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   دشواري هاي پيش رو وكشت برنج در گيالن
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  :اشاره
اين نوشته كه به صورت مقاله در اينجا تنظيم شده، فصلي از كتابي است كه تحت عنوان                 

در آينـده ي نزديـك در مجموعـه ي گـيالن شناسـي              » كشت برنج در جلگه ي گـيالن      «
  . توسط انتشارات ايليا منتشر خواهد شد

 ***                                    
  شـرايط طبيعـي كـشت بـرنج،         در سه فصل گذشته به اجمال تمـام نـشان داده شـدكه              

  گونـه ، ايران وگـيالن چـه   توليد و تجارت آن درجهان   ميزانتوزيع جغرافيايي،   تاريخچه و   
ر چـه زمـاني      و د   برنج چگونه  كشتكه   در مورد توليد برنج در ايران نيز ديديم          . است بوده

مشكالتي كـه   همچنين در اين بررسي ها نشان داده شد كه          . در ايران وگيالن رواج يافت      
 گـيالن از توليـد    چگونـه در توليد برنج در گيالن براي اين محصول وجود دارد چيـست و       

به توليـد كننـده ي        در ايران  خورشيدي1330 دهه ي    اواخر دركننده ي اصلي و نخست      
تعداد بهـره بـرداران و سـطح        بررسي روند تغييرات    . نزول كرده است    در دهه ي اخير    دوم

مـداوم،   كـه بـه طـور مـستمر و          داد نـشان  نيـز  در گـيالن    هر بهره بردار برنج     زير كشت 
بـه  . هنگ سريعي رو به كـاهش اسـت       با آ برنج  بهره برداري هاي    ميانگين سطح زيركشت    

 خـود    خـانوار   مـصرف  وليد در حـد    به ت  اران تنها ردب طوري كه اكنون بخش بزرگي از بهره      
 از كـشتكاران بـسيار       بـزرگ   مصرف در اين گروه     محصول بر  دست كم مازاد   يا    و مشغولند

بررسي ها همچنين نشان مي دهد كه اكثر توليد كنندگان بـرنج از سـودمند               . اندك است 
 اين روند تاكجا پيش     ي اين است كه   س پرسش هاي اسا   .نبودن كشت برنج گاليه مي كنند     

آيا كشت برنج بـا توجـه بـه         هد رفت؟ پي آمدهاي اين روند در آينده چه خواهد بود؟            خوا
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مهمتـر از    مناسب براي خانوار كشتكار و     اين روند همچنان مي تواند يك فعاليت اقتصادي       
 كـشت بـرنج درگـيالن بـه          اقتصادي گي هاي  بي صرفه آيا    تلقي شود؟   اقتصاد منطقه  آن

 را در  كشت بـرنج در گـيالن  جهتلي يبدراي ارائه ي اندازه اي رسيده است كه ضرورتي ب   
؟در صورت پاسخ مثبت، چه داليلي مي توان براي مزيت بـديل توليـد              دستوركار قرار دهد  

 مناسـب بـه سـوي آينـده الزم اسـت            يدرويكر  براي پاسخ به اين پرسش ها و       ارائه كرد؟ 
،  يش فـرض هـا     ايـن پـ    . كالن ارائه كنـيم    ي پيش فرض هاي اوليه خودرا در نگاه       نخست

 رويكـرد بديهي است كـه  هسته ي اصلي و سخت اين فصل از كتاب را تشكيل مي دهد و          
 . وتدوين شده است تعيين بر مبناي اين پيش فرض ها      در اين بررسي   يندهآ به سوي    نوين

به عبارت ديگر بحث ما در اين فصل پس از ارائه ي پيش فرض ها، اين خواهـد بـود كـه                      
   .الل ومصداق هاي آن را روشن كنيمبراي هر پيش فرض استد

ينده اي كه در اين فصل ارائه شـده تنهـا براسـاس پـذيرش               آپيداست رويكرد به سوي        
 كه   نيست نيازي به تاكيد  از اين رو    .  كنند را احراز مي    معني و مفهوم خود    ،پيش فرض ها  

ين بدان   ا ، باشد  نهاده شده   ي مورد بحث   وقتي اساس اين بحث بر پيش فرض ها ي اوليه         
كه پيشنهاد هر رويكردي در اين بحث تنها براي بحث هاي بيشتر ودقيقتـر و               است  معني  
 به عبارت ديگـر ارائـه       .ينده خواهد بود ولزومĤً اصراري در پذيرش آن نيست        آ در    تر مفصل

