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سود و  ،جهان تغيير نهادي در كشاورزيگزارش توصيف شد كه چگونه  اين پيشين دو مقالهدر 

مسايل زيست  و همزمان ن به ارمغان آوردهيع وابسته به آقدرت سرشاري براي نظام سلطه و صنا
چرا . تحميل كرده استملت ها و دولت ها  بر محيطي، بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي پيچيده اي

كشورهاي جهان، به رغم لطمات انكارناپذير كشاورزي صنعتي، با  توليدكنندگان و مسئولين در
اشاره اي  نخستمقاله ؟ در ن نمي دهندو مقاومتي از خود نشا ادامه و گسترش آن همراه شده اند

در . پي ريزي اين نهاد داشتيم در ابتدايكوتاه به نقش اشاعه فرهنگ رقابت در ميان توليدكنندگان 
استمرار  از آنها براي مي پردازيم كه اين نهاد تحميليسه باور غير علمي  تشريحبه  مقاله حاضر

برنده واقعي اين هويت از و ايشان را بهره برده گان و دولت ها توليدكنندميان در رقابت فرهنگ 
                         .است غافل نگاه داشتهكه صنايع مرتبط غربي و تجارت جهاني است ها رقابت 

 
افزايش بهره وري در اقتصاد استفاده از بذرهاي اصالح شده و تراريخته براي  :1باور غير علمي 

                                                                                         .كشاورزي ضروري است
و به هر مقدار كه  ، به هر قيمتتامين آب براي كشاورزي، به هر صورت ممكن :2باور غير علمي 

الزم باشد، براي از ميان بردن عامل محدود كننده آب كه قرن ها كشاورز سنتي را جيره خوار 
                                                                            .الزامي و مطلوب استطبيعت كرده 

.آن كشور استپيشرفت اقتصادي صادرات يك كشور در راستاي افزايش توان  :3باور غير علمي   
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اقتصادي نه  واست  نه ضروري، بذرهاي اصالح شدهاستفاده از ) 1واقعيت  ●  
) و اخيرا بذرهاي تراريخته(بذرهاي اصالح شده بازده به برتريِ ما كشاورزي  سئولينمنخبگان و 

كه در است در صورتي اين  48.اصرار مي ورزنددر كشاورزي بذرها استفاده از اين بر باور دارند و 
 تصور و انتظار  .عمل، بازده اقتصادي اين بذرها در مقايسه با بذرهاي بومي به مراتب پايين تر است

 اين صاحبنظران از بذرهايِ تلفيقيِ تجاري، ريشه در ابهامي دارد كه از مقايسه بين بازده نادرست
زراعي بذرهاي اصالح شده و بذرهاي اصيل به وجود آمده است. در مطالعات پشتيبانِ نهاد 
فرامليتي كشاورزي، تفاوت بين بازده اقتصادي دو بذر معموال ناديده گرفته مي شود و بازده زراعي 

هزينه ها در مرتبط با بذرهاي اصالح شده در مطالعات . مي شودگرفته با بازده اقتصادي مترادف 
كشاورز براي  درآمد بيشتر باالتر خود به خود به معنيِزراعي نظر گرفته نمي شوند گويي بازده 

                                                                           . در صورتي كه چنين نيست 49.است
 

با  تمام هزينه هاي كاشت، داشت و برداشتمي بايد  نوع بذربازده اقتصادي دو براي مقايسه 
براي توليد يك واحد وزن از دو محصول احتساب يارانه هاي دولتي و بهره وام بانكيِ كشاورز 

استفاده از اجبار به به لحاظ كه  با در نظر گرفتن كليه اين هزينه ها معلوم مي شود. گرددمقايسه 
، كشت بذرهاي اصالح شده عميقا غير اقتصادي است كما اينكه و آب بيشتر نهاده هاي شيميايي

 .عمال غير ممكن مي شود بذرهااگر سياست هاي حمايتي دولت ها برداشته شود، كشت اين 
نيز به  ت مصرف كنندهسالمچنانچه هزينه آسيب هاي وارده بر منابع آب، خاك، سالمت محيط و 

اين هزينه ها اضافه گردد، برتري اقتصادي بذرهاي بومي بر بذرهاي اصالح شده و غيرمعقول بودن 
                                          . ادامه كشت اين بذرهاي مصرف زا و مخرب مشهودتر مي شود

 
پافشاري نهاد فرامليتي كشاورزي دليل  بذرهاي اصالح شدهي بر تاريخِ اختراع، تكثير و ترويج مرور

نخستين بذرهاي اصالح شده با همكاري . را روشن مي كندبر استفاده از بذرهاي اصالح شده 
و كالج كشاورزي دانشگاه  ) براي گندم(، مدرسه عالي كشاورزي در مكزيك آمريكا دانشگاه كُرنل

. راكفلر و فورد به وجود آمدآمريكاييِ  ذصاحب نفوو پشتيباني مالي بنيادهاي ) براي برنج(فيليپين 
در كشور تايلند، با هدايت دانشگاه كرنل و به هزينه دولت  1960تا  1951همزمان، از سال 

بذر اصالح  ترويجِ كشاورزي بادانشجو به عنوان مروج و كارشناسِ  600كادري متشكل از آمريكا، 
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جاد شبكه اي جهاني براي توليد بذر اصالح همچنين، براي اي 50 .شده و كود شيميايي تعليم ديدند
با سرمايه گذاري ) 51سي جي آي اي آر(» سيگار«شده و ترويج آنها در جهان، سازماني مشهور به 

هنگفت از سوي بانك جهاني و دولت هاي غربي تاسيس شد تا دانشگاهيان و نخبگان علمي، و 
        داف نهاد فرامليتي كشاورزي همسو ، سياستگذاران كشاورزي كشورها را با اههمراه با ايشان

                                                                                                                 52.گرداند
           

نشان ، تجربه كشاورزان »بذرهاي معجزه آسا«پس از گذشت چند دهه از كشت اين به اصطالح 
در گذشته  53.تابعِ ميزان كود شيميايي اي است كه به خاك مي دهند ااين بذره بازدهكه داده 

تجارب كشاورزان در ارتباط با بذرهاي اصالح شده گزارش نمي شد اما امروزه با توجه به بحراني 
تعداد بيشتري از پژوهشگران مستقل به فعاليت در حوزه  ،شدن مسئله امنيت غذايي در جهان

رداخته اند و لذا آنچه در مزرعه توسط كشاورزان تجربه مي شود به منابع اطالع رساني كشاورزي پ
مثال در كشور فيليپين، كشوري كه از آغاز انقالب سبز ميزبان انستيتو بين . يافته استجهان راه 

يعني با سابقه ترين مركز اصالح ارقام برنج در جهان بوده است، اكثر  54المللي تحقيقات برنج،
ايشان «اورزان، به رغم يارانه هاي كالن دولتي، از كشت برنج اصالح شده اكراه دارند چون كش

يعني (كشت اين نوع بذرها را از لحاظ اقتصادي پرهزينه، كم قيمت و كم درآمد، از لحاظ بازار 
ريزش دانه ها در هنگام  خاطربه (دشوار فني،  نامطلوب، و از لحاظ) مصرف كننده ميزان تقاضاي

                                                                                  55».مي دانند) برداشت محصول
 

بسياري از كشاورزان اين . در چين نيز بذرهاي اصالح شده برنج با اقبال زيادي روبرو نشده است
مصاحبه اي كه با گروهي از در . بذرها را براي اقليم و شرايط آب و خاك خود مناسب نمي دانند

ويژه اين كه استفاده از اين بذرها را به يارانه هاي دولتي استمرارِ برخي  ،برنجكاران چيني انجام شد
هيچ . مي دانندفقدان توزيع بذر نوع ديگري نتيجه برخي ديگر آن را  نسبت دادند واست بذر نوع 

