاورزی به میزان  25درصد بوده که نه تنها رشد نداشته بلکه  22درصد
کاهش یافته است (کشاورزی و کالنتری.)0961 ،
در مقایسه ،میزان تولید محصوالت عمده زراعی ،باغی و دامی چین و هند طی سالهای  0690-2116در جدولهای
 2-9ارائه شده است .جدولهای مذکور نشان میدهند ،میانگین تولید محصوالت زراعی و باغی چین در دوره
اصالحات اقتصادی ( )0696-2116افزایش چشمگیری داشته است به طوریکه اغلب بالغ بر دو برابر میانگین تولید
در دوران قبل از اصالحات میباشد .همچنین ،میانگین تولید محصوالت دامی چین در دوره اصالحات بیشتر از
میانگین آن در دوره قبل از اصالحات است .الزم به ذکر است ،میانگین تولید کلیه محصوالت دامی چین در دوره

 33اقتصاد کشاورزی /ویژهنامه 9818 /

 2110-2116بیش از سای ر مقاطع زمانی قبل از آن بوده است .در هند نیز ،میانگین تولید محصوالت زراعی ،باغی
و دامی در سالهای پس از انقالب سبز ( )0689-2116بیش از دو دوره دیگر بوده است.
جدول ( )4میزان تولید محصوالت عمده زراعی و باغی چین طی سالهای ( 1291-2002هزار تن)
روغن
ریشه های شکر و
دانههای
سبزیجات
میوهها
غالت
نباتی
شیرینکنندهها
نشاستهدار
روغنی

دوره
قبل ازاصالحات اصالحات

0690-91
0690-98
0690-98

091292/95
069289/50
058990/62

2085/99
9599/51
5291/99

05195/51
09159/99
05692/29

016295/55
029282/62
029025/26

2266/92
9095/81
2982/95

0902/98
2218/52
0898/99

26112/69
26296/15
26029/99

0696-61
0660-2111
2110-2116
0696-2116

282926/92
990150/99
990910/81
999926/08

09895/16
25262/22
61812/52
29921/82

91065/80
29262/59
55299/02
20955/96

022529/25
098995/82
098299/28
058262/92

5682/59
8990/90
02898/92
8880/25

2969/99
8582/98
05581/20
6029/92

62259/86
225991/82
250121/26
221209/95
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جدول ( )5میزان تولید محصوالت زراعی و باغی هند طی سالهای ( 1291-2002هزار تن)
دوره

غالت

میوهها

0690-95
قبل از انقالب سبز
0699-85
انقالب سبز
0689-2116
پس از انقالب سبز
0690-2116
کل دوره
نسبت سال  2116به سال 0690

91022/56
012696/92
099920/56
099096/52
2/62

09656/92
08929/90
20611/59
26559/86
5/29

دانههای
روغنی
00902/92
02599/90
92189/99
22829/89
9/89

ریشههای
نشاستهدار
9225
02052/10
28889/58
21590/99
9/56

شکر و شیرین
کنندهها
6926/29
09919/19
22589/12
08255/12
2/99

روغن نباتی

سبزیجات

2212/99
2899/91
9222/69
2529/95
9/92

21105/01
90890/91
99891/58
29900/16
2/62
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جدول ( )9میزان تولید محصوالت دامی چین طی سالهای ( 1291-2002تن)
عسل

چربی حیوانی

آبزیان

تخم مرغ

ماهی ،غذاهای
دریایی

گوشت

شیر بدون
چربی

قبل
اصالحات

0690-91

99892/2

222908/6

226928/6

0966912

9912009

9092999

0621062

0690-98

81965

995592/8

690865

2286869

5082019

6868522

2928225

از

0690-98

90205/99

599060/9

952609/8

0690989

2919995

9819559

2001226

0696-61

056099/5

0062295

0966612

5102668

6192990

21999656

2909928

212910/2

2255290

2689162

09815965

28280289

28996898

6920626

922899/9

9209922

01155102

22828998

29959262

96891959

91126218

208992/2

2225858

5198525

02596898

25968202

22129089

09991251

دوره

اصالحات

-2111
0660
-2116
2110
-2116
0696

مأخذ :سازمان خواربار و کشاورزی ( )2102و محاسبات تحقیق

درسهایی از سیاستهای توسعه کشاورزی31...
جدول ( )7میزان تولید محصوالت دامی هند طی سالهای ( 1291-2002تن)
ماهی،
چربی
گوشت
غذاهای
تخممرغ
آبزیان
عسل
حیوانی
دریایی

دوره
قبل
انقالب
سبز
انقالب
سبز
پس از
انقالب
سبز
کل دوره

شیر بدون
چربی

از

0690-95

20111

592615

1

089211

0029921

0956990

06896111

0699-89

96951

998152/0

2122/85

299911

2000052

2995289

28026510

0689-2116

50852/88

2192292

59996/69

0829189

5299592

2996999

92002189

0690-2116

29929/89

0929969/90

26026/90

0009022/89

9559912/56

9286228/02

26819562/12

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

-2تجربیات سیاستی توسعه کشاورزی و منابع آب چین و هند
در راستای جهتگیریهای سیاستی در بخش کشاورزی و منابع آب ایران میتوان موارد زیر را بر اساس تجربه
چین و هند به تفکیک در مقولههای مختلف ارائه کرد:
الف) تجربیات سیاستی توسعه کشاورزی در چین و هند

حمایت نهادهای؛ ابزارهای اصلی که دولت چین از طریق آن از کشاورزان حمایت یارانهای میکند ،شامل سه مورد
است )0 :یارانه خرید گونهها و واریتههای اصالحشده و بهبود یافته )2 ،یارانه خرید ماشینآالت کشاورزان ،و )9
یارانه مستقیم برای کشاورزان تولیدکننده غالت و حبوبات .یارانه خرید واریتههای اصالحشده مستقیماً به کشاورزانی
پرداخت میشود که دانهها و یا دامهای اصالحشدهای را خریداری کنند که توسط خود دولت چین پیشنهاد شده
است .کشاورزانی که ماشینآالت کشاورزی نیز خریداری کنند ،باید حدود  91درصد قیمت نهاده خریداری شده را
تحت عنوان یارانه از دولت دریافت کنند .همچنین دولت چین ،به منظور کاهش هزینههای تولید صنایع کشاورزی،
کود شیمیایی را یارانهای کرده است (گروه مشورتی نمایندگان تجاری .)2119 ،دولت چین از نهاده سرمایه از طریق
اعطای اعتبارات یارانهای حمایت میکند (کویسینسکی و وان تونگرین.)2119 ،
دولت چین برنامه یارانه جامع برای نهادههای کشاورزی را معرفی کرده تا جبرانی برای افزایش قیمت نهادههای
کشاورزی از قبیل انواع کودها ،حشرهکشها و غیره باشد .در کنار این برنامه ،دولت چین اقدامات سیاسی دیگری
شامل قیمتهای ترجیحی برای برق و گاز طبیعی مصرفی برای تولیدکنندگان کود ،و نیز قیمتهای ترجیحی حمل
و نقل کودها و معافیت از تأمین وجوه ساخت خط آهن و همچنین معافیت از مالیات بر ارزش افزوده و سایر اقدامات
حمایتی از کودهای شیمیایی با هدف کاهش قیمت کودهای شیمیایی و افزایش حمایت داخلی از آنها انجام داده
است .عالوه بر موارد مذکور ،دولت چین سیاست تشویق واردات و محدودیت صادرات را برای کودها اجرا نموده
است (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.)2116 ،
دولت هند نیز یارانههای کشاورزی را از یارانه کود ،آب آبیاری و برق به منظور هدایت موفقیتآمیز انقالب سبز آغاز
کرد که در نتیجه افزایش معناداری در تولید مشاهده گردید .عالوه بر تعلق یارانه به نهادههای مذکور ،دولت هند با
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عدم اختصاص مالیات به درآمدهای کشاورزی از کشاورزان حمایت کرده است (سالونخه و دشموش .)2102 ،ارزیابی
سیاست یارانهای دولت هند مبین آن است که سیاست یارانه برق سبب مصرف ناکارای آب و بهرهبرداری بیش از
حد از آب زیرزمینی شده است .این مطلب در مورد یارانه کود نیز وجود دارد (الندس و بارفیشر2116 ،؛ سازمان
همکاری و توسعه اقتصادی .)2116 ،استفاده از نهادههای مدرن و پیشرفته در اغلب مناطق هند باال است (بییرلی،
 .)0662بنابراین به نظر میرسد که در اجرای سیاستهای حمایت نهادهای باید دقت الزم را به خرج داد.
نظام توزیع و بازاررسانی؛ بررسی و مقایسه نظامهای توزیع و بازاررسانی محصوالت کشاورزی در کشورهای چین
و هند نشان داد که هر دو کشور از روشهای جدید برای توزیع محصول استفاده کردهاند که دارای مزایایی بوده
است .به عنوان مثال در کشورچین یک روش جدید ( )0ADSبرای توزیع محصول معرفی شده که بر اساس آن
دست دالالن و واسطهها کوتاه و از این طریق سهم تولیدکننده در قیمت نهایی محصول باال رفته و در نهایت ،درآمد
کشاورزان نیز افزایش پیدا کرده است (ژانگ و دنگ .)2102 ،دولت هند نیز از بازار محصوالت کشاورزی در قالب
تدوین قانون بازار محصوالت کشاورزی ( )APMRتوسط دولت مرکزی و تشکیل میادین و خردهمیدانها و کمیته
بازار محصوالت کشاورزی ( )APMCمبتنی بر قوانین خاص در ایالتها حمایت کرده است .عالوه بر این ،در هند
بازار عمدهفروشی میوه و سبزیجات تأسیس و زیرساختهای الزم نیز به منظور گسترش این بازارها ایجاد گردیده
است .در این راستا ،گروههای مختلف خودیار از کشاورزان تشکیل شدهاند که عملیاتی مانند پاک کردن ،درجهبندی
و بستهبندی محصوالت را در سطح مزرعه و قبل از عرضه به بازار انجام میدهند (آچاریا.)2119 ،
در روش  ،ADSتولید محصول بر اساس خواسته و سالیق مصرفکنندگان انجام شده و در نتیجه ،کیفیت محصول
افزایش مییابد .در این الگو خدماتی برای بهبود تولید از لحاظ تکنولوژی و دانش تولید از طریق شرکت و یا دیگر
آژانسها به کشاورزان ارائه میگردد (چن .)2100 ،در قالب قانون بازار محصوالت کشاورزی هند ( ،)APMRبازارها
از ویژگیهای مثبتی مانند کاهش ضایعات فیزیکی محصول ،زمانبندی و ترتیب دقیق حراجها ،پرداخت نقدی به
کشاورزان ،هزینههای استانداردشده بازار و توزین دقیق و مطمئن محصوالت برخوردار هستد (آچاریا.)2119 ،
حمایت قیمتی؛ ارزیابی سیاستهای حمایت قیمتی در کشورهای چین و هند مبین آن است که این کشورها از
ابزارهای مختلفی برای این منظور استفاده کردهاند .بر اساس نتایج ،بخش کشاورزی چین بهویژه غالت به شدت
تحت حمایت قیمتی و سیاستهای تثبیت قیمت قرار دارد .اصالحات بازار و اصالحات قیمتی چین که در جهت
افزایش قیمت در سطح مزرعه و به تدریج آزادسازی بازار بوده است ،عبارتند از :2افزایش قیمتهای تعیینشده دولتی
و سقف قیمتهای دولتی ،9کاهش سطوح تعیینشده دولتی ،معرفی سقف پاداشهای تعیینشده دولتی برای
محصوالت پنبه ،تنباکو و سایر محصوالت نقدى مانند گندم ،جو ،برنج ،ذرت ،خرید توافقی مازاد تولید دانهها ،روغن
و سایر کاالها ،و انعطافپذیری در بازاریابی محصوالت مازاد کلیه اقالم کشاورزی (شی و واهل .)0669 ،ابزارهای
عمده سیاست قیمتی در هند شامل حمایت قیمت حداقل ،ذخیره احتیاطی ،و سیاست توزیع عمومی غالت میباشد.
)Agricultural Super- Docking (ASD