نه بـراي تعيـين    و مصداق هاي مشخص در ارتباط با اين پيش فرض ها         ها ي پيش فرض  
هاد كشت معيني درگيالن به جاي برنج بلكـه بـه طـور مـشخص     بديل كشت برنج و پيشن  

  . بديلي براي كشت نوين است پذيرشبراي رسيدن به توافق نظر واحد در اصل
  :پيش فرض نخست  
 به تعريف ويژه اي كه از كشاورزي دراين بررسي مد نظـر اسـت                ما فرض نخست  پيش     

ز كـشاورزي ارگانيـك، كـشاورزي    صرفنظر از اشكال گونـاگوني كـه امـروزه ا        . بر مي گردد  
وگسترده در ميان است، بـه  ، كشاورزي فشرده   صنعتيسنتي و   زيستي، كشاورزي    پايدار و 

 بشر به شناخت آن نائل شد، از نظـر   ،طور كلي فعاليت كشاورزي كه از ده هزار سال پيش         
 حـل شرايط طبيعي م    و ما عبارت است از انتخاب گونه هاي مفيد گياهيِ متناسب با اقليم           

مـي خـواهيم    . براي كشت واستفاده از محصول نهايي آن در تغذيـه ي انـسان مـي باشـد                
تاكيد كنيم كه در اين تعريف از كشاورزي، انتخاب گونـه هـاي مفيـد در كـانون فعاليـت                    

 به عبارت ديگر انـسان بـراي بهـره وري بيـشتر در هـر اقلـيم و                 . كشاورزي قرار مي گيرد   
مناسب ترين گونه ي گياهي را براي كـشت انتخـاب     ، كوشش كرده است     ه اي ويژطبيعت  

اين انتخاب البته با نيازهاي تغذيه ي انسان هاي ساكن در محـل نيـز سـازگار بـوده            . كند
بنابراين در انتخاب گونه هاي گياهي براي كشت وكشاورزي، انسان چند عامل مهم             . است

و اقلـيم   زگار با محـيط      سا  مفيد و   گياه ي به نخستين عامل دسترس  . را در نظر داشته است    
 نياز بيولـوژيكي     تامين دومين عامل .  بوده است   انسان  كشاورزي سكونت وفعاليت  محل   در
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وجـه  در نظر داشتن     سومين عامل    و . در شرايط زماني و مكاني خاص      انسان از نظر تغذيه   
  . اقتصادي توليد محصول كشاورزي

 :پيش فرض دوم
ورزي بـه منظـور بـه دام انـداختن هـر چـه              انتخاب گونه ي گياهي براي كشت و كشا           

ن كه از اين منظر انتخاب گونه هـايي از گياهـان در             آتوضيح  .  است  انرژي خورشيد  بيشتر
 مقـدار بيـشتري از انـرژي        ،كشاورزي ارجح تر است كه بتواند در قياس با ديگر گونـه هـا             

طـول سـال     ام   زمين در تم    وقتي به عبارت ديگر  . خورشيد را به دام انداخته وتثبيت كند      
 گياه يا گياهان مختلفـي كـه بتواننـد در واحـد             ،خورشيد قراردارد انرژي  در معرض تابش    

سطحي برابر بيش از گياهان ديگر انرژي خورشيد را به دام انداخته و به اشكال گونـاگون                 
 با ارزش اقتصادي باالتر براي توليد كننـده بـه ارمغـان آورد،              به صورت محصوالت مختلف   

   .پيدا مي كندبيشتري  ضرورت  نيزت آنارجحيت كش
  :پيش فرض سوم 

 به شبكه ي    و دسترسي   تجارت جهاني    و انتگره شدن جهان نوين در پرتوجهاني شدن           
 ، خطر قحطي و كمبـود منطقـه اي مـواد غـذايي را بـه ميـزان                   سان و ارزان  حمل ونقل آ  

ذايي غ دسترسي به مواد     زيادي بر طرف كرده و در صورت داشتن منابع مالي الزم ، امكان            
 در پرتو چنين امكاني     . ميسر خواهد بود    از هرجايي از اين كره ي خاكي       سانيآمختلف به   

 لـزوم  ،   ارتباطات و حمل نقل مدرن وپيش رفته در اختيار بـشر قـرارداده             كه تكنولوژي و  
بـه  .  بوجود آمده اسـت     كشاورزي اتتوليددسترسي به    از گذشته نسبت به      ي متفاوت نگاه
زيري كـشت   گينده بـه نظـر مـي رسـد كـه ضـرورت و نـا                آ  دردنياي امروز و   ارت ديگر عب

