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 مقدمه

 شده منتهی ییانسان به مواد غذا بیشتر نیاز به یکشاورز یداتدر استفاده از تول یقهسل ییرو تغ یتجمع افزایش

 یرتأث با یمیاییش هایاز نهاده بیشترانسان با کاربرد بذر، نهال و دام اصالح شده، استفاده  سبب همین به. است

عملکرد دست  افزایشبه  یتند یببا ش داریدام و کشاورزی فعالیت نمودن مکانیزه و تریعمثبت و سر یگذار

 کشورهای در عمدتاً) کشاورزی هاییتسطح و توسعه فعال یشکه افزا یافتدر انسان ،مسیر ادامه در .یافت

 درعمدتاً )پیشرفته آالت ماشین و نهاده به توسل با تولید عوامل از ترفشرده وریبهره یا، (توسعه حال در

بدون در نظر گرفتن  ،یشافزا ینا لیو شودمیعملکرد  یشاگرچه در ابتدا باعث افزا ،(یافته توسعه کشورهای

انسان و  ،عالوه بر به خطر انداختن سالمت محصول بیولوژیکی هایو توازن چرخه شناختی بوممعادالت 

 یک حدود تغذیه سوء یا و گرسنگی. بود نخواهد نیز انسان غذایی نیاز کننده تأمین حتی یست،ز یطمح

 شیمیایی مواد به خاک و آب منابع آلودگی و ودامی یانسان هایبیماری انواع تشدید و بروز انسان، میلیارد

 مخاطرات منابع، محدودیت عمده دلیل سه به در نهایت. مدعاست ینا بر روشن دالیل جمله از کننده مسموم

 .هستیم یستیز یبه کشاورز یجرا یاز کشاورز یشگرا ییرناچار به تغ یقانون بازه نزول و محیطی زیست

 منابع محدودیت-1
  این واقعیت.شوندمی محسوب کشاورزی تولید منابع ترینمهم تیکیژن یرو ذخا کار نیروی انرژی، خاک، آب،

 بذر و نهال وتهیه اصالح تحقیقات موسسه علمی هیات عضو -1

Vista.ir 

 



 یبرا  برابر صورته بمنابع  ینو استفاده از ا یدسترس میزان نیستند، انتها بی و نامحدود منابع این که است

رفتن،  ینبشر سبب از ب یو کشاورز یفشرده صنعت هاییتفعال ینهاعالوه بر ا نیست وفراهم   هاهمه انسان

 .است شده نیز هاآن بیشتر یتآلوده شدن و محدود

 آب محدودیت

 ریاز غرب کشور در سا ییهاو بخش یبه جز نوار شمال جهان، خشک هیناحقرار گرفتن در  لیبه دل رانیا 

در مرکز، جنوب، جنوب شرق و جنوب  تیوضع نیا .آب مواجه است تیمناطق کشور همواره با محدود

 یآبرسان یها تیبه محدود زین رانیدر مرکز ا یریوجود دو منطقه کو. غرب کشور بیشتر قابل مشاهده است

و از  ینیرزمیز آب منابع از هیرو یبرداشت ب  لیدر حال حاضر به دل .از کشور افزوده است یعیبه مناطق وس

و  یکشاورز یهابخش در ژهیو به آب هیرو یمصرف ب،ینیرزمیز آب یها سفره برگشت رقابلین غرفتدست 

عدم  ت،یفیک افت لیدل به آب منابع از یبخش شدن مصرف رقابلیغ و آب منابع به ها ندهیورود انواع آال ،شرب

به منابع  یدسترس ،ساتیتاس یدارو نگه یبردار بهره یپارچه و عدم اختصاص منابع الزم براکی تیریوجود مد

 در یخانگ شرب آب مصرف تریل 191 با یآب منابع تیمحدود وجود با رانیا. محدوتر شده است نیریآب ش

 هر یبرا ایدن در یخانگ آب مصرف متوسط. دارد مختلف یکشورها نیب در را مصارف نیترشیب از یکی روز