اين  .اعالم نكردده از بذر برنج اصالح شده يك از كشاورزان بازده اقتصادي باالتر را دليل استفا
بي معني مي دانند  »باال تضمينيِبازده «مروجين كشاورزي و بذر فروشان مبني بر مدعايِ كشاورزان 

كود شيميايي و مقدار آب تجويز شده كه كشاورز قادر باشد چون اين تضمين تا زماني وجود دارد 
مناطق مختلف كشور  ميزان برداشت برنج دركما اينكه  .فراهم كندتوسط مروج را براي كشت خود 

كمي باالتر يا مساوي و حتي در بعضي جاها،  از بازده زراعيِ كشاورزان. ه استبسيار متفاوت بود
                                                             56.مي گويندسخن  ،كمتر از بازده بذرهاي محلي
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بذرهاي اصالح شده را  برترِاقتصاديِ بازده  مدعايِِ علمي بودنِغير بنگالدشي نيز تجربه برنجكاران 
. در اين كشور، برنج اصالح شده از ابتدا طرفداران زيادي را به خود جلب نكرد .تصديق مي كند

كه شركت كردند نشان داد كشاورز بنگالدشي  173كه در آن  1999در تحقيقي ميداني در سال 
براي كشت  هزينه تامين نهاده هاي كشاورزي باالتر بود، ح شدهاگر چه بازده زراعي بذرهاي اصال

كشاورزان از قيمت باالي بذر اصالح شده، بروز آفات و بيماري . درصد بيشتر بود 23 اين نوع بذر
هاي بيشتر، سودآوري كمتر، افزايش نسبتا اندك بازده، و نامناسب بودن كيفيت خوراكي محصول 

كه مزه محصول اظهار داشتند زاني كه به پرسش ها پاسخ گفتند سه چهارم كشاور. شاكي بودند
به طور كلي، غالب كشاورزان ابراز  .ي ندارداقشان به هيچوجه سازگارذبرنج اصالح شده با م

ي فروشندگان اتكردند كه تصميم ايشان به كشت برنج اصالح شده بيشتر متاثر از تاكتيك هاي تبليغ
                           57.بنا داشتند كه دوباره از اين نوع بذر بكارند بذر بود و لذا نسبتا تعداد كمي

بذرهاي اصالح شده و ملزومات شيميايي  مضراتي امروز ما در مورد عدم ضرورت و آگاهالبته 
قابل درك است كه در . دانشي است كه از چند دهه تجربه در عرصه عمل به دست آمده است آنها

نامناسب پرهزينه و  اين تكنولوژيِ فريبكارانهفرامليتي كشاورزي، نمايش  ابتداي پي ريزي نهاد
بي شك، . بود و دولت ها اغوا كننده كشاورزانتا چه حد براي  ،اين نهاد خارجيِتوسط مروجان 

تواناييِ تكنولوژيكيِ افزايش بازده زراعي يك قطعه زمين با افزودن كود بيشتر، جاي بذرهاي 
كه غير  اما حاال. در نظام كشاورزي كشورها گشودبه سرعت شيميايي را  اينهاده هاصالح شده و 

اقتصادي بودن اين تكنولوژي و خسارات عظيم آن، به شكل نابودي و آلودگي منابع زيرزميني آب، 
، دنيا) بذرهاي بومي( بخش عظيمي از ذخاير ژنتيكيشور و بياباني شدن اراضي زراعي، انقراض 

الت غذايي و آلودگي بيماري زاي خوراكي ها به باقيمانده مواد شيميايي از بي سابقه محصو گرانيِ
مسلم شده  ،وابسته به نظام سرمايه داري جهاني از سوي ديگر يك سو و سودهاي كالن براي صنايع

كشورها  مسئولينادامه حمايت از اين تكنولوژي براي توليدكنندگان، مصرف كنندگان و  ،است
                                                                                             .رفتاري نامعقول است
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 برتري بذر بومي به زبان تصوير

) توليد كاه(ميزان رشد ساقه   

 گندم ريحاني 

محصول )درشتي(كيفيت   

 گندم اصالح شده گندم ريحاني

 گندم اصالح شده 

 پژوهش مستقل
 تربر يككدامواقعا : مقايسه بذر بومي و بذر اصالح شده

 است؟ 
بذرهاي رهاي بومي و مقايسه عملكرد زراعي و اقتصادي بذ     

در سال . روشن مي شوداصالح شده با كشت قياسي آنها كامال 
استان مركزي، مقايسه هزينه ها ، در روستاي خورهه محالت، 1379

) موسوم به گندم ريحاني(و كيفيت محصول بين نوعي گندم بومي 
                                  .انجام گرفتو نوعي گندم اصالح شده 

در اين تحقيق ميداني، كه با همكاري ايستگاه تحقيقاتي دانش      
سنتي انجام روش  بهگندم ريحاني بومي طراحي و اجرا شد، كشت 

كود و سموم شيميايي بي نياز بود و با آب شد و لذا اين كشت از 
در مقايسه با بذر اصالح شده كه با . زراعي كمتري به ثمر رسيد
، گندم ريحاني در به ثمر رسيدنه باالتر كود شيميايي و نتيجتا هزي

عالوه بر اين، آبياري گندم ريحاني . كل يك نوبت كمتر آبياري شد
روز يكبار  10روز يكبار و آبياري گندم اصالح شده هر  14هر 

                                                                 . انجام گرفت
شده نزديك به دو ماه جلوتر كاشته شد، با اينكه گندم اصالح      

 30گندم ريحاني بيش از ) يعني ميزان توليد كاه(در رشد ساقه 
دانه هاي درشت محصول گندم ريحاني در . درصد برتري داشت

مقايسه با دانه هاي ريز گندم اصالح شده نيز برنده اين رقابت را 
                                                . يقينا گندم بومي اعالم كرد

بر  و شودمعموال به بازده گندم اصالح شده در هكتار توجه مي      
اما پژوهشگر و كشاورز . آن را گزينه اي برتر مي دانند اين اساس

 و باهكتار با چه كيفيت /هوشيار از خود مي پرسد كه اين بازده تن
يقينا ؟ به دست مي آيد) براي كشاورز و دولت(چه هزينه اي 

آزمايشات قياسي مشابه آنچه در خورهه براي گندم صورت گرفت، 
 بذر در مزارع تحقيقاتي دانشكده هاي كشاورزي در سراسر كشور با

اطالعات  ،ديگر غالت، حبوبات، انواع سبزيجات و ميوه جات
صرفه جويي عظيم در بذرهاي بومي براي  ستعدادبيشتري در مورد ا

                      .را به دست خواهد دادطبيعي و مالي كشور منابع 
   : منبع

www.eabbassi.ir/independentresearchcasestudy.htm 
نگارنده: تصاوير  
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  .ز استعلم امروفراروي  چالشِ ،، نه بيشتركمتر كشاورزي با آبِ) 2واقعيت  ●
براي مصنوعات مصرف و گسترش بازار فريب نهاد فرامليتي كشاورزي براي ايجاد نياز كاذب 

شركت هاي چند مليتي فقط به بذرهاي اصالح شده و تراريخته و نهاده هاي شيميايي محدود نمي 
ترويج استفاده از تجهيزات و خدمات مرتبط با سامانه هاي آبياري مكانيزه نيز جنبه ديگري از . شود

اگر امروز . بوده استاقتصادي سياسي غرب در اين حوزه - بهره برداري اقتصادي نظام اقتصادي
روش هاي هوشمندانه، كارآمد و مقتصد آبياري سنتي كنار گذاشته مي شود و حمايت مالي و 