 ،تنها بر اساس ضرورت هاي جغرافيـايي سياسـي        به رغم غير اقتصادي بودن آن و      محصول  
    . معقولي نباشدچندان استدالل

  :پيش فرض چهارم 
 در صـورت    ، در دنيـاي معاصـر     كي و ارتباطي  ي با توجه به تمام شرايط اقتصادي، تكنولوژ       

 توليد در عرصـه ي كـشاورزي،      تعيين كننده ي    ضروري و    عاملامروزه  سازگاري اقليمي،   
 مبنـاي انتخـاب نـوع گيـاه بـراي كـشت و       ، ارزش افـزوده ي بيـشتر       و ميزان  مزيت توليد 
 امروزه كشاورزي معيشتي وخود مصرف تنها در جوامعي كـه           .را تعيين مي كند   كشاورزي  

قلمرو هاي اصلي توليـد كـشاورزي بـه         .  رايج است  ،اقي مانده اند  خي ب يهنوز در انزواي تار   
 كه بر اساس مزيـت هـاي توليـد ، محـصول كـشاورزي               يافتهكشاورزي تجاري اختصاص    

  .به بازار عرصه مي كندخود را با قيمت تمام شده ي قابل رقابت تجاري 
  :پيش فرض پنجم

 بـه آن نقـش       منطقـه   توليـد محـصول كـشا ورزي در يـك          روابط پسيني   حجم وميزان  
به عبارت ديگر هر چه روابـط پـسيني توليـد محـصول             . اقتصادي متناسب اعطاء مي كند    
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كشاورزي باالتر باشد، نقش آفريني اقتصادي آن در منطقه ي توليد نيز به طور بالقوه مي                
ن روابطي است كـه     آ در اينجا شامل      توليد ن كه روابط پسيني   آتوضيح  . تواند بيشتر باشد  

براي توليـد     و  صنعتي محصول كشاورزي پس از توليد در پروسه هاي مختلف توليد         توليد  
به عنوان مثال مـي تـوان از        .  مواد اوليه ي الزم را فراهم نمايد       ،محصوالت تبديلي مختلف  

 گندم نـام بـرد كـه مـي توانـد در توليـد انـواع گونـاگوني از                    محصول توليدروابط پسيني   
ربرد داشته و سبب پيدايش صنايع گونـاگون توليـدي،          توليدات صنعتي و نيمه صنعتي كا     

  .باشداشتغال بيشتر و به ويژه ارزش افزوده ي باالتر درمحل 
  :ششمپيش فرض   
بـه صـورت آبيـاري      (كميابي است كـه مـصرف مـصرفانه ي آن         عنصرامروزه  آب شيرين      

ـ         كشت برنج  در) غرقابي ا  به ويژه در منـاطقي كـه دسترسـي بـه آب بـراي كـشت بـرنج ب
توصيح آن كه با افـزايش روز افـزون         .  نه اقتصادي و عاقالنه است     دشواري تامين مي شود،   

جمعيت، توسعه ي شهرها وصنايع، استفاده اي چنـين فلـه اي از آب شـيرين آن هـم در                   
كشوري كه بر روي كمر بند خشك كره ي زمين واقع شده و يكي از كـشورهاي كـم آب                    

ده اي از آب مصرفي برنج در گيالن نيز از همـين    و بخش عم   خاورميانه محسوب مي شود   
 منطقـه اي كـه       كمبـود آب در    .، چندان معقـول نيـست     نواحي خشك به گيالن مي رسد     

 پـيش بينـي مـي     در سال هاي آيندهبرخي چنان سخت ودشوارايران در آن واقع شده را       
  .كنند كه جنگ بر سر آب را در اين منطقه بين كشورها غير محتمل نمي دانند

  :هفتمپيش فرض  
 توضيح آن كه انـسان    . تامين شود مي تواند به اشكال گوناگون      انسان  براي   رژيم غذايي      

مواد الزم بـراي تـامين زيـست بيولـوژيكي          قادر است   از طريق رژيم هاي گوناگون غذايي       
به عبارت ديگر با توجه به      . ن كه خللي در تداوم حيات او پديدآيد       آ بدون   فراهم كند ود  خ

خت دقيقـي كـه بـشر از منـابع گونـاگون غـذايي و محتـواي تـامين كننـده ي نيـاز                        شنا
شـناخت    و از يك طـرف از طريق پيشرفت هاي شگفت انگيز در علم تغذيهبيولوژيكي آن  