1

 2برگرفته از پایگاه اینترنتی http://www.fao.org/docrep/004/ab981e/ab981e0c.htm
3
Quota and Above Quota Prices

درسهایی از سیاستهای توسعه کشاورزی19...

در حال حاضر در هند  25محصول تحت حمایت قیمتی قرار دارند .محصوالت باغی و دیگر محصوالتی که تحت
پوشش قیمتهای حمایتی حداقل قرار ندارند ،در قالب برنامه مداخله در بازار مورد حمایت قرار میگیرند (آچاریا،
 .)2116در چین قیمتهای تضمینی حداقل برای محصوالت برنج و گندم بکار گرفته شده است (سازمان همکاری و
توسعه اقتصادی.)2116 ،
سیاست تولید و خودکفایی؛ سیاستهای تولید و خودکفایی یکی از مهمترین سیاستهای هر کشوری محسوب
میشود .بررسی تجارب کشورهای چین و هند نشان میدهد که این کشورها اقدامات مختلفی در این راستا انجام
دادهاند که نتیجه آن نیز افزایش تولید محصوالت کشاورزی در این کشورها در سالهای اخیر بوده است .به طور
مشخص کشور چین به منظور حمایت از تولید استاندارد سبد نباتی (عرضه مواد غذایی بدون غالت) ،اقدام به معرفی
گروهی از مزارع به عنوان مزارع استاندارد میوه ،سبزیجات و چای کرده و هر مزرعه استاندارد به طور متوسط 511
هزار یوآن یارانه دریافت کرده است .همچنین در سال  ،2101از بودجه مرکزی میزان  511میلیون یوآن برای حمایت
از پروژههای پرورش استاندارد دام و ماکیان اختصاص یافت و به تولید استاندارد محصوالت آنها (جوجه پرورشی ،گاو
و گوسفندپرواری) در مزارع بزرگ کمک شده است .به عالوه چین برای توسعه تولید و افزایش انگیزه کشاورزان برای
افزایش کشت غالت در راستای افزایش خودکفایی و تأمین امنیت غذایی ،حمایتهای مالی را در قالب پرداخت یارانه
در نظر گرفته است .همچنین در چین ،برای کاشت واریتههای اصالحشده گیاهی ،یارانه پرداخت میشود .دولت چین
به کشاورزان در شهرها و مراکز مهم تولیدکننده محصول یارانه پرداخت میکند (وزارت کشاورزی چین .)2102 ،0در
هند نیز اقداماتی مانند تشویق کشاورزان به تولید بیشتر از طریق حمایت نهادهای (که موجب تولید بیشتر از نیاز و
سقوط قیمتها گردید) ،در نظر گرفتن سطوح باالتر حمایت برای گندم و برنج در سیاست حداقل قیمت حمایتی (که
در نتیجه کشاورزان به سمت تولید برنج و گندم روی آوردند) ،بخشودن بدهی کشاورزان (که موجب کاهش هزینههای
تولید ،افزایش تولید ،و افزایش تقاضای مواد غذایی از سوی خانوارهای کشاورزان هند شد) ،اعطای وام با بهره پایین
به کشاورزان (که منجر به کاهش هزینههای تولید ،افزایش تولید ،و افزایش تقاضای مواد غذایی خانوارهای کشاورزان
گردید) ،و انجام پرداختهایی به کارگران روستایی تحت سیاست برنامه تضمین اشتغال روستایی بیشتر برای کار در
پروژههای بخش آب ،جنگل و توسعه اراضی صورت میگیرد (آرانوف و همکاران.)2116 ،
مقایسه این سیاستها در دو کشور نشان میدهد که اشتراکاتی در این زمینه بین دو کشور وجود دارد هر چند که
تمایزاتی نیز در این خصوص وجود دارد .تشویق کشاورزان به تولید بیشتر هدف غایی سیاستهای هر دو کشور بوده
که در چین در قالب کمکهای مالی و اعتباری و یارانه اتفاق افتاده است .در چین سیاست تولید استاندارد و
استانداردسازی مزارع با ایجاد انگیزه از طریق معرفی تولید و مزارع استاندارد و تشویق مالی مورد توجه بوده است.
سیاستهای تبدیلی و تكمیلی؛ بررسی سیاستهای تبدیلی و تکمیلی در کشورهای هند و چین نتایج جالب توجهی
را در بر داشت .از جمله این که در چین از ضایعات محصوالت کشاورزی استفاده نشده بلکه محصوالتی با همین منظور
تولید شدهاند .دولت چین ضایعات محصوالت را به روشهای مختلف مانند بهبود وضعیت حمل و نقل (گسترش شبکه
سبز) و گسترش سیستم انبارداری و ذخیرهسازی محصول و سردخانهها کنترل کرده است (گیل و همکاران .)2101 ،از
Available at: http://english.agri.gov.cn/ga/Policies/Policy/201112/t20111230_3843.htm