به ويژه آبياري تحت فشار (آبياري اراضي زراعي  سازيِاز طرح هاي مكانيزه  دولت ها اجرايي
لحاظ ابهاماتي  به عمدتا مي گيرد، اينقرار  ي جهانكشورهادر از اهداف نظام كشاورزي ) باراني

در اينجا به تبيين برخي از اين . ورود پيدا كرده استياري آبمهندسي  دانشگاهيِاست كه در متون 
و زيرساخت هاي پشتيباني سامانه هاي آبياري مكانيزه احداث ابهامات مي پردازيم تا نامعقول بودن 

                                                                                     .روشن شوداز اين سامانه ها 
 

از دير باز . آبي و ديمي: است تقسيم مي شدهدو نوع به كشاورزي، خا، شيوه هاي تامين آب تاري
آب با يعني (از طريق بارندگي گياه آب مورد نياز از اين طريق چون  هبودمطلوب تر روش ديمي 

يا در سازه هاي ويژه ذخيره سازي آب (آن در خاك سازي و ذخيره ) و عاري از نمك شيرينكامال 
زمين كه ميزان بارندگي به حدي نبوده كه آب مورد نياز كره در نقاطي از اما . تامين مي شد) باران

مي » ياري«، كشت خود را با آبِ دستيبه ناچار تامين شود، كشاورزان ها  بارندگياز محصول 
و به هر صورت كه اجرا مي شده، كرتي، نواري، كوزه اي  ،»ريآب يا«در سنتي كشاورز هنر . دادند

غيره، در توانايي وي در كاهش نياز مزرعه به آبِ دستي بود چون او به تجربه مي دانست كه آب، 
نمك است و افزايش شوري خاك از  يحاوي مقادير ،از منبعي غير از بارندگي استحصال شود اگر

                                                                             . مي كاهدو بازده محصول باروري 
 

زمان آزموده بومي،  روش هاي كشت و زرعِكشاورزي جهان از فاصله گرفتن  در چند دهه اخير، با
به دائم بر آبرساني  ،به غلط ،در حمايت از آبياري مكانيزه توصيه هاي كارشناسييم كه بوده ا شاهد
                       58.داردتاكيد ) ترجيحا از طريق سامانه هاي آبياري باراني(و آبياري مكرر رع مزا
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از زمان باوري غير علمي و خالف تجربه تاريخ كشاورزي بشر است چون شواهد تاريخي اين  
دن و بياباني شمكرر در شور نقش آبياري  ،حاضرلمي عصر شواهد عو نيز  59تمدن بين النهرين

با  60 مستند ساخته استتجربه و به طور انكارناپذيري را به  خاكاراضي زراعي و كاهش باروري 
براي تقليل نياز محصول به  رويكرد بوميعقالنيت  ،و تاريخي تجربي، اين شواهد علمياستناد به 

اور كنوني لذا ب. مسلم استامروز  مكانيزه ةشيومكرر مزرعه به  و نامعقول بودن آبياري» آب ياري«
كالن كه ايجاد زيرساخت هاي  ،ما ها، از جمله كشوردر ميان برنامه ريزان و سياستگذاران كشور

لم با عالزامي مي دانند آبرساني، از جمله احداث سدهاي بزرگ و شبكه هاي آبرساني زراعي، را 
در  ملت هامغايرت دارد و بيش از اينكه به منافع به دست آمده طي قرون  و دانش تجربيِروز 

                            . ياري مي رساندنهاد فرامليتي كشاورزي بينجامد به تحقق اهداف  درازمدت
 

نگاهي دقيق تر به نامعقول بودن آبياري مكرر گياهان زراعي، توجه به نكات علمي زير براي 
كه ( كودهاي شيميايي استفاده از و اجبارِبذرهاي اصالح شده كشت با متداول شدن : سودمند است

براي محلول نگه داشتن كود  آب و مكرر به مصرف باال ناگزيركشاورزان ، )اساسا نوعي نمك است
مي اين رشته  در كشاورزي شيميايي، دانشجويانهمگام با اين ضرورت . در خاك بوده اندشيميايي 

آموزند كه زراعت يعني پرورش محصول (گياه) و آبياري در زراعت يعني رساندن آب به گياه، با 
از منظر تجربيِ كشاورزان سنتي، كه مورد تاييد مطالعات اما . ترستيابي به برداشت باالهدف د

بهره برداري پايدار از آب و خاك و برداشت  61ميداني توسط محققين مستقل امروز نيز قرار گرفته،
مطلوب، با پرورش خاك ميسر مي شود. نياكان زراعي بشر در ايران و در ديگر جوامع كهن مي 

متعدد، پيچيده، غير قابل پيش بيني و  متغيرهايتابع آن و نتيجتا بازده محصول دانستند كه سالمت 
قدرت هاي عظيم  نقش كشاورز، همياري و همكاري بااز اين ديدگاه، . است طبيعت كنترلِ غير قابلِ

سان با طبيعت براي توليد انپرورش خاك يكي از مهيا ترين روش هاي ياريگري و  62تلقي مي شد
                                                                             . مطمئن محسوب مي گرديد زراعي

 
 گنجاندنِ كشت به خاك، وكود پوسيده حيواني، كمپوست و ضايعات مزارع  مانند افزودن مواد آلي

آن ساختار ضمن ذخيره سازي نيتروژن در خاك،  كهمحصوالتي (و علوفه اي  محصوالت بقوالتي
از روش هاي سنتيِ پرورش خاك به منظور نمونه هايي  ،در تناوب كشت )بهبود مي بخشندنيز را 

ا الگوبرداري از بامروزه كشاورزان ارگانيك نيز، . به حداقل رساندن نياز به آب ياري بوده است
در كود شيميايي و كاستن از نياز به آب شدن از  بي نيازاز همين روش ها براي  ،كشاورزان سنتي
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مواد آلي در خاك ماده اي ايشان مي دانند كه . استفاده مي كنند ت سالم و طبيعيپرورش محصوال
مغذي قابل جذب توسط ريشه كه ذخيره گاه ايده آلي براي آب و مواد  سازدبه نام هوموس مي 

گياهان است. اين كشاورزان دريافته اند كه نياز به آبياري را از روي نياز خاك به آب مي بايد 
                                                                                                        63.تعيين كرد

 
در كشاورزي بهره برداري بهينه از آب و خاك،  و تاريخيِ تجربي، ديدگاه علمياين برخالف 

مقياس وسيع شيمياييِ امروز از معياري به نام «نقطه پژمردگي گياه» براي سنجش نياز گياه به آب 
، در اين مقطعاين نقطه به عنوان ميزاني از تشنگي گياه معرفي مي شود كه چنانچه  .مي كننداستفاده 

دالل اين استاما . آسيب مي بيند و به اُفت بازده يا نابودي آن مي انجامدگياه ، آبياري صورت نگيرد
زمان  منطبق نيست چرا كه غير شيمياييط با هوموس و نقش آن در كشاورزيِ مطالعات مرتببا نتايج 

در  گياههمان نوع نقطه پژمردگي با  و حاصلخيز يدر خاك طبيعگياه يك پژمردگي نقطه فرارسيدن 
ه آب چيزي ب گياهواقعي نياز  ،بيان ديگر به 64.بسيار متفاوت استباشد فاقد مواد آلي  ي كهخاك

قابل  مغذيِ به خصوصيات خاك از لحاظ ساختار و مواد آليِ توجهبدون نيست كه بتوان آن را، 
                                                                               . فهميدبه درستي  ،در آندسترس 

     
در آن  كهراعت داده زامر صنعتي به  يهي اصالح شده و نهاده هاي شيميايي، ديدگاترويج بذرها

در  ،در واقع. جلوه مي كندتزريق آب به گياه، همانند تزريق كود و سم به آن، عملكردي منطقي 
ندارد وگرنه نتيجه  تزريق به موقع اين سه عاملنهاد فرامليتي كشاورزي، كشاورز چاره اي جز 