.  است شده برآورد تریل 272 تا 221 شهروند هر یبرا تهران در تیوضع نیا. است تریل 151 روز در نفر

.  است جهان یبارندگمتوسط  متریلیم 011 از ترکم اریو  بس متریلیم 251حدود  رانیساالنه ا یمتوسط بارندگ

 صورت یکشاورز یبرا نامناسب زمان در یبارندگ شتریو ب ستین کسانی رانیا یبارش در همه جا یپراکندگ

 به ایدر آباز  یینمک زدا. استآب  نیتأم یشنهادیپ یهاحلاز راه یکی ایکردن آب در نیریش. ردیگیم

 ،ییمک زدان بعالوه. گران است اریبس ،ندیفرا نیا لیدل نیو به هم ددار ازین یادیز نهیو هز یفناور ،یانرژ

 از را هاپالنکتون تویف و هایماه بچه ،هابه درون دستگاه ایمکش آب در. دارد زین  یطیمح ستیز یها نهیهز

در . است ایدربه  شورآب بازگرداندن گرید مشکل. رساندیم بیآس ییغذا ی ها رهیزنج به و برد یم نیب

 ،ینیرزمیز یاز سفره ها هیرو یبرداشت ب ،یاپیپ یخشکسال یهادوره وقوع ،یمجموع کاهش نزوالت آسمان

از جمله  متعدد یواسطه احداث سدهاه ب ریسطح تبخ شیو افزا یاریو آب یآبرسان یهاشبکه نییپا یبهره ور

راه حفظ منابع  نیبهتر حاضر حال در .هستند کشور یآب منابع یها تیمحدود دیتشد در یعیطب ریعوامل غ

 یها ها و سامانه روشییرتغ. است مندمنابع ارزش نیو استفاده خردمندانه از ا تیقبول محدود نیریآب ش

از سطح خاک  یرتبخ یزانکاهش هرچه بیشتر م برایو هوشمند  یرزمینیز یاریآب یها استفاده از سامانه یاری،آب

 و یفناور ستیستفاده از زا .دهد یشدرصد افزا 51از  یشتاب یرا حت یمصرف آب کشاورز یور بهره تواند یم

 نیمصرف مقدار مع یتوانند به ازایم که اد،یز ییکارا با و مقاوم سالم، یها نهال و بذر دیتول نباتات اصالح

 رییتغ در که استب آ یور بهره شیدر افزا یگریکار موثر دداشته باشند، راه یمحصول بیشتر دیآب، تول

 .ردیگ قرار نظر مد دیبا کردیرو



 

 خاک تیمحدود

در  م،یندار یشاورزک نینظر زم از یتیمحدودکه ما  آوردیم وجودبه را شائبه نیا رانیا کشور یگستردگ

 یدارا ،یسنگالخ ریغمتر خاک  یسانت 01تا  21حداقل  یمناسب کشت و کار است که دارا ینیزم ،کهیصورت

و ( EC)یکیالکتر تیهدا ،(PH)ییایاز نظر واکنش قل یو دامنه قابل قبول مناسب بیساختمان و ش ،بافت

حال  در. سازدیمستعد م یکشاورز یرا برا نیزم طیشرا نیمجموعه ا. به آب داشته باشد یدسترس زانیم

 ونیلیم 17هکتار قابل کشت و  ونیلیم 5/10حدود  مطالعه شده یاراض هکتار ونیلیم 22 مجموع ازحاضر 

به صورت  درصد 55و  یبه صورت آب درصد 55کشت حدود  ریاز مجموع سطح ز.است کشت ریهکتار ز

از  .کنندیم دیاز محصوالت کشور را تولدرصد  11و  91حدود  بیکه به ترت رندیگیقرار م کشت تحت مید

و در  ی استتیگونه محدودچیه بدون و زیحاصلخ کامالً هکتار ونیلیم 0/1فقط  کشت ریز یاراض مجموع