1

 19اقتصاد کشاورزی /ویژهنامه 9818 /

ابزارهای مهم دولت چین برای پویایی چرخه ارزشی افزایی صنایع وابسته ،ساخت برندهای تجاری برای برخی بنگاههای
کشاورزی  Dragon Headمیباشد .هر ساله مسئولین دولتی مربوط تعدادی برند تحت عنوان برندهای مشهور به
رسمیت شناخته شده 0را تصدیق و تأیید میکنند و برخی بنگاهها نیز عنوان بنگاههای  Dragon Headرا به خود
میگیرند (گروه مشورتی نمایندگان تجاری .)2119 ،ابزارهای دولت هند در خصوص این صنعت از تنوع بیشتری
برخوردار است .دولت هند اقدامات مختلفی انجام داده که از جمله میتوان به اولویت اعطای وام بانکی به صنایع
فرآوری مواد غذایی ،کاهش مالیات غیرمستقیم برای غذاهای بستهبندیشده آماده ،معافیت مالیات غیرمستقیم بر
تجهیزات خنککننده ،کاهش عوارض گمرکی برای ماشینآالت فرآوری از  9/5درصد به  5درصد ،گسترش همکاری
با بسیاری از کشورها ،اجازه استفاده از اسامی برند خارجی ،واردات و صادرات آزاد اکثر کاالها به استثنای کاالهای
لحاظشده در لیست سیاه صادرات و واردات و واردات آزاد کاالهای سرمایهای ،معافیت کامل منافع و درآمدهای حاصل
از صادرات از مالیات شرکتهای سهامی ،طرح تأسیس پارکهای بزرگ غذایی در بخشهای مختلف کشور از سوی
دولت با هدف ایجاد زنجیره ارزشی یکپارچه از سر مزرعه تا مصرفکننده ،تأسیس تسهیالت زنجیره سردخانهای در
هند مانند کامیونهای سردخانهدار در سراسر کشور در جهت کمک به کشاورزان برای افزایش زمان مجاز نگهداری
محصوالت و حفظ کیفیت آنها ،ایجاد زیرساختهای پس از برداشت مناسب برای این صنعت در راستای حمایت از
صنعت فرآوری مواد غذایی و آغاز سرمایهگذاری  011هزار کرور روپیه برای بخش فرآوری مواد غذایی تا سال 2105
اشاره کرد (خورانا و جایپوریار .)2116 ،وظیفه سازماندهی سرمایهگذاریهای بزرگ در بخش فرآوری مواد غذایی هند
بر عهده وزارت صنایع فرآوری مواد غذایی است که مسئول تنظیم و ترویج قوانین بخش فرآوری مواد غذایی نیز
میباشد (خورانا و جایپوریار.)2116 ،
گفتنی است که تحت ساختار یکپارچه عمودی -1 ،Dragon Headاطالعات بازار فوراً از بنگاههای Dragon
 Headاز طریق واسطهها به کشاورزان منتقل میشود -2 ،کشت کشاورزان تحت هدایت و مساعدت بنگاههای
 Dragon Headاز طریق واسطهها صورت میگیرد و  -9محصوالت توسط کشاورزان به بازار منتقل و سپس،
توسط واسطهها انتخاب میگردد و پس از آن ،فرآوری محصول و بازاریابی آن توسط بنگاههای Dragon Head
صورت میپذیرد (گروه مشورتی نمایندگان تجاری.)2119 ،
سیاستهای تجاری؛ بررسی سیاستهای تجاری کشورهای چین و هند نشان داد که این کشورها در جریان الحاق
به سازمان تجارت جهانی ،تغییراتی اساسی در سیاستهای خود ایجاد کردهاند .تجربه چین نشان داد که پس از الحاق
چین به سازمان تجارت جهانی تغییرات اساسی در روند تجارت ،تولید ،اشتغال و شاخصهای دیگر در این کشور به
وجود آمده است .دولت مرکزی چین در پایان سال  0666اجرای بازسازی استراتژیک را وظیفه اصلی اقتصاد کشاورزی
و روستایی دانست و بهبود کیفیت و افزایش کارایی ،جایگزین واریتههای با کیفیت پایین و غیرقابلعرضه در بازار
ملی و بینالمللی با واریتههای مرغوب ،توجه بیشتر به توسعه محصوالت باغی ،دامی ،آبزی و جنگلکاری در این
مرحله را در دستور کار قرار داد (اکسیون .)2112 ،در کشور هند نیز سیاستهای تجاری فعلی کشاورزی با تالشهای
بلندمدت دولت این کشور به منظور تنظیم دقیق تجارت در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل رقابت
Recognized famous brands

1

درسهایی از سیاستهای توسعه کشاورزی18...