كه به ين دليل، منطقي به نظر مي رسد ابه . خود نخواهد گرفتكشت بذر اصالح شده مطلوبي از 
به محض وقوع نقطه آب زراعي در دم آماده باشد تا كه يد شرايطي به وجود آبايد  ،هر قيمتي

                .ت كندفبه علت كم آبي اُمحصول بازده پژمردگي گياه مورد استفاده قرار گيرد تا مبادا 
  

 سنتيِ با سامانه هاي نهاد فرامليتي كشاورزي ي آبرساني و آبياراز اين روست كه ملزومات
را به طور نوبتي براي كشاورزان مهيا مي ساخت اين منبع مشترك كه استحصال و توزيع آب 

 جوابگوي نياز مكررِبه طور گردشي بهره برداري از آب قنوات و چشمه ها . سازگار نيست
خود را فقط از اليه هاي سطحي خاك غذاي گياهاني كه  كم عمقِبراي آبياري كشاورزيِ شيميايي 
به (نصب سيستم هاي تحت فشار  حفر چاه هاي عميق و نيمه عميق، لذا. نيستدريافت مي كنند 

منطقي و هاي روش  ،شبكه هاي عظيم آبياريهاي بزرگ و سداحداث و ، )ويژه سيستم هاي باراني
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به پرهزينه اي  تخريبِ عواقدر  عملكردهااين است كه در صورتي اين . مي شود محسوب مطلوب
نامعقول بودن حفر چاه عميق و نيمه عميق به . تحميل كرده استمنابع آب و خاك در سراسر جهان 

نزول  65،)مانند قنوات و چشمه ها( منابع سنتي آبواسطه نقش اين تكنولوژي نامناسب در نابودي 
پديده هايي كامال  67،و تخريب اماكن و مزارع فرونشست زمين 66كيفيت آب هاي زير زميني،

در اينجا مختصرا به  .آنها در اينجا نيست بررسي و توصيف مجددو نيازي به شناخته شده اند 
                             . آبياري باراني و سدسازي مي پردازيم نامعقول بودن پيراموننكاتي توضيح 

 
داخلي و خارجي از راندمان و  تبليغات مرتبط با آبياري تحت فشار باراني و متون دانشگاهيِ

اين عظيم اما حجم . سخن مي گويندتوليد كشاورزي  افزايشاين سيستم ها در  بهينه كارآيي
قبال در . تبخير شود عملِ ماهيت آب و چگونگيِمورد در ما عقل نبايد مانع تانتشارات تبليغات و 
ضعف عملكرد اين  خصوص، در امعقول بودن آبياري مكرر و انباشت نمك در خاكاشاره به ن

در  از نظر اتالف آب نيز اين روش. نكاتي مطرح شد» آب ياري«سيستم در مقايسه با روش سنتي 
سنتي آبياري بسيار ضعيف تر عمل مي كند و استفاده از اين فناوري به ويژه در مقايسه با شيوه هاي 

نكته بياد بياوريم كه در  براي روشن شدن اين. مناطق گرم و خشك جهان نامناسب و نامعقول است
ر روزهاي گرم د با باز كردن فواره و بود خانه هاحياط از جلوه هاي اصليِ حوض و فواره ، قديم

و  سادهفناوريِ اين  .كردندمي تعديل را خنك و دماي هوا در خانه را ، محيط حياط تابستان
، ي گرم و خشكاورت هواآب در مج گرفتن با قراركه  داشت تجربي، ريشه در اين دانش مناسب

ي توان پس چطور م. سته مي شدكاگرماي محيط از و بدين صورت  گرديدتبخير آن سريع تر مي 
اساتيد آبياري  ؟نشوداز طريق تبخير  آبشديد به اتالف آبياري باراني منجر انتظار داشت كه 

شدت ماي مزرعه، د اما  68.اذعان كرده انددرصد  30آب در هنگام پاشش را تا هدررفت  ،باراني
اثرگذار ميزان هدررفت اين افزايش بر مسلما در هنگام خروج از آبپاش ها باد و اندازه قطرات آب 

                                                             . و اين ميزان از هدر رفت را باالتر مي برد است
 

قابل توجيه مي را در نهاد فرامليتي كشاورزي ) ددرص 30يعني تا (معموال اين ميزان از اتالف آب 
در مقايسه با نظام هاي سنتي انتقال آب در كشاورزي، سامانه هاي تحت فشار و باراني دانند چون 

تلفات ناشي « از اشتباه، هب ،مهندسين سيستم هاي آبياري .را داراي راندماني باالتر معرفي مي كنند
و انتقال آب از طريق  انتقاد مي كنند »ي خاكيِ سنتيكانال ها از نفوذ آب در جدار و كف نهرها و

اساتيد و مهندسين البته  69.پيشگيري از هدررفت آب مي دانندپيشرفت و از ملزومات لوله را نوعي 
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مالمت كرد چرا كه اطالعات مرتبط با استحصال و در قضاوت براي اين خطا آبياري را نمي توان 
لذا ايشان فرصت مقايسه دقيق اين  بسيار اندك و كم شناخته استتوزيع آب به روش هاي بومي 

كه مورد درصدي آب در سامانه هاي مكانيزه امروز  30هدر رفت . دو نظام را با هم نداشته اند
اتالف كامل آب و خارج شدن آن از يعني تبخير در جو به صورت نيز هست تاييد اين اساتيد 

آب به اليه هاي  شتَندر نظام هاي سنتي، رتي كه در صو. صورت مي گيردآب چرخه محلي 
يا به اصطالح رايج امروز (اتالف  هرگز ، چه در زمان آبياري و چه در زمان انتقال آبپاييني خاك

همانطور كه در مطالعات دانش بومي قنات و استحصال سنتي آب  چوننبوده و نيست ) » پِرت«
                                                                                                          :آمده است

 
  به قنات روستاي پاييني فيض مي رساند و  يبِ زراعت در روستايِ باالدستاسمي دانستند كه پ] مقني[استادان      
   زه به «تحت عنوان (ه ساز اين اتصال سيال و يك پارچ... آبياري در يكي سبب تقويت قنات ديگري مي شود     
                  70.محسوب مي شود] ايران[يكي از عناصر مهم ايجاد تمدن در اين مرز و بوم ) بودن قنات ها» زه     

 
. مقادير زيادي انرژي استمصرف اتكاي آن به ايراد بزرگ ديگر آبياري در نهاد فرامليتي كشاورزي 

نتيجتا محتاج به هزينه و  استبه پمپاژ نياز تحت فشار،  قال آبِذخيره سازي و انت ،براي استحصال
، در ايران و ديگر نقاط جهان، اريآّب ي كهننظام هاي اين در صورتي است كه . انرژيكرد براي 

و هزينه تامين با باال رفتن قيمت نفت تعجبي ندارد كه . ه استبودبي نياز انرژي مصرف از عموما 
از ميزان كه  بوده اندجستجوي روش هايي در غربي متعهد انديشمندان  ،اخيرچند دهه در انرژي 

زمان به مطالعه روش هاي  ، ايشانپي اين هدفد، و در ندر كشاورزي بكاهانرژي وابستگي به 
                                                                        71.آبياري در جهان رو آورده اند آزموده

      
كود بيشتر ، مصرف رقابت بين كشاورزان براي توليد بيشتر از طريق كشت بذرهاي اصالح شده

، مسلما اقدام براي تامين آب بيشتر و آبياري مكررتر و نصب سيستم هاي تحت فشار شيميايي
متمركز كردن منابع آب كشورها از طريق احداث نتيجتا و  هاي بزرگسداحداث  رايدولت ها ب
پيامدهاي نامطلوب است كه  در حالياين . را امري منطقي جلوه داده استآبرساني  شبكه هاي