و کمبود  خاک شیفرسا اد،یز بیش ،یرشو جمله از مختلف لیدالبه  یاراض هیبق ،.رنیگیقرار م یککالس 

 از شی، در حال حاضر بیککالس  یاراض. رندیگ یم قرار چهار و سه، دو یها در کالس یزیعدم حاصلخ ای

-شدهها واقع بزرگ و مراکز استان یکنار شهرها ایدر داخل  عموماً و کنند یم نیتام را مردم یغذا درصد 01

خسارت  ندهیدر آ است که قطعاً یرکاربرییدر حال تغ یاراض نیهزار هکتار از ا 01متاسفانه ساالنه حدود  .اند

 چهارو  سه دو،کالس  یتوجه داشت که عملکرد در اراض دیبا .را به دنبال خواهد داشت یریجبران ناپذ یها

 خطر حال نیع درو  یاقتصاد ریمواقع غ یو در برخ نییپا اریبس ،نافراو یها تیبه سبب وجود محدود

 به یاراض نیا سم، و کود آب، مصرف راندمانبودن  نییپا لیدل به نیچنهم .است ادیز رسوب و شیفرسا

 حفاظت یبرا مناسب ییاجرا التیتشک و یجد یمتول نییتع .است ارمندین یشتریب مراقبت و تیریمد نهاده،

 .کشور است یها از خاک نهیبه یبردار  حفظ و بهره یبرا ضرورت نیترمهم یکشاورز خاک منابع تیریمد و

قانون  یو اجرا بیتصو ،یاطالعات یها بانک جادیا ق،یدق یها نقشه هیته ،یکشاورز یاراض یلیتفص ییشناسا

 مناسب تیریمد. است یکامالً ضرور یکشاورز یها نیزم بیتخر و لیز تبدا یریجلوگ برایجامع خاک 

 تیفعال شیو افزا محصول یایبقا تیریمد از طریق -یحفاظت یورز خاک ستمیس یاجرا قیخاک، از طر
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 و یرینفوذپذ شیافزا ش،یکاهش فرسا ،ساختمان خاک بهبود ،یموادآل شیسبب افزا -موجودات زنده خاک

از سطح  ریحفاظت از خاک، کاهش دما و کاهش تبخ با و شودمی در خاک آب ینگهدار تیظرف شیافزا

مصرف آب داشته  یور بهره یو ارتقا یکشاورز داتیتول شیدر افزا یزیانگ بسزا و شگفت ریتاث تواند یخاک م

 .باشد

 یانرژ تیمحدود

های اقتصادی  ه عنوان عامل اساسی رشد و فعالیتشدید و فزاینده جهان به منابع انرژی که بوابستگی 

های فسیلی از طرف دیگر، جهان را  شود از یک طرف و محدودیت ذخایر نفتی و سایر سوخت محسوب می

ایران از  .تدر سالهای اخیر با مسأله بسیار پیچیده چگونگی تأمین انرژی مورد نیاز آینده مواجه ساخته اس

هرچند این ذخایر به ظاهر بی پایان است اما . آیدر عظیم فسیلی به شمار مییکشورهای دارنده ذخا جمله

از نظر  یلیفس یاز انرژ استفاده بنابراین . نیاز دارد هاقرن ها بهشود و زمان تولید دوباره آنم میباالخره تما

نشان داد که انتشار گازهای   1901دهه  لیشواهد علمی از اوا، نیا بر عالوه. است تیمحدود یدارا ،منابع

کند و به این ترتیب افکار  خطراتی برای آب و هوای جهان ایجاد می ،های انسانیای ناشی از فعالیت انهخگل

ای برای حل این مسئله را احساس  نامه ای و تشکیل پیمان ین المللی دورههای بعمومی لزوم ایجاد کنفرانس

المللی را  کنفرانس بین المللی برگزار و تنظیم قراردادی بین تعدادی ،ها برای انعکاس افکار عمومیدولت. کرد

کمیته مذاکرات  ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1991در سال . برای بررسی این مسئله خواستار شدند