خارجی و حمایت از مصرفکنندگان در برابر نوسانات قیمت جهانی همسو است .بر اساس الزامات سازمان تجارت
جهانی ،تعرفههای کشاورزی به شدت محدود گردیده است .این در حالی است که برای بسیاری از محصوالت
کشاورزی ،نرخهای تعرفه کاربردی بسیار پایینتر از سطوح سقف تعرفه سازمان تجارت جهانی بوده که این شکافها
برای دولت هند این امکان را فراهم ساخته تا نرخهای تعرفه خود را در واکنش به وضعیت بازارهای داخلی و بینالمللی
اصالح کند (آرانوف و همکاران .)2116 ،چین به سبب تعهداتش در سازمان تجارت جهانی کلیه یارانههای صادراتی
را به تدریج حذف نمود (هوآنگ و روزل2112 ،؛ هوآنگ و همکاران .)2115b ،همچنین صادرکنندگان محصوالت
کشاورزی در هند یارانههای صادراتی مستقیمی را دریافت نمیکنند .یارانه صادراتی در هند بهصورت معافیت سود
صادراتی حاصل از مالیات درآمدی ،و یارانه بر هزینه ترابری کاالهای مشخصی همچون میوهها ،سبزیجات و گلها
ارائه داده میشود (مالیک.)2119 ،
دولت هند در راستای آزادسازی صادرات اقداماتی انجام داده که عبارتند از :کاهش محصوالت ،تخفیف سهمیههای
صادراتی ،لغو حداقل قیمت صادراتی و افزایش دسترسی به اعتبارات صادراتی .دولت هند اختیار وضع دوباره حداقل
قیمتهای صادراتی را در صورت صالحدید برای خود محفوظ نگه داشته است (خورانا و جایپوریار .)2116 ،به طور
کلی ابزارهای مرزی چین در خصوص محصوالت کشاورزی چین شامل تعرفهها ،مالیات بر ارزش افزوده واردات،
مالیاتهای صادراتی میباشد .در کنار این ابزارها ،ابزار توسعه صادرات نیز صورت میگیرد (گروه مشورتی نمایندگان
تجاری .)2119 ،انواع حمایتها و ابزارهای تجاری دولت هند عبارتند از :تنظیم حقوق گمرکی واردات کشاورزی با
توجه به قیمتهای حمایتی داخلی در راستای اهداف تثبیت قیمت ،استفاده از ابزارهای کنترلی مختلف مانند تحریم،
مجوزها ،سهمیهها ،کنترل بازاریابی و قیمتهای صادراتی حداقل به منظور کنترل میزان صادرات کاالهای کشاورزی
هند ،استفاده از محرکهای نقدی برای تولیدکنندگان محصوالت فرآوریشده صادراتگرا ،یارانه برای هزینههای
حمل و نقل ،و معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی به منظور بهبود وضعیت رقابت در صادرات (سازمان تجارت جهانی،
2112؛ هدی و گوالتی.)2115 ،
اعتبارات کشاورزی؛ دولت چین معموالً برای حمایت از کشاورزان ،سقف نرخ اجباری وامدهی را ایجاد کرده است
که از جذابیت وامدهی برای کشاورزان با ریسک باالتر کاسته است .دولت چین در سالهای اخیر به منظور بهبود
دسترسی کشاورزان به وام از برنامههای آزمایشی بسیاری بهره جسته است .مهمترین برنامه ،طرح مجدد تعاونیهای
اعتبار روستایی ( )RCCSاست .اعتبارات خرد روستایی و اصالح بانک پستی از برنامههای آزمایشی دیگر در این
رابطه هستند .دولتهای استانی چین عالوه بر تزریق منابع مالی بیشتر به تعاونیهای اعتبار روستایی ،در تقویت و
تثبیت تعاونیهای اعتبار روستایی همکاری کردهاند .دولت چین در سالهای اخیر به منظور افزایش سرمایهگذاری در
کشاورزی و مناطق روستایی ،بانکها و تعاونیهای اعتباری روستایی را برای ارائه بیشتر وام به کشاورزان تشویق
کرده است (گروه مشورتی نمایندگان تجاری.)2119 ،
بررسی حمایتهای اعتباری و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی کشور هند مؤید آن است که دولت هند بهمنظور بهبود
فرایند اعطای اعتبارات به بخش کشاورزی اقدامات مختلف سیاستی مانند برنامه کارت اعتباری کشاورزی (،0)KCC
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در نظر گرفتن بسته حمایتی برای تقویت ساختار اعتباری کوتاهمدت شرکتهای تعاونی روستایی به نمایندگی اجرایی
بانک ملی توسعه روستایی و کشاورزی ( ،0)NABARDاجرای طرحهای بزرگ بخشودگی بدهی 2و تخفیف بدهی9
برای کشاورزان ،تشکیل بانک ملی توسعه روستایی و کشاورزی هند بهمنظور اعطای اعتبار برای حمایت از کشاورزی،
صنایع کوچک مقیاس ،صنایع دستی و سایر فعالیتهای اقتصادی روستائیان با هدف توسعه روستایی و تأمین رفاه
مناطق روستایی انجام داده است .بسیاری از کارشناسان در خصوص برنامه بخشودگی بدهی در هند بر این اعتقادند
که برنامه مذکور منجر به پویایی نظام اعتبارات کشاورزی میشود (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.)2116 ،
بیمه محصوالت کشاورزی؛ مقایسه وضعیت بیمه محصوالت کشاورزی در کشورهای چین و هند مبین آن است
که بیمه کشاورزی در هند در مقایسه با چین از پیشرفت بیشتری برخوردار بوده است .در چین نیز با وجود مشاهده
پیشرفتهایی در صنعت بیمه کشاورزی این کشور در سالهای اخیر ،اما هنوز سیاستهای بیمه کشاورزی چین
بهصورت سنتی باقیمانده است که خطر مشکالت جدی از قبیل انتخاب معکوس ،مخاطرات اخالقی ،کارایی پایین
غرامت پس از حوادث ،هزینههای اجرایی باال ،و خطاهای ارزیابی زیان بیشتر را تحمیل نموده است (بانک جهانی،
a2007؛ چن .)2100 ،از سال  ،2112دولت از طریق کمیسیون تنظیم بیمه چین و پرداخت یارانه بیمه از کشاورزان
حمایت نمود .در چین بالیای طبیعی مختلف شامل طوفان ،سیل ،تگرگ ،خشکسالی ،بیماریهای مختلف گیاهی و
دامی و غیره تحت پوشش قرار گرفته شده است (وانگ و همکاران.)2116 ،
در هند تنوع و گسترش قابلتوجهی در انواع بیمه و محصوالت در مقایسه با چین مشاهده میگردد .انواع بیمههایی
که در بخش کشاورزی هند مورد استفاده قرار گرفته و یا میگیرد شامل بیمه تولید (پرداخت خسارت بر اساس عملکرد
هر مزرعه و عملکرد منطقه) ،برنامه جامع بیمه محصوالت کشاورزی ،برنامه جامعتر ملی بیمه کشاورزی ،بیمه درآمد
و بیمه آب و هوایی میباشد که محصوالت مختلفی را تحت پوشش قرار داده است .پوشش برنامههای بیمه کشاورزی
هند با توجه به سطح ،تعداد کشاورزان و ارزش محصوالت کشاورزی بسیار کم بوده و برنامههای بیمه کشاورزی از
دوام چندانی برخوردار نیستند (راجو و چند2118 ،؛ پال .)2101 ،توضیح آن که برنامه جامعتر بیمه با عنوان برنامه ملی
بیمه کشاورزی از سال  0666به اجرا درآمد که هنوز هم ادامه دارد .هدف از اجرای این بیمه ،فراهم نمودن پوشش
بیمهای و حمایت مالی کشاورزان در برابر حوادثی چون بالیای طبیعی ،بیماریها و آفات گیاهان؛ تشویق کشاورزان
برای پذیرش روشهای پیشرفته کشت ،نهادههای با ارزش باال و فنآوری باالتر کشاورزی؛ و کمک به ثبات درآمد
کشاورزان بهویژه در سالهای بالخیز میباشد .در این نوع بیمه ،دانههای غذایی ،دانههای روغنی ،چغندرقند،
سیبزمینی ،پنبه ،پیاز ،فلفل ،موز ،آناناس ،زنجبیل ،زردچوبه و محصوالت باغی تحت پوشش بیمه قرار میگیرد (سینگ،
.)2101
ب) تجربیات سیاستی توسعه منابع آب در چین و هند
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بهرهوری آب؛ بر اساس بررسیهای انجام شده ،در کشورهای چین و هند سیاستهای مختلفی برای افزایش بهرهوری
آب مورد توجه قرار گرفته است .به دیگر سخن اجرای آبیاری آباندوز و شکلگیری یک جامعه آباندوز یکی از
سیاستهای اصلی ملی در چین شده است (لیو و هی0669 ،؛ وو0668 ،؛ لی .)0666 ،در این باره ،کشور چین اقداماتی
در خصوص افزایش بهرهوری انجام داده است .از جمله این اقدامات میتوان به بهبود ساخت پروژههای منابع آبی در
مناطق خشک و مواجه با کمبود آب جهت بهبود بهرهوری اشاره کرد .در این خصوص برنامهریزی ملی توسعه منابع
آبی در سطح روستا و برنامهریزی توسعه ملی جمعآوری آب باران ،ذخیره و مصرف در دهمین برنامه  5ساله چین
تنظیم و اجرا شده است .در سال  ،2101دولت مشخصات فنی جمعآوری آب باران ،ذخیره و مصرف ،توسعه منابع آبی
و آبیاری در سطح روستا ،ذخیره آب ،و حفاظت آب و خاک را وضع نمود .همچنین از "آغاز برنامه  5ساله هفتم"
( ،)0689-0661کشت آباندوز از جمله پروژه مهم تحقیقاتی توسط دولت چین نامیده شده است (لی .)2110 ،افزون
بر این موارد در چین توجه ویژهای به روش آبیاری متناوب خشک/تر برای برنج شده که تأثیر مثبت بر عملکرد،
بهرهوری آب ،کارایی استفاده از آب و بازده و هزینههای آبیاری را نشان داده است (سوریج2112 ،؛ بومن و همکاران،
 .)2119این در حالی است که در هند با توجه به این که تقاضا برای آب در بخشهای صنعتی و خانگی روز به روز در
حال افزایش بوده (بانک جهانی )0668 ،و فشار بر بخش کشاورزی وارد میشود ،افزایش در تولید از طریق افزایش
کارایی مصرف آب با پذیرش شیوههای آبیاری میکرو (قطرهای و بارانی) مورد توجه قرار گرفته است .از اقدامات دیگر
که در کوتاهمدت در هند مورد توجه بوده شامل بهبود کیفیت عرضه آب آبیاری سیستمهای کانالی ،بهبود کیفیت عرضه
برق در کشاورزی در مناطقی که آبیاری آب زیرزمینی زیادی دارند با عرضه بلندمدتتر و همراه با بهبود ساختار تعرفه؛
بهبود ساختار برق در مناطق روستایی شرق هند میشوند (کومار و آماراسینگ.)2101 ،
شاخص ارزش بهرهوری آب در کشورهای چین ،هند و ایران به ترتیب برابر با  0/98 ،9/2و  0/99دالر در متر مکعب
در سال  2100بوده است .بر این اساس میتوان گفت که بهرهوری آب در ایران از چین کمتر و از هند بیشتر است .با
این وجود امکان افزایش بهرهوری به میزان زیادی وجود دارد .کاراییهای مصرف آب آبیاری در هند به دلیل روشهای
ناکارای آبیاری یا شرایط نامناسب خاک ضعیف هستند (دولت هند.)0666a ،
بازیافت آب؛ با افزایش تقاضای آب بخشهای مختلف ،بازیافت و مصرف مجدد فاضالب به عنوان یک گزینه عملی
برای افزایش منابع آبی قابل دسترس مورد توجه قرار گرفته است و با افزایش فشار بر منابع آبی ،دولتها بر مصرف آب
بازیافتی تمرکز کردهاند .دولت چین در سال " ،2119سیاست تکنولوژی تجدیدپذیر فاضالب شهری" را معرفی نمود (مو
و کویفن .)2101b ،بر اساس سیاست ملی آب هند ( )2102بازیافت و مصرف مجدد آب میبایست یک هنجار عمومی
باشد .همچنین بازیافت و مصرف مجدد آب ،پس از تصفیه بر اساس استانداردهای مشخص ،باید از طریق یک سیستم
تعرفه مناسب و برنامهریزی شده تشویق شوند .به عالوه یارانهها و مشوقها باید جهت تشویق بازیافت آالیندههای صنعتی
و مصرف مجدد (که نیاز به سرمایه زیادی دارند) انجام گیرند .همچنین دولت چین در خصوص نمکزدایی از دهه 0691
سرمایهگذاری نموده ،اما به تازگی نمکزدایی یکی از صنایع جدید فنآوری مدرن مورد تأکید دولت شده و تسهیالت
زیادی در این خصوص در مناطق شمالی آن فراهم گردیده است (مو و کویفن .)2101 ،در هند نیز به منظور افزایش منابع
آبی قابل دسترس ،نمکزدایی آب مورد توجه بوده است (سیاست ملی آب هند.)2102 ،

 18اقتصاد کشاورزی /ویژهنامه 9818 /

انتقال آب؛ پروژههای انتقال آب در کشورها یکی از مقولههایی است که از پیچیدگیهای خاص خود به لحاظ مسائل
اقتصادی و زیستمحیطی برخوردار است .چینیها اکنون جهت افزایش عرضه آب در سه حوضه رودخانه هوانگ -هوای-
های ،پروژه انتقال آب جنوب به شمال ( )SNWTرا آغاز نمودهاند .این ایده به سال  0652برمیگردد اما اجرای آن تا
اواخر سال  2112شروع نشد .این پروژه شامل سه بخش عمده است )0 :یک مسیر شرقی که آب از یانگتسه پایینی به
شمال از طریق  0211کیلومتر کانال دراز حرکت خواهد نمود؛  )2یک مسیر میانی که از هانجیانگ (شاخه اصلی یانگتسه)
بهرهبرداری خواهد نمود ،و  )9یک مسیر غربی که آب را از باالدست رودخانههای یانگتسه ،تانگتیان ،یالونگ ،و دادو
جهت افزایش آب حوضه رودخانه زرد حرکت خواهد داد .محققان آب چین معتقدند که پروژههای انتقال آب ممکن است
از نظر اقتصادی امکانپذیر باشند اما اثرات اجتماعی و زیستمحیطی آنها با چالش همراه است .اکثراً به استقرار مجدد
جمعیت نیاز دارند و محیط زیست را تحت تأثیر قرار میدهند و این اقدامات مهندسی باید با قیمتهای مناسب آب،
سیاستهای سرمایهگذاری ،و ابزارهای قانونی کامل شود (گوناراتنام و همکاران2112 ،؛ تان و وانگ .)2119 ،در هند نیز
برنامهریزان آب اهمیت مکانیزمهای انتقال آب را از دیرباز مورد توجه قرار دادهاند و آب را از مناطق با مازاد آب به سمت
مناطق با کمبود آب زهکش نموده و عدم تعادل را تا حدی جبران نمایند .در این میان ،برنامه بلندمدت ملی )NNP( 0با
هدف توسعه رودخانههای شبهجزیره ،و رودخانههای هیمالیا در سال  0681تنظیم گردید .آژانس ملی توسعه آب2
( )NWDAدر هند مطالعات روزمره زیادی که به منظور بررسی امکانپذیری برنامه اتصال رودخانهها یعنی مطالعات بیالن
آب حوضهها  /زیرحوضهها و نقاط انحراف مسیر ،مطالعات قبل از امکانپذیری ظرفیت ذخیره اتصاالت مورد نیاز هستند
را انجام داده است .یک گروه به رهبری مدیر کمیسیون مرکزی آب ( )CWCو شامل ادارات دیگر این کمیسیون و
نمایندگان سازمان آبیاری /منابع آبی از ایالتهای مربوطه توسط دولت هند در ژوئن  2112تشکیل شد تا با ایالتها در
خصوص مسائل دستیابی به یک توافق عام در رابطه با اشتراک آبهای مازاد و تهیه گزارش تفصیلی پروژه توسط
 NWDAبحث و گفتگو نماید .همچنین ،دولت هند یک کمیتهای متشکل از محیط زیستشناسان ،کارشناسان اجتماعی،
و سایر کارشناسان مرتبط با اتصال رودخانهها را با هدف نظارت بر فرایند پیشرفت اتصال رودخانهها زیر نظر ریاست وزیر
منابع آب تشکیل نموده است و نگرانیهای زیستمحیطی مذکور در حوزه قضاوت و داوری گزارشات تفصیلی پروژهها
شامل شدهاند (بندری و ردی.)2119 ،
کنترل آلودگی آب؛ آلودگی آب یکی از مباحثی است که اکثر کشورها با آن مواجهند و با ابزارهای مختلف به دنبال
کنترل آن هستند .کشور چین در خصوص کنترل آلودگی آب (که سهم مهمی را در کمبود منابع آبی و مشکالت
زیستمحیطی دارد) راهکارهای مختلفی را در دستور کار خود داشته است .انتقال سیاستها و اقدامات پیشگیری آلودگی
آب شامل انتقال از کنترل آلودگی منبع نقطهای به کنترل تلفیقی حوضههای رودخانه ،از کنترل  EOPبه کنترل منبع
اصلی و فرایند آنها ،از کنترل غلظت به کنترل ترکیبی میزان کل و غلظت ،و از پیشگیری آلودگی به عنوان معیار اصلی
توجه به هر دو پیشگیری آلودگی و حفظ اکولوژیکی 9از جمله این راهکارهاست .حذف تدریجی و توقف یک تعداد ظرفیت