اخير  چندين دههدر در دنيا سدسازي ناشي از  اجتماعي، اقتصادي و مديريت منابعزيست محيطي، 
و لذا عملكرد معقولي  ضرر زده استبيش از اينكه سود برساند بسيار  سدهاي بزرگكه نشان داده 

فرو مي زن آن تعداد بيشتري از روستاهاي منطقه به زير آب مخ بزرگ تر باشد،ه سد هر چ. نيست
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غني و حاصلخيزي  از خاك دادن اراضي زراعي ارزشمند كه طي قرون رود و اين يعني از دست
رانده شدن روستاييان از سرزمين اجدادي و كشتزارهاي خود نيز مسايل . شده استبرخوردار 
تبخير سطحي آب در مخازن سدهاي بزرگ،  .وجود آورده استددي به و سياسي متعاجتماعي 

 ايستايِ مخازن،جمع شدن الي پشت سدها، شيوع بيماري هاي مرتبط با حشراتي كه در آب 
از ديگر  زير آب فرو رفتن زيستگاه هاي حيات وحش، و محيطي مناسب براي توليد مثل مي يابند،

در گزارش مشهورِ كميسيونِ جهاني  72.اند عوارض نامطلوب سدسازي تشخيص داده شده
، آسيب شناسي سدسازي، از جمله لطمات اجتماعي، منتشر گرديد 2000كه در سال  73سدسازي

اين . به طور مفصل و با ذكر آمار و جزييات دقيق مستند شده است منابع طبيعي و محيط زيست،
                                                                                        :كه كميسيون تصريح كرد

 
  سدسازي به حدي است ] اجتماعي و زيست محيطي[و غالبا غير ضرور  گزافدر بسياري از موارد هزينه هاي      
                                                            74.كه فوايد برشمرده براي آنها را به هيچ وجه توجيه نمي كند     

 
از طريق كشاورزي وسيع اراضي بر اساس يافته هاي اين كميسيون بين المللي، اگر چه آبرساني به 

كشت آبي با آبياري مكرر در بسياري از كشورها موجب باال گسترش سدسازي ميسر شده است، 
ن اراضي از آمدن سفره هاي زير زميني آب و شور شدن اراضي كشاورزي و عموما خارج شدن اي

برخي از صاحبنظران ميزان نمك بين نيم تا يك درصد در خاك  75.است گرديدهچرخه توليد 
حال تصور كنيد كه شرايطي به وجود آيد كه سفره . سمي مي دانندزراعي زراعي را براي رشد گياه 

اين ر را چندين برابشوري خاك هاي زيرزميني آب شور باال آيد و به سطح زمين نزديك تر شود و 
با ساخت سدهاي بزرگ و انباشت مقادير عظيمي از آب در مخازن آنها، در  همچنين،. كندميزان 

كيلومتري، سفره هاي زير زميني آب به سطح زمين نزديك  20اراضي نزديك به اين سدها، تا شعاع 
اك متر و نيم كمتر شود، فشار اسمزي آب در خ 2هر گاه عمق آبهاي زيرزميني از . تر مي شود

موجب مي شود كه آب شور به تدريج به اليه هاي بااليي خاك نفوذ كند و اراضي مبتال به اين 
                                                    76.كند بدلپديده را به طور جبران ناپذيري به شوره زار 

 
آب رودخانه ها يعني (وجود نمك در آب هاي سطحي  ،در سرزمين هاي خشك و نيمه خشك دنيا

شوره زار شدن مزارع و لذا  امري طبيعي است) جمع آوري مي شود هاكه در مخازن پشت سد
توضيح داده  قبالهمانطور كه  .كرده استبروز بيشتري وسعت با شدت و  آبياري شده با آب سدها
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تي شد براي حفظ تعادل نمك در خاك زراعي، كشاورزان سنتي كوشيده اند كه از افزودن آب دس
به عمق از آن خارج يا  بكاهند و با استفاده از روش هايي هوشمندانه نمك افزوده شده به خاك را

  .پيروي از اين روش ها امكانپذير نيست ،آبياري مكرر در كشاورزي صنعتيتوجه به لزومِ با . برانند
 

زي مقياس وسيعِ پروژه هاي عظيم احداث سد و شبكه هاي آبرساني براي پشتيباني از كشاوراساسا، 
گزارش سازمان اين برداشتي است كه از  .مخواني نداردبا نيازهاي كشاورزيِ آينده بشر ه ،صنعتي

عدم  بهصراحتا در اين گزارش، فائو . به دست مي آيد 2008در سال ) فائو(خواربار جهاني 
اين . مي كند اقراردر تامين غذاي مردم  امروز كارآيي كشاورزي شيميايي، صنعتي و مقياس وسيع

گزارش در اما . است جهانيبشر در ريشه كن كردن گرسنگي  شكستنهمين گزارش فائو در مورد 
اذعان كرد كه  فائوبه چاپ رسيد،  2007- 2008پس از بروز بحران غذا در سال مذكور كه 

 اتوانايي تامين غذاي مردم ب مي شوداز سوي دولت ها ترويج  هم اكنون كشاورزي به نحوي كه
ناكارآمد  وضعيتلذا  د واستطاعت خريد آن را داشته باشند را نداراقشار جامعه كه كليه يمتي ق

براي  77.تلقي كرد »محلي كوچك فرصتي براي بازگشت به كشاورزي مقياسِ« بايد را امروز
پشتيباني از كشاورزي مقياس كوچك محلي، يعني نظامي كه در آن محل توليد به محل مصرف 

تكنولوژي . منابع آب بايد به صورت غير متمركز و با كنترل محلي فراهم باشد نزديك است،
تعجب . سازگاري نداردغذا و مصرف در توليد  رويكرداين با نيازهاي ساختاريِ  ماهيتا سدسازي

به احياي روش هاي سنتي آب ياري و تلفيق  فائودر دو دهه اخير توجه صاحبنظران آور نيست كه 
گزينه هايِ پيش روي برنامه ريزان و  تااست جلب شده امروز ي هاي كم هزينه ا تكنولوژبآنها 

براي توليد كشاورزيِ كه صرفا پرهزينه سدسازي تك بعدي و را از انتخاب كشورها سياستگذاران 
                    78.ندگرداتر فراتر برده و آن را غني تر و چند بعدي  است صادراتيمقياس وسيع و 

 
به مهندسي چشمگير در طراحي و اجراي سدهاي بزرگ، قابل درك است كه دولت ها و  با توجه
 . و ملي تلقي كنندبه عنوان دستاوردي افتخارآفرين را ساخت و راه اندازي سدهاي بزرگ ملت ها 

سدسازي و عدم پيامدهاي نامطلوب و درازمدت اما با توجه به يافته هاي علمي و تجربي در مورد 
، مصداقي از بزرگهاي سدساخت ، در آينده محلي ساختاريِ كشاورزيِا نيازهاي تطابق آن ب

كاربرد نامناسب علم و فناوري در عصر حاضر و پافشاري بر ادامه آن از رفتارهاي نامعقولِ مرتبط با 
نهاد فرامليتي كشاورزي است. مسلما، با توجه به جهاني بودن بحران امنيت غذايي، كاربرد مناسب 



 

 35 

سزاوار ملت ها و دولت هاي پيشرو دنيا را فناوري روز در توليد و توزيع محلي غذا،  علم و
                                                                             . بس بزرگتر خواهد كرد يافتخارات

 
براي متمركز آب و خاك استفاده از منابع غير بازگشت معقول و هوشمندانه به  با ناگفته نماند كه

 به اين منابع توليد و مصرف محلي غذا، جوامع در برابر طمع و چنگ اندازي سرمايه داري جهاني 
توليد  تمركز منابع آبي سرزمين هاو ساخت سدهاي بزرگ در حالي كه امروزه، . شوندبيمه مي 