 سالر دکمیته پیش نویس کنوانسیون را  نیا. داد لتدوین کنوانسیون تغییر آب و هواتشکی برایرا  الدول بین

 در نیکشور در اجالس زم 155مقامات ارشد  یامضا بهو در همان سال  رساندسازمان ملل  بیتصو به 1992

کشور عضو سازمان  175بیش از  1999تا اواسط سال  .شد شناخته الزم االجرا 1995 الو از س دیرس لیبرز

. پذیرفتند و به این ترتیب خود را ملزم به رعایت مفاد کنوانسیون دانستندیا  را تصویبآن رانیا ملل از جمله

در اتمسفر تا سطحی است که از  ای یابی به تثبیت غلظت گازهای گلخانههدف نهائی این کنوانسیون دست

چنین سطحی باید در یک چهارچوب . کندهای بشر با سیستم آب و هوایی جلوگیری تداخل خطرناک فعالیت

ه و اطمینان ادطور طبیعی با تغییر آب و هوا خود را وفق ده ها بشود تا اکوسیستم کافی حاصل زمانی

کشورها باید . دشواقتصادی به طور پایدار ایجاد  و توسعهاست  شدهغذایی تهدید ن شود که امنیت حاصل

گازهای گلخانه ای ناشی از ای را برای تعدیل تغییرات آب و هوایی در اثر انتشار های ملی و یا منطقهبرنامه

 .طور منظم بازنگری نماینده منتشر، اجرا و ب  های بشری تدوین،فعالیت

 کار یروین

 جزء یشاورزکماکان ک ران،یدرحال توسعه مانند ا یدر کشورها یکشاورز ونیزاسیمکان یتوسعه نسب رغمبه 

جوان روستاها  یهایروین بنابراین .استبازده  ریباال و معموالً د یریپذ سکیپر مشقت، با ر یهاتیفعال



 یروهایروستاها از ن هیمسئله موجب تخل نیهم ودهندمینشان  یاواسطه و یخدمات مشاغلبه  بیشتری لیتما

 در شده اشاره یها تیمحدودبا توجه به . استشده  یکشاورز دکنندگانیمتوسط سن تول و افزایشجوان 

 حاضر حال در ن،یآالت سنگ نیماش دیخر یبرا باال هیاول هیسرما به ازین و یلیفس یانرژ از استفاده خصوص

 ازین یب سبک، یبندها دنباله و ادوات آالت، نیماش به نیسنگ آالت نیماش از ونیزاسیمکان رییتغ بر یادیز دیتاک

 نظرانصاحب توجه و دیتاک مورد مسئله نیا .است شدهدام  ایقابل حمل توسط انسان  ،یلیفس یهاسوخت از

 .ردیمورد بحث قرار گ دیخود با یکه در جا هست زین یستیز یکشاورز

 

 

 

 

 

 

 

 

 یعیطب یهاستمیسزیست موجودات مختلف در  نیب دهیچیاثرات متقابل، متنوع و پ وجود ،یکیژنت ریذخا

 موجود هر چگونه که دهدیم نشان ییغذا رهیزنج یساده و سطح یبررس. دشویم آنها یداریپا و ثبات سبب

در  یچرخه انرژ. کند می نیآن را تأم ازیمورد ن یرا فراهم و انرژ گریموجود د یاهیتغذ طیشرا

. می شود نیتأمبه صورت کامل از درون   ازیمورد ن یاست که کل انرژ یاگونه به یعیطب یاه ستمیس زیست

به عنوان مثال  .به شمار می رود یهای پایدارتنوع زیستی یکی از ضرورت زین یکشاورز یها تیدر فعال

ل افزایش مقاومت گیاهان ئوهای مس ی کنترل زیستی یا  استفاده از ژنطبیعی برا انپرورش و تامین دشمن

به  .است ستمیس یداریو پا یستیتنوع ز شیافزا یاز جمله کارکردها ،زراعی به تنش های زنده و غیر زنده