)National Perspective Plan (NPP

1

)National Water Development Agency (NWDA
Available at: www.unep.org/gc/gcss-viii/china%20iwrm.pdf
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تولید ،فرایندها ،محصوالت و کارخانجات همراه با آلودگی جدی زیستمحیطی و اتالف منابع و تسریع در ایجاد زیرساخت
کارخانجات تصفیه فاضالب شهری ،و توسعه پیشگیری از آلودگی آب با بهرهگیری از ابزارهای اقتصادی از دیگر این
راهکارها در چین بوده است .اجرای دقیق ارزیابی اثر زیستمحیطی و رد پروژههای سازندگی ناسازگار با نیازهای
زیستمحیطی و حمایت از تولید سالمتر در کارخانجات در ارتباط با نوآوری در تکنولوژی از اقدامات دیگر دولت چین در
این رابطه میباشد (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.)2119 ،
همچنین کشور هند در خصوص کنترل آلودگی آب از راهکارهایی مانند تصفیه ،اخذ مالیات ،برنامه های حفاظتی از
رودخانهها ،بازرسی آلودگی ،حذف آلودگی و استفاده از تحقیقات بهره برده است (سازمان بینالمللی مؤسسات عالی
حسابرسی ،کارگروه بازرسی زیستمحیطی .)2100 ،به طور مشخص در این رابطه ،کشور هند به دنبال تصفیه فاضالب
در سطح و استانداردهای قابل قبول قبل از تخلیه آن به جریانات طبیعی است .همچنین تأکید بر توجه سیاستگذاران هند
به ایجاد یک سیستم منسجم مالیات برای پیشگیری و کنترل آلودگی آب ناشی از فاضالبهای صنعتی در جهت بهبود و
پایداری محیط آبی مورد توجه برنامهریزان و سیاستگذاران شده است .همچنین در هند اصل "پرداختهای آلودهکننده"
در مدیریت آب آلوده دنبال میشود .در این کشور سیستم بازرسی شخص ثالث و اقدامات تنبیهی سختی علیه کسانی که
مسئول آلودگی هستند فراهم میشود .اجرای برنامههای ملی حفاظت از رودخانهها و دریاچهها به ویژه منابعی که در
معرض آلودگی شدید آبی قرار دارند از دیگر مسائل مورد توجه در هند قرار گیرد .افزون بر این موارد ،راهکارهایی نظیر
توجه به آلودگی آب زیرزمینی در سیاستهای قیمتگذاری نهادههای کشاورزی (به ویژه آفتکشها) ،ابداع روشهای
جدید مبتنی بر دانش و فنآوری قوی جهت حذف آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی ،و بهبود کیفیت آب و حمایت از
بخش تحقیقات و توسعه ( )R&Dدر توسعه فنآوریهای کم هزینه تصفیه فاضالب در مقیاسهای مختلف در دستور
کار دولت هند قرار دارد.
مقایسه این دو کشور در زمینه کنترل آلودگی مبین آن است که این کشورها از ابزارهای گوناگونی برای این منظور استفاده
کردهاند به طوری که طیف متفاوتی را به لحاظ مدیریت نوع فعالیتهای آلودهکننده ،مراحل مختلف اجرای فعالیتها،
ابزارهای تشویقی و تنبیهی و  ...شامل میشود و استفاده از این ابزارهای در ایران نیز میتواند مفید واقع شود.
مدیریت سیل؛ کشورهای چین و هند در جهت مدیریت سیل راهکارهایی را اندیشیدهاند .از جمله راهکارهایی که هم در
هند و هم در چین مورد توجه بوده است میتوان به بکارگیری توأم بندها و حوضههای ذخیره و نگهداری در مناطق وسط
رودخانه جهت کنترل سیلهای نامنظم اشاره نمود .به طور کلی ،خاکریزها در صورتی که به طور صحیح طراحی ،اجرا و
نگهداری شوند ابزار رضایتبخش حفاظت در مقابل طغیان سیل هستند ،اما ترکیب مناسب این روش با روشهای دیگر
مثل سدهای ذخیره ،محدود نمودن حوضههای آبریز و غیره معموالً مؤثرتر است .آمادگی در برابر سیل و مبارزه با آن قبل
و طی فصل سیل مبتنی بر سیستم مدیریت اضطراری کامالً سازمانیافته نیز از دیگر موارد است .از آنجا که راه حلی برای
حفاظت کامل در برابر سیل وجود ندارد ،کشورها الزم است راهبرد خود را به سمت مدیریت کارای سادهسیلها ،مقاومت در
برابر سیل ،پیشبینی سیل ،آمادگی در برابر بالیا و برنامهریزی واکنش ،مقابله در برابر سیل و بیمه سیل تغییر دهند (ژانگ،
2112؛ مرجع ملی مدیریت بالیا -دولت هند .)2118 ،حمایت از مناطق مستعد سیل در برابر سیل متداول در بخشهای
وسط و پایین رودخانههای اصلی در چین مورد تأکید قرار گرفته است (ژانگ .)2112 ،در هند تأکید بر انجام راهکارهایی
چون پیشبینی سیل و منطقهبندی سادهسیلها به منظور کاهش خسارت سیل شده است (مرجع ملی مدیریت بالیا-دولت
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هند .)2118 ،ذخیره آب سیل در مناطق باالدست تا حد ممکن (ژانگ ،)2112 ،بیمه سیل ،تأمین وجوه کافی برای حفاظت
در برابر سیل به ویژه در پروژههای ذخیره آب و مد نظر قرار دادن پروژههای چند هدفه جنبههای کنترل سیل به صورت
همزمان (مرجع ملی مدیریت بالیا-دولت هند )2118 ،از دیگر موارد مطرح در این کشورها است.
مدیریت خشكسالی؛ یکی از بحثهای مهم ،مدیریت خشکسالی است که کشورهای مورد بررسی یعنی چین و هند
تدابیری برای این منظور اندیشیدهاند .از جمله راهکارهای مشترک این دو کشور میتوان به حمایت کافی از سیستم اطالعات
هواشناسی برای آمادگی در برابر خشکسالی و تأکید بر انجام راهکار پیشبینی خشکسالی به منظور کاهش خسارت
خشکسالی و بروز شدن روشهای پیشبینی ،و همچنین حمایت کافی از برنامههای کاهش و تسکین خشکسالی از جمله
تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی ،انحراف مسیر و انتقال آب ،برداشت و پمپاژ آب ،پروژههای آبیاری با کارایی بهتر مصرف آب
و آباندوز (از جمله آبیاری میکرو) و بیمه خشکسالی اشاره کرد .همچنین در این کشورها تأکید باید بر بهبود آمادگی در برابر
خشکسالی شده است (گوپتا و همکاران2100 ،؛ اداره اقتصاد و علوم کشاورزی و منابع استرالیا2102 ،؛ وزارت منابع آب هند،
 .)2102از جمله اقدامات دیگر مورد تأکید در هند بکارگیری مدیریت زمین ،خاک ،انرژی و آب به همراه حمایت کافی از
نهادهای علمی و تحقیقاتی برای تهیه راهبردهای مختلف کشاورزی و بهبود بهرهوری آب و خاک جهت مدیریت
خشکسالیها میباشد (گوپتا و همکاران2100 ،؛ وزارت منابع آب هند.)2102 ،
جمعبندی و پیشنهادها
بر اساس بررسی انجام شده در این مطالعه ،کشورهای چین و هند دارای تجربیات ارزندهای در بخش کشاورزی و منابع آب
هستند که استفاده از این تجربیات میتواند در مقولههای سیاستهای نهادهای ،تجاری ،بیمهای ،صنایع تبدیلی ،مدیریت
خشکسالی ،مدیریت سیل ،افزایش بهرهوری آب ،انتقال آب و ...در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد .پر واضح است که
بررسی و استفاده از تجربیات سایر کشورها نیز در جهت حل مشکالت بخش میتواند سرعت رسیدن به اهداف مورد نظر
را تقویت بخشد .بنابراین محققین و پژوهشگران میتوانند با بررسی تجارب سایر کشورها در جهت مرتفع نمودن مشکالت
و مسائل بخشهای مورد نظر گام بردارند و سیاستمداران را یاری رسانند .در جدولهای  8و  6خالصه اقدامات سیاستی
کشورهای مذکور نشان داده شده است.
جدول ( )3خالصه سیاستهای چین و هند در بخش کشاورزی
سیاست/کشور