، شواهد زدمي سامتكي  هابيش از پيش به آب هاي پشت سدرا كشاورزي تجاري محصوالت 
 بين المللياز تحركات نظام سلطه با عامليت بانك جهاني و ديگر مؤسسات مالي موجود حاكي 

پژواك اين تحركات را در  .در سراسر جهان استآب متمركز منابع اين چنگ اندازي به  براي
در مصرف بهينه به بهانه تشويق » سازي آب يخصوص«و  »كااليي كردنضرورت «مباحثي چون 

                                                                                           79.شنيدمي توان  جوامع
 

  .توسعه تجارت در جهان امروز يعني تعميق وابستگي ها) 3واقعيت  ●
آنانكه به تجارت جهاني امروز با . است دوختهبراي استعمار كهنه  نولباسي  ،غرب علم اقتصاد

اهي ژرف تر از آنچه در سطح ديده مي شود مي نگرند، بهره كشيِ ستمگرانه از منابع طبيعي، نگ
 همكاريبراي تشويق دولت ها به . مي بينندبه وضوح را سلطه نظام انساني و مالي كشورها به نفع 

 كشورهاي قدرتمند ةو تامين نيازمندي هاي توسع تجارت جهاني بامشتاقانه حتي بي چون و چرا و 
اشتغالزايي براي  جمله، آن، از مهيا كرده است ي به ظاهر منطقيتوجيهاتغرب علم اقتصاد جهان، 

و  80»نسبيمزيت «بهره گيري از  ،كار، تقويت ذخيره ارزيجوياي رو به رشد و هاي جمعيت 
در اين بخش به بررسي عقالنيت هر . و رشد اقتصادي در سياستگذاري توسعه 81»هزينه فرصت«

                                                                               .توجيهات مي پردازيم يك از اين
 

يكي از خصوصيات ماهوي . ستخود را از دست داده ا اعتباردو دليل اول دير زماني است كه 
و اشين آالت در واحدهاي بزرگ صنعتي، استفاده از متوليد  تمركزِ ،امروزو تجاري  توسعه صنعتي

بزرگتر و  يواحدهاي توليد، هر كاالبا صنعتي شدن توليد . استيروي انساني نكاهش قاعدتا 
جامعه ما در  مروزا مبحث داغِ مثل(. را مي گيرند محليو كوچكتر واحدهاي كثيرتر جاي  متمركزتر
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تعداد ه نفع ب هزاران نانوايي سنتي در سراسر كشوردر مورد صنعتي سازي نان كه از ميان رفتن 
                               ).را در پي خواهد داشت نسبتا قليلي از واحدهاي بزرگ توليد نان صنعتي

 
هزينه هاي ستن از كانيروي كار و لذا  در صنعت با انگيزه كاهش استفاده از ماشين آالتاساسا،  

به اصطالح، دستيابي به عتي توسعه صن »يتمز«به اين . صورت مي گيرد نيروي انسانيمرتبط با 
، اما در مقايسه ،يندواحدهاي صنعتي بزرگ و تجاري اشتغالزابي شك . مي گويند» راندمان باال«

و از چه لحاظ ، از آنها اينكه كداميك .بيشتري ايجاد مي كند اشتغالِ ،توليديواحدهاي كوچك 
اما  در اينجا نيست، آنبسط كه مجال  استاي بحث پردامنه  ندمطلوب تر ،تحت چه شرايطي

يادآوريِ همين نكته بس كه حذف نيروي انساني از فرآيند توليد، از نقاط قدرت توسعه صنعتي 
 است و نه اشتغالزايي آن.                                                                                        

 
در نظر مي گيريم، تهديد ديگري متوجه اشتغالزايي  وقتي صنعت و تجارت را با هماز سوي ديگر، 

رقابت در پذيرفتن تجارت جهاني يعني  دركردن يك كشور شركت . گرددآشكار مي در جامعه 
صادرات كاالها و همزمان، گشودن مرزهاي خود به روي محصوالت صادراتيِ ديگر كشورها. با 

اين يعني خارجي رقابت كنند و  ي ارزانِهااالداخلي مجبورند با ك يبنگاه هاي توليدواردات بيشتر، 
به (كاهش نيروي كار  يا) آنهابيكار شدن كارگران  و نتيجتا(بسته شدن برخي از اين كارگاه ها 

با از بدين صورت، . كارگاه هاي داخلياين برخي ديگر از در ) راندمان باالتردستيابي به  منظور
بيش از پيش به واردات از خارج براي تامين نيازمندي  ، كشورداخلي ميان رفتن تدريجي توان توليد

الزمه توسعه صنعتي و رقابت در بازارهاي خارجي  پس اينكه. هاي جمعيت خود وابسته مي شود
مي  درست و منطقي تلقيتكرار، كثرت كه بر اثر افسانه اي باوري است است اشتغالزايي در كشور 

                                                                                                                 .شود
 

هزينه كرد ذخاير ارزي . نيستتقويت ذخيره ارزي نيز دليل قانع كننده اي براي گسترش صادرات 
 »هزينه فرصت« ،»نسبيمزيت «متاثر از نظريه هاي خود تابع سياست هاي توسعه كشورهاست كه 

توليد مثل (اقتصاد غرب علم و استانداردهاي مورد تاييد  شاخص هاو ديگر ) زير توضيح در(
به شركت در تجارت جهاني براي  هاكشوراقتصادي زيرساخت هاي  تا است) 82ناخالص داخلي

 85و صندوق بين المللي پول 84بانك جهاني 83سازمان تجارت جهاني،نظر مطلوب همان صورتي كه 
                                                                                                    .مهيا گردد است
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و ايجاد وابستگي براي ملت ها و  توسعه تجارت در عصر حاضر به معني تعميق وابستگي هاست

براي اينكه اين نكته روشن تر گردد بايد به تاريخ تحوالت و  .دولت هاي مستقل معقول نيست
سه سازمان مديريتي و اجراييِ نامبرده در باال تشكيل . امل نظام فعلي تجارت جهاني توجه كنيمتك

كشور جهان به رهبري اياالت   44زماني كه  ،ياني جنگ جهاني دوم باز مي گرددبه سال هاي پا
- نظام اقتصادي گرد هم آمدند تا با طراحي مشاركتيِ 86به برتون وودز مشهورمتحده در همايشي 

احتماال و دنيا بين كشورهاي اروپايي و اروپايي تبار حاد از رقابت تجاري  ،ياسي پس از جنگس
بانك بين «در ابتدا كه (بانك جهاني از آن زمان تا كنون  .بروز جنگ جهاني ديگري پيشگيري كنند

و صندوق بين المللي پول هر دو نقشي محوري در ) نام داشت 87»المللي براي بازسازي و توسعه
تفكر و بر داشته و  دوران پس از جنگ جهاني دومدر  در جهان تحكيم سلطه اقتصادي غرب

بانك جهاني كه با هدف بازسازي اروپاي  .سايه افكنده است كشورهااقتصادي  مسئولينعملكرد 
» مبارزه با فقر« به اصطالح بعد از جنگ جهاني دوم فعاليت هاي خود را آغاز كرد، هم اكنون براي

و اين وام ها عموما به منظور تقويت . رهاي در حال توسعه به اين كشورها وام مي دهددر كشو
اقتصادي غرب از  - بهره گيري بيشتر نظام سياسيها در اين كشورهاست كه زيرساخت گسترش 

منتقدين اين بانك آمريكايي معتقدند تعجب آور نيست كه . را تسهيل كندا منابع طبيعي اين كشوره
و ديگر كشورهاي غربي  ييكمك به رونق صنايع آمريكا اساساعرصه اقتصاد جهاني ر د آنكه نقش 
                                                                                                        88.بوده است