کامال  ،تنوع زیســتی در کشــاورزی، سالمت انســان، تجــارت، صنعــت و فرهنگ طور کلی ارزش

از آن است که قابل  بیشتر اریبسهای متمادی  ها و نســل و سود مالی آن طی ســال است شــناخته شــده

 متاسفانه. استبینی  قابل پیش ریغ ندهیشرایط اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی و زیستی آ  رایز ؛محاسبه باشد

 مورد یهاگونه عملکرد رساندن حداکثر به برای ،یستیز تنوع کاهش جیرا یکشاورز اهداف و آثار از یکی

 تیامن یحت ،یطیمح ستیز خسارات بر عالوه ندهیآ در یستیز تنوع کاهش کهنیغافل از ا ؛است بوده نظر

 در یعیطب یکیاکولوژ یزا با استفاده از عملکردها از عوامل خسارت یاریبس رایز اندازد،یم خطر به را ییغذا

متناسب با  یریمانند بهره گ یاصول تیبهبود تنوع زیستی با رعا. دهستن تیریقابل مد یستیز یکشاورز

encrypted-tbn1.gstatic.com 

 



الگو و تناوب مناسب و  تیهای زراعی با رعاگونه نمودنوارد  ،یکشاورز ستمیو اکوس اهیاز خاک، گ تیظرف

 . است ریپذپرداختن به کشت مخلوط امکان

 یطیمح ستیزمخاطرات  -2

. دارد ستیز طیارتباط را با مح نیترکیو نزد بیشترین یبخش کشاورز ،یدیمختلف تول یهابخش انیم از

اهمیت حفاظت از این منابع  ،و این موضوع تعیین کننده در کشاورزی است عاملترین هنوز اقلیم و خاک مهم

 و و آب، بیابان زایی، جنگل زدایی خاکو آلودگی  شورشدن ،یآل مواد کاهش ،فرسایش. را بیان می کند

 ندهیآال مواد کاربرد .از جمله خسارات عمده کشاورزی بر محیط زیست است ایتشدید گازهای گلخانه

 به را یریناپذ جبران صدمات بخش، نیا در ییایمیش مواد ریسا و کودها هیرو یب مصرف و یکشاورز بخش

 که شودیم دایپ یزمان ییایمیش مواد کاربرد با رابطه در یاساس و یاصل مشکل. است نموده وارد ستیز طیمح

مناسب و  زانیکاربرد سموم در زمان و به م. شودشده مصرف  هیتوص زانیدر خارج از زمان و م هانهاده نیا

 سبب ،یطیمح ستیز مسائل از یجداخاک،  حاصلخیزی زانیبر اساس آزمون و م ییایمیش یکاربرد کودها

. ردیگ قرار  کنندگان مصرف اریاخت در صرفه به مقرون و یکاف زانیم به و سالم محصول حداقل تا شودیم

در جهان  یکشاورز ریساله اخ  21تا  51 قاتیتحق. خواهد شد بیشتر یموجب بازده نه،یو به ترقیدق کاربرد

 محصوالت در ماندهیو حداقل باق یطیمح ستیمؤثر با حداقل اثرات ز ق،یکاربرد دق یعمدتاً در راستا

 قابل و توجه قابل ارزشمند، اریبس و شده انجام ،مؤثر مواد رییتغ ای کاربرد وهیش رییتغ با که است یدیتول

 یهاتیفعال اکثر در هاهیتوص نیا حداقل حاضر حال در که کرد ادعا توانیم یسادگبه. است استفاده

 خاطربه زین یدیتول محصوالت یآلودگ و یطیمح ستیز عیفجا عمده. شودینم تیرعا رانیا یکشاورز

 . است هاهیتوص نیهم به یتوجه یب
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بازده  ،یتابع سه قانون بازده صعود دارد سرکار زنده موجود با که یگرید تیفعال هر مانند یکشاورز تیفعال

 شیافزا یخط ریبه صورت غ دیتول زانیم هانهاده کاربرد با ابتدا در که معنا نیا به. است یثابت و بازده نزول