حمایت نهادهای

چین

هند

یارانه خرید گونهها و واریتههای اصالحشده و بهبود یافته ،یارانه خرید ماشینآالت
کشاورزان ،یارانه مستقیم برای کشاورزان تولیدکننده غالت و حبوبات ،پرداخت
یارانه خرید واریتههای اصالحشده مستقیماً به کشاورزانی که دانهها و یا دامهای
اصالحشده پیشنهادی دولت را خریداری کنند ،پرداخت حدود  91درصد قیمت
ماشینآالت کشاورزی به کشاورزان ،اعطای اعتبارات یارانهای ،معرفی برنامه یارانه
جامع برای نهادههای کشاورزی ،قیمتهای ترجیحی برای برق و گاز طبیعی
مصرفی برای تولیدکنندگان کود ،قیمتهای ترجیحی حمل و نقل کودها ،معافیت
از تأمین وجوه ساخت خط آهن ،معافیت از مالیات بر ارزش افزوده ،انجام اقدامات
حمایتی از کودهای شیمیایی با هدف کاهش قیمت کودهای شیمیایی و افزایش
حمایت داخلی ،تشویق واردات و محدودیت صادرات کودها

اعطای یارانه به نهادههای کود ،آب آبیاری و برق،
حمایت از کشاورزان از طریق عدم اختصاص مالیات
به درآمدهای کشاورزی
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ادامه جدول ( )3خالصه سیاستهای چین و هند در بخش کشاورزی
توزیع و بازاررسانی

بکارگیری روش جدید ( )ADSبرای توزیع محصول

تدوین قانون بازار محصوالت کشاورزی ()APMR
توسط دولت مرکزی ،تشکیل میادین و
خردهمیدانها و کمیته بازار محصوالت کشاورزی
( )APMCمبتنی بر قوانین خاص در ایالتها،
تأسیس بازار عمدهفروشی میوه و سبزیجات

حمایت قیمتی
سیاستهای تولید و خودکفایی
حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی

حمایت قیمتی و سیاستهای تثبیت قیمت بهویژه غالت ،افزایش
قیمتهای تعیینشده دولتی و سقف قیمتهای دولتی ،کاهش سطوح
تعیینشده دولتی ،معرفی سقف پاداشهای تعیینشده دولتی برای حمایت قیمتی از  25محصول ،حمایت قیمت
محصوالت پنبه ،تنباکو و سایر محصوالت نقدى مانند گندم ،جو ،برنج ،حداقل ،ذخیره احتیاطی ،توزیع عمومی غالت،
ذرت ،خرید توافقی مازاد تولید دانهها ،روغن و سایر کاالها ،و برنامه مداخله در بازار
انعطاف پذیری در بازاریابی محصوالت مازاد کلیه اقالم کشاورزی ،اعمال
قیمتهای تضمینی برای محصوالت برنج و گندم
حمایت از تولید استاندارد سبد نباتی (عرضه مواد
غذایی بدون غالت) ،معرفی گروهی از مزارع به
عنوان مزارع استاندارد میوه ،سبزیجات و چای و تشویق کشاورزان به تولید بیشتر از طریق حمایت نهادهای ،سطوح
پرداخت یارانه به آنها ،اختصاص بودجه برای باالتر حمایت از گندم و برنج در سیاست حداقل قیمت حمایتی،
حمایت از پروژههای پرورش استاندارد دام و بخشودن بدهی کشاورزان ،اعطای وام با بهره پایین به کشاورزان،
ماکیان ،حمایتهای مالی در قالب پرداخت یارانه انجام پرداختهایی به کارگران روستایی تحت سیاست برنامه تضمین
به منظور توسعه تولید و افزایش انگیزه کشاورزان اشتغال روستایی بیشتر برای کار در پروژههای بخش آب ،جنگل و
و کشت واریتههای اصالحشده گیاهی ،پرداخت توسعه اراضی
یارانه به کشاورزان در شهرها و مراکز مهم
تولیدکننده محصول
اولویت اعطای وام بانکی به صنایع فرآوری مواد غذایی ،کاهش
مالیات غیرمستقیم برای غذاهای بستهبندیشده آماده ،معافیت
مالیات غیرمستقیم بر تجهیزات خنککننده ،کاهش عوارض گمرکی
عدم استفاده از ضایعات محصوالت کشاورزی و برای ماشینآالت فرآوری از  9/5درصد به  5درصد ،گسترش
تولید محصوالتی با همین منظور ،کنترل ضایعات همکاری با بسیاری از کشورها ،اجازه استفاده از اسامی برند خارجی،
از طریق بهبود وضعیت حمل و نقل (گسترش واردات و صادرات آزاد اکثر کاالها به استثنای کاالهای لحاظشده در
شبکه سبز) و گسترش سیستم انبارداری و لیست سیاه صادرات و واردات و واردات آزاد کاالهای سرمایهای،
ذخیرهسازی محصول و سردخانهها ،افزایش پویایی معافیت کامل منافع و درآمدهای حاصل از صادرات از مالیات
چرخه ارزش افزایی صنایع وابسته از طریق ساخت شرکتهای سهامی ،طرح تأسیس پارکهای بزرگ غذایی در
برندهای تجاری برای برخی بنگاههای کشاورزی بخشهای مختلف کشور از سوی دولت با هدف ایجاد زنجیره ارزشی
پیشرو ،و به رسمیت شناختن برندهای مشهور در یکپارچه از سر مزرعه تا مصرفکننده ،تأسیس تسهیالت زنجیره
سردخانهای مانند کامیونهای سردخانهدار در سراسر کشور ،ایجاد
هر سال
زیرساختهای پس از برداشت مناسب برای این صنعت ،آغاز
سرمایهگذاری  011هزار کرور روپیه برای بخش فرآوری مواد غذایی
تا سال 2105
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ادامه جدول ( )3خالصه سیاستهای چین و هند در بخش کشاورزی
چین

سیاست/کشور

حمایت تجاری

بهبود کیفیت و افزایش کارایی و جایگزینی
واریتههای با کیفیت پایین و غیرقابلعرضه در بازار
ملی و بینالمللی با واریتههای مرغوب ،توجه بیشتر
به توسعه محصوالت باغی ،دامی ،آبزی و
جنگلکاری ،حذف تدریجی بسیاری از یارانههای
صادراتی

هند
تنظیم حقوق گمرکی واردات کشاورزی با توجه به قیمتهای حمایتی
داخلی در راستای اهداف تثبیت قیمت ،محدودیت شدید تعرفههای
کشاورزی ،پایین تر بودن نرخ تعرفه کاربردی از سقف تعرفه سازمان
تجارت جهانی ،عدم دریافت یارانه صادرات به صورت مستقیم ،ارائه
یارانه صادراتی بهصورت معافیت سود صادراتی حاصل از مالیات
درآمدی و یارانه بر هزینه ترابری کاالهای مشخصی همچون میوهها،
سبزیجات و گلها ،در راستای آزادسازی صادرات سهمیههای صادراتی
تخفیف یافته ،حداقل قیمت صادراتی لغو و دسترسی به اعتبارات
صادراتی افزایش یافته است.

حمایت اعتباری
حمایت بیمهای

ایجاد سقف نرخ اجباری وامدهی برای حمایت از
کشاورزان ،استفاده از برنامههای آزمایشی مانند
طرح مجدد تعاونیهای اعتبار روستایی ،اعتبارات
خرد روستایی و اصالح بانک پستی ،تزریق منابع
مالی بیشتر به تعاونیهای اعتبار روستایی توسط
دولتهای استانی ،تشویق بانکها و تعاونیهای
اعتباری روستایی برای ارائه بیشتر وام به کشاورزان
به منظور افزایش سرمایهگذاری

برنامه کارت اعتباری کشاورزی ،در نظر گرفتن بسته حمایتی برای
تقویت ساختار اعتباری کوتاهمدت شرکتهای تعاونی روستایی ،اجرای
طرحهای بزرگ بخشودگی بدهی و تخفیف بدهی برای کشاورزان،
تشکیل بانک ملی توسعه روستایی و کشاورزی هند بهمنظور اعطای
اعتبار برای حمایت از کشاورزی ،صنایع کوچک مقیاس ،صنایع دستی
و سایر فعالیتهای اقتصادی روستائیان با هدف توسعه روستایی و تأمین
رفاه مناطق روستایی

سیاستهای بیمه کشاورزی چین هنوز بهصورت
سنتی باقیمانده است ،حمایت از طریق کمیسیون
تنظیم بیمه چین و پرداخت یارانه بیمه ،پوشش
خطراتی شامل طوفان ،سیل ،تگرگ ،خشکسالی،
بیماریهای مختلف گیاهی و دامی