 
 بيش از حداز كاهش و جلوگيري (ارزها نرخ صندوق بين المللي پول كه با وظيفه حفظ تعادل بين 

 ،پا به عرصه گذاشت) ارزش ارزها توسط دولت ها به منظور تشويق صادرات محصوالت خود
مسئله دارند خود ارزاق عمومي  داتيا وارها امروزه عمدتا به كشورهايي كه در بازپرداخت وام 

 89.انه كشورهاستتنظيم كارنامه مالي ساليصندوق بين المللي پول  هايكاراز ديگر . وام مي پردازد
به در اين كارنامه ذخيره ارزي و  داخليتوليد ناخالص  شاخص هايي چوندرج اين سازمان با 

كه آيا كشور مورد نظر صالحيت دارد اعالم مي ) از جمله بانك جهاني(ديگر مؤسسات مالي 
قدرت  نقش كارنامه نويسي صندوق بين المللي پول به اين سازمان. دريافت وام را دارد يا خير

و شاخص هاي مثبت كارنامه داشتن به بهانه لزوم است كه  قادرصندوق . عظيمي داده است
مالي كند تا محيط اقتصادي رياضت سياست هاي  شبه پذير وادار، كشورها را اقتصادي مطلوب

از وظايف عمده سازمان تجارت  90.داخلي آنها براي سرمايه گذاري خارجي مناسب تر گردد
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عبور كاال و سرمايه نيز باز نگاه داشتن مرزهاي كشورهاي ضعيف در برابر ) 91دا گاتدر ابت(جهاني 
                                                                                                              92.است

 
در تجارت جهاني به همايش برتون وودز محدود كردن تبادالت ارزي ماندگار  مصوباتاز ديگر 

آمريكا با استفاده از دالر ) درصد 90نزديك به (جهان  معامالت بين الملليعمده . دالر است
با هم تجارت مي كنند خود به خود به اقتصاد كشورِ كه يعني هر دو كشوري  93.صورت مي گيرد

مثال برنده تجارت . دنمي افزاي اوند و به قدرت نسود مي رسا ،صاحب اين ارز، يعني اياالت متحده
بيشترين ذخيره ارزي دنيا را در هم اكنون چين . امروز جهان، يعني كشور چين را در نظر بگيريم

كه  ، اوراقيبزرگترين خريدار اوراق بهادار آمريكا نيز هست اين كشور در عين حال 94.اختيار دارد
كه  خاير ارزي چينيعني ذ. براي تامين كسري بودجه خود به چين فروخته استدولت آمريكا 

رونق بخشيدن به  براي ، در ازاي پرداخت سود كم، و آنهم مجددا به دالر،عاطل بماند نبايدقاعدتا 
، كشور آمريكا همزمان .قرار گرفته استدر اختيار او اقتصاد و تقويت اهداف نظامي كشور مبدا ارز 

 .اي خود وابسته به آمريكاستچين براي فروش كاالههم هست، يعني بزرگترين بازار توليدات چين 
يا  كاالها رودسازمان تجارت جهاني، چين قادر به اجتناب از ويكي از اعضاي به عنوان  همچنين،
                                                                          .نيستبه كشور خود مريكايي صنايع آ

 
غرب شاخص هاي اقتصادي زيركانه نامبرده، عملكرد  يدهه از حيات سازمان ها 6پس از گذشت 

حجم  و مثل توليد ناخالص داخلي، ذخير ارزي، شاخص هاي بورس، تراز تجاري، نرخ سود(
كه كشورها را به رقابت با يكديگر در سود رساندن به قدرت هاي ) خارجيسرمايه گذاري هاي 

آشكار شده  يق وابستگي هاي آنها دامن زدهنظام تجاري كنوني جهان واداشته و به تعم طراحِ بزرگ
كه تا چه حد  كرده اندبرنامه ريزان و سياستگذاران در كشورهاي مستقل بيشتر اشراف پيدا . است

منافع ت از حافظنسبت به ماين شاخص ها در خدمت طراحان نظام تجاري جهان و تا چه ميزان 
. بوده استظت از محيط زيست بي اعتنا منابع طبيعي و حفابهره برداري از و پايداري ملت ها 

اقتصادي مورد حمايت به بررسي موشكافانه شاخص هاي انديشمندان جهان تعجب آور نيست كه 
علم اقتصاد  محور- شاخص هاي پولپرداخته اند تا به جاي  بانك جهاني و صندوق بين المللي پول

مردم و پايداري محيط زيست  آسايشتوانايي و انگيزه سنجش  ، شاخص هايي تدوين كنند كهغرب
اندازه گيريِ هزينه كرد و جابجايي پول در  داشته باشد و فقط بهكشور ها را و منابع طبيعي 

                                                                        95.نشودكشورها و بين كشورها محدود 



 

 39 

بانك جهاني و  غير عادالنه بودن عملكرداول و به لحاظ نامعقول بودن شاخص هاي اقتصادي متد
معاون  .شنيده مي شودصندوق بين المللي پول، بانگ اعتراض از درون نظام اقتصادي غرب نيز 

 خاطر، كه به )1997- 2000(جوزف استيگليتز  ،بانك جهاني و مشاور اقتصاديِ اسبق اين سازمان
از سمت خود بركنار  ندوق بين المللي پولسياست هاي پولي غير عادالنه صدر مورد  انتقاداتش

، اجراي خودتضعيف نظارت دولت ها بر نظام بانكي سياست هاي پولي به اين شد، معتقد است كه 
و نتيجتا به باالرفتن نرخ بهره، بيكاري و گسترش فقر در كشورهاي در سياست هاي رياضت مالي 
در مورد اقتصادي كشورها  مسئولينا به از اين رو استيگليتز صراحت. حال توسعه دامن زده است

و شاخص هاي مندرج در آنها كه به اقتصاد كشورشان نمره بين المللي پول صندوق  يگزارش ها
                                                                               : چنين توصيه كرده استمي دهد 

 
   مللي پول را بخوانيد، از مقامات صندوق تشكر كنيد و سپس آن را يكراست به گزارش ساالنه صندوق بين ال     
                                                                                                           96.سطل زباله بيندازيد     

    
توصيف حال بپردازيم م كنونيِ تجارت جهاني، با اين مقدمه در مورد ساختار و پيشينه تاريخيِ نظا

نفوذ اين دو شايد دليل . »هزينه فرصت«و  »نسبيمزيت « علم اقتصاد غرب، يعنيپرنفوذ دو نظريه 
رفتار رقابتي بين ريزي و سياستگذاري بلكه بر باشد كه تاثير آنها نه تنها در سطح برنامه  نظريه اين

اين دو نظريه اقتصادي نه تنها به تجارت  .نيز اثر گذار بوده استخرد و كالن جامعه  توليد كنندگانِ
به رقابت رونق داده بلكه دولت ها و توليدكنندگان را ) طراحان آنبراي  هاي كالنسودبا (جهاني 

توليد آنچه به نفع نظام سلطه و صنايع براي از منابع طبيعي و غير معقول بهره برداري عجوالنه در 
                                                                         . كرده استتشويق  است به آن وابسته

 
 ميان توليدكنندگانچه در  ،را مي توان در تحوالت كشاورزي در سراسر دنياپيروي از اين دو نظريه 

در علم  ظريهنبيين معني اين دو براي ت. مشاهده كرددر جوامع باالي تصميم گيري چه در سطوح و 
استان  در تويسركانشهرت كشاورزي منطقه  :به يك مثال محلي تكيه كنيم، ابتدا اقتصاد غرب

وضعيت جغرافيايي و  در مقايسه با بسياري ديگر از نقاط كشور، .گردو آن استمرغوبيت به همدان 
نجاييكه گردو از آ. را فراهم كرده است گردوبراي توليد شرايط مناسب ترين تويسركان دانش بومي 