به . است یتابع قانون بازده نزول هانهاده بیشتر کاربرداز آن  پس وگیرد میروند ثابت  یاز مدت پس یابد،می

بازده )شودواحد عملکرد  میو ن کی شیافزا سبب است ممکن کود نوع کی از واحد کی کاربرد مثالعنوان 

کود سبب  واحد هرکاربرد  یعنیسپس به صورت ثابت،  و یابد می ادامه ینیمع همحدود تا روند نیا .(یصعود

تجمع مواد  لیبه دل مثالًنهاده  بیشترو پس از آن با کاربرد  .(ثابت بازده) می شودواحد در عملکرد کی شیافزا

نهاده  بیشتر کاربرد ترشرفتهیو در مراحل پ .(ینزول بازده) شود می واحد کی از ترمک شیافزا زانیم ،یسم

 اضافی تولید یابنده کاهش مقادیر به نزولی بازده قانون. دهد قرار شعاعالرا تحت  دیکل تول یممکن است حت



اشاره  ،واحدهای مساوی از یک عامل تولید متغیر به یک عامل تولید ثابت مثل پیدرپی افزودن اثر در که

  . ها در کوتاه مدت است تینشان دهنده محدود واصول اقتصاد خرد  نیترمهم از یکی نیا. کند می
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های حیوانی پروتئین و یکشاورز داتیتول به ازین شیافزا موجب یشتیمع تیافزایش جمعیت و بهبود وضع

گیری در تولید منجر به افزایش چشم ریاخباال طی چند دهه  یو انرژ پیشرفته از فناوری استفاده .است شده

گسترش  یبر مبنا یکشاورز جیرا وهیش ادامه بر اصرار ه،مسئل نیا رغمبه. محصوالت کشاورزی شده است

است و منجر به  همراه نهادهو یانرژ بیشترکاربرد  با ه از منابع آب و خاک بیشتر یکش -بهره  ای و یافق

خواهد شد و  یاتیرفتن منابع ح نیاز ب ای یموجب آلودگ شود،یم یستیز یهاچرخه زدن بهم و دخالت

اینکه  لیبه دل هاتیگرفتن محدود دهیبا فرض ناد یحت گریبه عبارت د. خواهد نمود دیبشر را تهد اتیح

کاربرد  یگبازدارند ایکم اثر شدن  لیبه دل و اندشده ستیزها موجب تخریب محیط برخی از این فناوری

 مدت، دراز یداریپا ضمن که ینینو روش ینیگزیجا و یکشاورز جیرا یهانظر در نظام دیتجد ها،نهاده بیشتر

بر  امروزه تأکید اصلی سیاست کشاورزی عمدتاً. است ریاجتناب ناپذ دیحفظ نما زیدر کوتاه مدت را ن دیتول

طراحی سیستم های کشاورزی آینده، . است ستیزهای ورودی به سیستم و حفاظت از محیط کاهش انرژی

افزایش تثبیت ازت، تولید مواد . باید به نحوی باشد که از منابع موجود در مزرعه به نحو احسن استفاده شود

به آفات و تنش های محیطی و افزایش  اهانیآفات، استفاده از مقاومت ژنتیکی گآلی بیشتر، مدیریت تلفیقی 

 نیتریاساس از یکی. هستندکارایی استفاده از منابع  شیفعالیت های بیولوژیکی، همگی از عوامل مؤثر در افزا

 تیواقع نیبر ا یتجارب جهان. است یستیز یخصوص، پرداختن به کشاورز نیدر ا یشنهادیپ یهاحل راه

 جادیا به منجر یستیز یمرحله به بهانه پرداختن به کشاورز نیتوقف در ا کهیحال نیدر ع .دارند دیتأک

از  یصددرصد و کبارهی عبورمصرف کننده خواهد شد،  یبرا متیق شیکننده و افزا دیتول یخسارت برا

www.bristol.ac.uk 
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