بیمههای مورد استفاده شامل بیمه تولید ،برنامه جامع بیمه محصوالت
کشاورزی ،برنامه جامعتر ملی بیمه کشاورزی ،بیمه درآمد و بیمه آب و
هوایی می باشد ،در برنامه جامعتر ملی بیمه کشاورزی محصوالت
دانههای غذایی ،دانههای روغنی ،چغندرقند ،سیبزمینی ،پنبه ،پیاز،
فلفل ،موز ،آناناس ،زنجبیل ،زردچوبه و محصوالت باغی تحت پوشش
قرار دارند

مأخذ :یافتههای تحقیق
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جدول ( )2خالصه سیاستهای چین و هند در بخش آب
سیاست/کشور

چین

بهرهوری آب

بهبود ساخت پروژههای منابع آبی در مناطق خشک و
کمبود آب جهت بهبود بهرهوری ،حمایت از پروژه
تحقیقاتی کشت آباندوز ،توجه ویژه به
تکنولوژیهای آبیاری آباندوز متناوب خشک/تر
برای برنج

بازیافت آب

سیاست تکنولوژی تجدیدپذیر فاضالب شهری،
تحقیق ،توسعه و سرمایهگذاری در تکنولوژی
نمکزدایی

کنترل آلودگی آب

انتقال سیاستها و اقدامات پیشگیری آلودگی آب،
حذف تدریجی و توقف یک تعداد ظرفیت تولید،
فرایندها ،محصوالت و کارخانجات همراه با آلودگی
جدی زیستمحیطی و اتالف منابع ،تسریع ایجاد
زیرساخت کارخانجات تصفیه فاضالب شهری ،و
توسعه پیشگیری از آلودگی آب با بهرهگیری از
ابزارهای اقتصادی ،حمایت از تولید سالمتر در
کارخانجات در ارتباط با نوآوری در تکنولوژی ،تبدیل
فاضالب به منبع مصرف ،ارزیابی ابعاد زیستمحیطی
پروژههای سازندگی

منبع :یافتههای تحقیق

هند
حمایت از شیوههای آبیاری میکرو (قطرهای و بارانی)،
تأمین یارانههای هدفمند برای سیستمهای آبیاری
میکرو ،بهبود کیفیت عرضه آب آبیاری سیستمهای
کانالی ،بهبود کیفیت عرضه برق در کشاورزی در
مناطقی که آبیاری آب زیرزمینی زیادی دارند ،بهبود
ساختار برق در مناطق روستایی شرق هند
تعیین بازیافت و مصرف مجدد آب به عنوان یک هنجار
عمومی ،نمکزدایی آب ،در نظر گرفتن یارانهها و
مشوقها جهت تشویق بازیافت آالیندههای صنعتی و
مصرف مجدد ،تشویق بازیافت و مصرف مجدد آب،
پس از تصفیه بر اساس استانداردهای مشخص از
طریق یک سیستم تعرفه مناسب و برنامهریزی شده
ارزیابی منابع آب سطحی و زیرزمینی از نظر کیفیتی،
تصفیه فاضالب در سطح و استانداردهای قابل قبول
قبل از تخلیه آن به جریانات طبیعی ،ایجاد یک سیستم
منسجم مالیات برای پیشگیری و کنترل آلودگی آب
ناشی از فاضالبهای صنعتی ،تاکید بر اصل
پرداختهای آلودهکننده ،در نظر گرفتن اقدامات
تنبیهی علیه آلودهکنندگان ،مشارکت بخش
خصوصی -دولتی برای نظارت و کنترل کارخانجات
تصفیه پساب و فاضالب ،اجرای برنامههای ملی
حفاظت از رودخانهها و دریاچهها ،توجه به مسئله
آلودگی آب زیرزمینی در سیاستهای قیمتگذاری
نهادههای کشاورزی ،ابداع روشهای جدید مبتنی بر
دانش و فنآوری قوی جهت حذف آلودگی منابع آب
سطحی و زیرزمینی ،و حمایت از بخش تحقیقات و
توسعه در توسعه فنآوریهای کمهزینه تصفیه
فاضالب
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ادامه جدول ( )2خالصه سیاستهای چین و هند در بخش آب
سیاست/کشور

چین

انتقال آب

تسهیل مشکالت آب با انتقال آب از رودخانه
یانگتسه در جنوب به رودخانههای شمالی ،توجه به
مسائل اجتماعی و زیستمحیطی انتقال آب

مدیریت سیل
مدیریت خشکسالی

ذخیره آب سیل در مناطق باالدست تا حد ممکن،
حمایت از مناطق مستعد سیل در برابر سیل متداول
در بخشهای وسط و پایین رودخانههای اصلی،
بکارگیری توأم بندها و حوضههای ذخیره و نگهداری
در مناطق وسط رودخانه جهت کنترل سیلهای
نامنظم ،آمادگی در برابر سیل و مبارزه با آن قبل و
طی فصل سیل مبتنی بر سیستم مدیریت اضطراری
کامالً سازمانیافته
انجام پروژههای کوچک و بزرگ ذخیره آبی،
پروژههای انحراف مسیر و انتقال آب ،پروژههای پمپاژ
آب ،پروژههای کارایی بهتر مصرف آب ،بهبود برنامه
آمادگی در برابر خشکسالی ،توسعه سیستم نظارت و
پیشبینی خشکسالی ،و گسترش شبکه کاهش
خشکسالی شامل خدمات اجتماعی

هند
زهکشی آب از مناطق با مازاد آب به سمت مناطق با
کمبود آب ،امکانپذیری برنامه اتصال رودخانهها یعنی
مطالعات بیالن آب حوضهها/زیرحوضهها و نقاط
انحراف مسیر ،اطمینان از رضایت عمومی در خصوص
طرحهای اتصال رودخانهها در بین استانهای مختلف،
حداقل نمودن تأثیر معکوس طرحهای انتقال آب بر
محیط زیست
مقاومسازی در برابر سیل شامل آمادگی در برابر بالیا،
و برنامهریزی واکنش؛ مد نظر قرار دادن پروژههای
چندهدفه جنبههای کنترل سیل به صورت همزمان؛
بیمه سیل؛ تأمین حمایت کافی از سیل در پروژههای
ذخیره آب تا حد ممکن؛ تأکید بر انجام راهکارهایی
چون پیشبینی سیل و منطقهبندی سادهسیل به منظور
کاهش خسارت سیل
تأکید بر آمادگی در برابر خشکسالی ،حمایت از سیستم
اطالعات هواشناسی ،پیشبینی خشکسالی ،حمایت از
برنامههای کاهش و تسکین خشکسالی از جمله تغذیه
مصنوعی آب زیرزمینی ،انحراف مسیر و انتقال آب،
برداشت آب ،پروژههای آبیاری آباندوز (از جمله
آبیاری میکرو) و بیمه خشکسالی

منبع :یافتههای تحقیق

 ارائه پیشنهادها بر اساس تجربیات سیاستی چین و هند برای بخش کشاورزی ایران -0استفاده از ابزارهای حمایت نهادهای مناسب مانند اعطای یارانه برای خرید گونهها و واریتههای اصالحشده و
بهبود یافته و خرید ماشینآالت کشاورزان ،یارانه مستقیم برای کشاورزان تولیدکننده غالت و حبوبات ،و اعطای
اعتبارات یارانهای ،جبران افزایش قیمت نهادههای کشاورزی ،در نظر گرفتن قیمتهای ترجیحی برای برق و گاز
طبیعی مصرفی برای تولیدکنندگان کود ،و نیز قیمتهای ترجیحی حمل و نقل کودها با هدف افزایش حمایت داخلی
از تولید کنندگان کود.
 -2قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی عمدتاً پایین تر از قیمت وارداتی آنها است .به عبارتی دیگر سیاست
قیمت خرید تضمینی از خصوصیات یک سیاست حمایتی برخوردار نبوده و بدین ترتیب دولت در واقع نوعی مالیات
پنهانی را بر کشاورزان داخلی اعمال میکند (اسعدی و اژدری .)0985 ،از اینرو پیشنهاد میشود اصالحات قیمتی
در بازار محصوالت کشاورزی در جهت افزایش قیمت در سطح مزرعه و به تدریج آزادسازی بازار صورت پذیرد .در

درسهایی از سیاستهای توسعه کشاورزی908...