، در دو دهه اخير اراضي محسوب مي شود يپردرآمدگرانقيمت و لذا محصول در ايران و جهان 
، اختصاص )موسوم به گندم كلتّي(بومي  ميوسيعي كه قبال به ديگر كشت ها، به ويژه كشت گند
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استدالل در توضيح رفتار خود چنين كشاورزان منطقه . است تبديل شده زار به گردوامروز داشت 
يك كيلو گندم است، چرا گندم  برابر 40وقتي قيمت يك كيلو مغز گردو در بازار : مي كنند

                                            . است »نسبيمزيت «استناد به نظريه بكاريم؟ اين مصداقي از 
 
زارع اگر  كه ن ترتيبه ايب .بيان مي كندرا  نسبيمزيت  نظريهعميق تر از عدي ب »هزينه فرصت«

ملي  هايآن در بازار صرفا اقتصاديو برتري در منطقه خود گردو كشت  نسبيِمزيت  تويسركاني به
دچار ، ادامه دهد )منطقه يا محصوالت كم قيمت ديگر(و به كشت گندم  كندن توجهو بين المللي 

و ديگر اينكه ) رراين يك ض(درآمد كمتري نصيب او مي شود يكي اينكه  .ضرر مضاعف مي شود
برابر ارزش گندم را از  40در ازاي هر كيلو گردو كه توليد نكرده و نفروخته، فرصتي مساوي با 

به بيان ديگر، اگر او گردو كاشته بود، او امروز مي . )ضرر ديگريك اين هم ( استداده  كف
و محصول او در صورتي كه يك كيل كيلو گندم بخرد 40توانست در ازاي يك كيلو گردو خود، 

 بر اين فرضاستدالل نا گفته نماند كه اينگونه . فقط با ارزش يك كيلو گندم برابر است) گندم(
كه قبال به صورت تويسركان مردم  روزانهو ديگر ملزومات غذايي (تامين گندم كه استوار است 

ي كه فرض. است و اقتصادي از منبعي خارج از اين منطقه عمليهميشه ) محلي توليد مي شد
در سراسر محصوالت كشاورزي گراني بي سابقه و ) 2007-2008(آغاز بحران غذا نادرستي آن با 

                                                                                       . به اثبات رسيده استدنيا 
 

اقتصادي نظام هر  :برگردانيم تصاد غرببه زبان علمِ اقرا  شيوه نگرش به توليد و تجارتحاال همين 
بايد به سه عامل توليد يعني نيروي كار، سرمايه و موفق باشد امروز كه بخواهد در تجارت جهاني 

مسير منافع يعني در در اينجا منطقي (» منطقي«براي اينكه كشورها . كندويژه منابع طبيعي توجه 
در نظر گرفتن عواملي انتخاب كند كه د را با خو نسبيعمل كنند، بايد مزيت  )صنايع بزرگ غرب

، ارندبرخورد غني كانيِ نيروي كار ارزان و منابع طبيعيِاز مثال اگر . مهياتر استر كشورشان د
به منظور صنايع سنگين توسعه خود را بر بهره برداري كاني و  توسعهسياست هاي  است» منطقي«

از محل را هاي كشاورزي و صنعتي خود ندي ممتمركز كنند و نيازمصنوعات نوع صادرات اين 
كشت زعفران  است كه به» منطقي«، )مشخصا در ايران(در حوزه كشاورزي  يا. تامين كنند واردات

 ،و تامين برنج است بپردازيم يو گردو و انار، كه در بازارهاي خارجي قادر به كسب درآمد بيشتر
                          . بسپاريمواردات به را  نما روزانهمايحتاج  روغن خوراكي و ديگرحبوبات و 
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پاي چوبين اين استدالل و آسيب پذيري ، ش بي سابقه قيمت خوراكي هابا بروز بحران غذا و افزاي
. افتاده اند بيشتر نمايان شده استتجارت جهاني  كشورهايي كه بدون دورانديشي الزم به دام فريبِ

با گران  اين است كه المللي محصوالت خوراكي در چند سال اخيريكي از داليل عمده گراني بين 
نفت تقاضاي جديدي براي كشاورزي جهان به وجود آمده و آن توليد سوخت از قيمت شدن 

كه برخي از و هزينه فرصت  نسبيمزيت مبتني بر لذا همان استداللِ   97.است محصوالت كشاورزي
مردم اساسي  خوراكي هايبرنج، حبوبات و ديگر  قبال به كشت گندم و راجهان توليدكنندگان 

 98.سوق داده استسوخت گياهي توليد براي پر درآمدتر به سوي كشت ترغيب مي كرد حاال جهان 
براي  و هزينه فرصت را نسبيي كه در گذشته مزيت پيش فرضدر عمل ثابت شده كه يعني 

و  خوداتكاييو ضرورت حفظ يت منطقي جلوه مي داد و بر عقالنسياستگذاران و توليدكنندگان 
. به وابستگي و آسيب پذيري بيشتر جوامع منجر شده استپرده مي كشيد امنيت غذايي در كشورها   

 
فريب اين دو ، ارزي هو تقويت ذخير بهبود تراز تجاري دنبال اهدافي چونبه كه ايي امروزه كشوره

خود تكايي در تامين غذاي مردم خودكفايي و خوداحفظ علم اقتصاد غرب را خورده و از آموزه 
تجارت از ديرباز . در عرصه سياسي دنيا  ضعيف تر مي يابندخود را غافل مانده اند خواه نا خواه 

در ميان كشورها معمول و مطلوب بوده است، اما قبول وابستگي به تجارت جهاني از سوي دولت 
از رفتارهاي نامعقولي است ) و چايمثل غله، حبوبات، روغن (مردم  مرهها براي رفع نيازهاي روز

كه به نفع نهاد فرامليتي كشاورزي و تجارت جهاني و به ضرر ملت ها و دولت هاي مستقل تمام 
                                                                                                          .شده است

 
تشريح شد از جمله ارزش هايي است كه نهاد فرامليتي مقاله اين  غير علمي اي كه در سه باور

تعميق موجب  ي فريبنده اما زيانبارادامه باور به اين ارزش ها. را دوام بخشيده استكشاورزي 
، تشويق )آنهاآسيب پذيري سياسي افزايش و نتيجتا (وابستگي كشورها به واردات و صادرات 

 ر،فق گسترشو نتيجتا (منابع طبيعي  گيري نابرابر و ناپايدار از بهرهرقابت بين توليدكنندگان در 
و (شكاف هاي طبقاتي هر چه بيشتر و عميق تر شدن ) و عدم پايداري توسعه بيماري، گرسنگي

از اين رو، انديشمندان  .است شده در جوامع) نتيجتا افزايش ناامني اجتماعي و فقدان ثبات سياسي
سازمان هاي مردمي و دولتي، تالش هايي نوآورانه براي كاستن از  در كشورهاي مختلف دنيا، در

و  خوداتكاييتامين افزايش توليد ملي، نفوذ اين نهاد در كشورشان و ايجاد نهادهاي بومي براي 
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. كرده اندرا آغاز امنيت غذايي، بهبود تغذيه و بهداشت عمومي و حفاظت از منابع طبيعي خود 
           . تشريح نمونه هاي موفقي از اين تالش ها اختصاص يافته استبه  اين گزارشبعدي  مقاله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

براي . ، به چاپ خواهد رسيد1391، خرداد ماه 220متن كامل اين گزارشِ پژوهشِ جامع طيِ چندين شماره در ماهنامه سنبله، از شماره 
.ا انجام پژوهش جامع در حوزه علمي مورد عالقه خود با ما تماس بگيريددريافت متن اصلي منابع مورد استناد اين گزارش و ي  

  www.eabbassi.ir 
 
 
 
 