این راستا می توان از ابزارهای زیر بهره برد )0 :افزایش قیمتهای تعیینشده دولتی و سقف قیمتهای دولتی)2 ،
حمایت قیمت حداقل و  )9ذخیره احتیاطی.
 -9با توجه به اینکه نظام توزیع و عرضه محصوالت کشاورزی ایران دارای مشکالت زیادی از جمله وجود
واسطههای زیاد در فرایند عرضه و توزیع محصول است ،استفاده از روشهای جدید توزیع محصول مانند ADS
در چین و قانون بازار محصوالت کشاورزی ( )APMRهند و یا تشکیل گروههای مختلف خودیار از کشاورزان
برای انجام عملیاتی مانند پاک کردن ،درجهبندی و بستهبندی محصوالت را در سطح مزرعه و قبل از عرضه به
بازار می تواند مسائل مربوط را مرتفع نماید.
 -2یکی از اهداف مهم بخش کشاورزی ایران نیل به خودکفایی و تأمین امنیت غذایی در جامعه است .در راستای
نیل به این هدف در کنار سایر سیاستهای حمایتی پیشنهاد میشود :گروهی از مزارع به عنوان مزارع استاندارد
شناسایی و معرفی گردد و یارانه به این مزارع اختصاص یابد .همچنین برای کاشت واریتههای اصالحشده گیاهی و
همچنین به شهرها و مراکز مهم تولیدکننده محصول یارانه پرداخت گردد .بخشودن بدهی کشاورزان و اعطای وام
با بهره پایین به کشاورزان نیز در راستای نیل به خودکفایی میتواند مؤثر باشد.
 -5استفاده از ضایعات محصوالت در صنایع تبدیلی و تکمیلی ممکن است موجب کاهش کیفیت محصوالت گردد.
بنابراین تولید محصوالتی با هدف استفاده از آنها در صنعت فرآوری در بلندمدت به منظور افزایش سطح کیفی
محصوالت فرآوری شده پیشنهاد میگردد .ضایعات باید در بلندمدت با استفاده از ابزارهایی مانند بهبود وضعیت حمل
و نقل و گسترش سیستم انبارداری و ذخیرهسازی محصول و سردخانهها کنترل گردد.
 -9به منظور پویایی چرخه ارزش افزایی صنایع تبدیلی ،برندهای تجاری برای برخی بنگاههای کشاورزی پیشرو
ساخته شود .از دیگر اقداماتی که میتوان در جهت گسترش این صنعت مورد استفاده قرار داد میتوان به مواردی
مانند اعطای وام بانکی با بهره مناسب به صنایع فرآوری مواد غذایی ،معافیت مالیات غیرمستقیم بر تجهیزات
خنککننده ،کاهش عوارض گمرکی برای ماشینآالت فرآوری ،طرح تأسیس پارکهای بزرگ غذایی در بخشهای
مختلف کشور از سوی دولت با هدف ایجاد زنجیره ارزشی یکپارچه از سر مزرعه تا مصرفکننده ،تأسیس تسهیالت
زنجیره سردخانهای مانند کامیونهای سردخانهدار در سراسر کشور در جهت کمک به کشاورزان برای افزایش زمان
مجاز نگهداری محصوالت و حفظ کیفیت آنها ،ایجاد زیرساختهای پس از برداشت مناسب برای این صنعت در
راستای حمایت از صنعت فرآوری مواد غذایی.
 -9به منظور آزادسازی صادرات اقداماتی مانند تخفیف سهمیههای صادراتی ،لغو حداقل قیمت صادراتی و افزایش
دسترسی به اعتبارات صادراتی مفید خواهد بود.یکی از الزامات توسعه بخش کشاورزی ایران ،الحاق به سازمان
تجارت جهانی است که در این مسیر بازنگری و انجام اصالحاتی در سیاستهای تجاری و کشاورزی ضروری است.
در این خصوص لزوم بازنگری در سیاستهای تعرفهای ،یارانههای صادراتی ،سهمیههای صادراتی ،قیمت صادراتی
ضروری است .ارزیابی سیاست تجاری محصوالت کشاورزی گویای آن است که در حال حاضر ،در نظام تجاری
فعال ایران بهطور عمده از ابزار بسیار ساده تعرفه ارزشی استفاده میشود.
 -8در راستای حمایت تجاری میتوان از ابزارهای تنظیم حقوق گمرکی واردات کشاورزی با توجه به قیمتهای
حمایتی داخلی در راستای اهداف تثبیت قیمت ،استفاده از ابزارهای کنترلی مختلف مانند مجوزها ،سهمیهها ،کنترل
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بازاریابی و قیمتهای صادراتی حداقل به منظور کنترل میزان صادرات کاالهای کشاورزی ،استفاده از محرکهای
نقدی برای تولیدکنندگان محصوالت فرآوریشده صادراتگرا ،یارانه برای هزینههای حمل و نقل ،و معافیت مالیاتی
درآمدهای صادراتی به منظور بهبود وضعیت رقابت در صادرات بهره برد.
 -6انواع بیمه محصوالت کشاورزی ایران در شرایط حاضر شامل بیمه هزینه تولید ،بیمه ارزش تولید و بیمه تضمین
تولید یا بیمه عملکرد میباشد .لذا ،بهمنظور تشویق کشاورزان به تولید محصوالت با ارزش و ریسک باال ،و ایجاد
پایداری بیشتر در کشاورزی و صنایع وابسته به آن گسترش قراردادهای بیمهای ضروری به نظر میرسد .از جمله
این قراردادها بیمه آب و هوایی و بیمه درآمد میباشد.
 -01بسیاری از کشاورزان در دسترسی به اعتبارات با موانع و مسائلی روبرو هستند .به منظور تقویت ساختار اعتباری
کشاورزی و بهبود فرایند اعطای اعتبارات به بخش کشاورزی ایران ،میتوان از راهکارهایی مانند گسترش و تقویت
تعاونیهای اعتبار روستایی ،برنامه کارت اعتباری کشاورزی ( ، 0)KCCاجرای طرحهای بزرگ بخشودگی بدهی2
و تخفیف بدهی 9برای کشاورزان بهره برد.
 ارائه پیشنهادها بر اساس تجربیات سیاستی چین و هند برای بخش آب ایران -0به منظور افزایش بهرهوری آب در ایران از برخی راهکارها میتوان بهره گرفت .از جمله اینکه توجه ویژهای به
بخش تحقیقات آب و کشاورزی گردد و حمایت مالی بیشتر از پروژههای مدرن آبیاری آباندوز شود .عالوه بر
حمایت از تحقیق ،الزم است که در ایران نیز سازمانهای دولتی و غیردولتی برنامههای پذیرش تکنولوژیهای
آبیاری آب اندوز را مورد حمایت بیشتر قرار دهند ،و در برخی مواقع حمایت مالی بیشتری را برای زیرساختار که با
اثرات قابلتوجهی بر امنیت غذایی همراه میباشد را فراهم نمایند .همچنین در شمال کشور میتوان از روش آبیاری
متناوب خشک/تر بهره گرفت .استفاده از روش آبیاری میکرو نیز میتواند به بهبود بهرهوری کمک نماید .در این
راستا الزم است برنامه حمایتی بزرگی در سطح کشور برای حمایت از آبیاری میکرو و تأمین یارانههای هدفمند
برای سیستمهای آبیاری میکرو به ویژه در مناطقی که مصرف آنها منجر به بهبود منافع اجتماعی زیادی میشود
آغاز گردد.
 -2با توجه به اینکه سیاست تکنولوژی تجدیدپذیر فاضالب شهری هنوز در ایران به شکل ویژهای مورد توجه قرار
نگرفته است پیشنهاد میشود ،دولت بازیافت آب که عامل کلیدی مدیریت آب و فاضالب شناخته میشود را در
صدر برنامههای خود قرار دهد .همچنین از بخش تحقیقات آب حمایت شده و کارخانجات نمکزدایی در کنار توجه
دولت به هزینههای زیستمحیطی نمکزدایی تأمین مالی گردد.
 -9به منظور کنترل آلودگی آب میتوان از راهکارهایی مانند حذف و توقف کارخانجات و فعالیتهای آلودهکننده
محیط زیست ،تسریع ایجاد زیرساخت کارخانجات تصفیه فاضالب شهری ،تبدیل فاضالب به منبع مصرف ،ارزیابی
دقیق ابعاد زیستمحیطی پروژهها ،ایجاد یک سیستم منسجم مالیات برای کنترل آلودگی آب ناشی از فاضالبهای
Kisan (Farmer) Credit Card

1

Debt Waiver
Debt Relief

2
3
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صنعتی ،توجه به مسائل زیستمحیطی در بحث قیمتگذاری نهادههای کشاورزی (کود شیمیایی ،سموم و
آفتکشها) ،مشارکت خصوصی -دولتی برای نظارت و کنترل کارخانجات تصفیه پساب و فاضالب و اجرای
برنامههای ملی حفاظت از رودخانهها و دریاچهها بهویژه منابعی که در معرض آلودگی شدید آبی قرار دارند ،بهره
برد.
 -2در راستای مدیریت سیل پیشنهاد میشود ،به طور توأم بندها و حوضههای ذخیره و نگهداری در مناطق وسط
رودخانه جهت کنترل سیلهای نامنظم بکار گرفته شود .ترکیب خاکریزها با سدهای ذخیره ،محدود نمودن
حوضه های آبریز معموالً مؤثرتر است .از آنجا که راه حلی برای حفاظت کامل در برابر سیل وجود ندارد ،باید در
جهت مدیریت کارای سیلها ،مقاومت در برابر سیل ،پیشبینی سیل ،آمادگی در برابر بالیا و برنامهریزی واکنش،
مقابله در برابر سیل و بیمه سیل حرکت کرد .تأمین وجوه کافی برای حفاظت در برابر سیل به ویژه در پروژههای
ذخیره آب نیزحائز اهمیت است.
 -5به منظور مدیریت بهتر خشکسالی ،باید از راهکارهایی مانند حمایت کافی از سیستم اطالعات هواشناسی،
پیشبینی خشکسالی و بروز شدن روشهای پیشبینی ،و حمایت کافی از برنامههای کاهش و تسکین خشکسالی
اشاره کرد .از جمله راهکارهای کاهش و تسکین خشکسالی میتوان از تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی ،انحراف مسیر
و انتقال آب ،پروژههای آبیاری با کارایی بهتر مصرف آب و آباندوز (از جمله آبیاری میکرو) و تقویت بیمه خشکسالی
استفاده کرد.
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