  در ارتباط با تغذيه از طـرف ديگـر بـه دسـت آورده              از مكانيسم هاي عملكرد بدن انساني     
مين منـابع الزم     بـراي تـا    متنـوع غذايي بسيار   انتخاب رژيم    امكان گزينش و  امروزه  ،  است

  حيـات   بنابراين براي تامين مـواد الزم جهـت تـداوم          .جهت تداوم حيات ميسر شده است     
 كـه از    به رژيم غـذايي واحـد و اقـالم مشخـصي در سـبد غـذايي                انسان   بيولوژيكي، لزوماً 

   . نيست مجبور و محكومگذشته و به اقتضاي توليدات محلي،
 تنهاشده است كه    كوشش  در اين بررسي    باال    هفتگانه ي    به پيش فرض هاي      با عنايت   

ها مورد بحث    اين پيش فرض      هر كدام از    كشت برنج در گيالن در ارتباط با       دشواري هاي 
ي گونـاگون كـشت      دشواري ها   و بي صرفه گي ها    پيداست با شناخت     . قرارگيرد بررسيو  

محلـي بحـث   منطقه اي و لي و به ويژه منافع  مي توان با توجه به منافع م    برنج در گيالن،  



 ۵

بـسيار مـساعد بـراي      تخصصي بيشتري درخصوص امكان بديل كشت بـرنج در جلگـه ي             
 راه حـل  يكي از   از اين رو هر چند به طور اصولي معتقديم كه           .  گيالن انجام داد   كشاورزي

 بهـره  گيالن براي بهبود درآمـدهاي بيـشتر     كم بازده ي      كشاورزي  خروج از   اصلي در  هاي
 يـا بـديل هـايي       لي بررسي بـد   ، منطقه  توليد ناخالص  در و تحول مثبت     ي كشاورز برداران

 پيشنهاد مشخصي براي بـديل نـوع معينـي از محـصول             براي كشت برنج خواهد بود، اما       
زيرا معتقديم بيـان چنـين راه حـل هـايي بـه ويـژه در                .براي كشت برنج ارائه نخواهد شد     

    درصد اراضي كـشاورزي     60 در گيالن كه بيش از        برنج  چون يشتارتباط با بديلي براي ك 
از اين رو بر پايه     .  غير مسئوالنه خواهد بود    ،، بدون تدبر وتعقل جمعي    را اشغال كرده است   

ي پيش فرض هاي هفتگانه ي ارائه شده در باال تنهـا تـداوم كـشت بـرنج در گـيالن بـه                       
به باور مـا ايـن بررسـي     .  است چالش گرفته شده و بي صرفه گي هاي آن نشان داده شده           

پيداست اگر توافق نظر واحـد درايـن        . مي تواند مرحله ي نخست اقدامي چنين مهم باشد        
بديل كـشت نيـز وجـوه    نوع زمينه پديد آيد مي توان به مرحله ي دوم بحث يعني تعيين      

  . گوناگون اقدام را بررسي كرد
  :كشت برنج و پيش فرض نخست 

كشاورزي را انتخاب گونه هاي مفيد گياهيِ متناسب با اقلـيم   ما ،   در پيش فرض نخست  
استفاده از محصول نهايي آن در تغذيه ي انسان تعريف كرده ايـم و گفتـيم                  كشت و  براي

كه انسان براي بهره وري بيشتر در هر اقليم و با در نظر داشتن تمام ويژگي هاي طبيعي،                  
ايـن انتخـاب    . اي كشت انتخاب كند   كوشش كرده است مناسب ترين گونه ي گياهي را بر         

پرسش مقدر  .  است ارتباط داشته البته با نيازهاي تغذيه ي انسان هاي ساكن در محل نيز            
متناسـب بـا شـرايط طبيعـي          گياهي است كـه     مفيد  برنج همان گونه يِ    اين است كه آيا   

 ،واقليمي براي كشاورزي در گيالن انتخاب شده است؟ براي پاسخ بـه ايـن پرسـش مهـم                 
 نگـاهي اجمـالي     به عقب برگـرديم و بـه تاريخچـه ي كـشت بـرنج در گـيالن                الزم است   
  .بيندازيم

 ، در بدو پيدايش كشاورزي در جلگه ي گـيالن       چنان كه در فصل دوم نشان داده شد،           
و يـا كـساني كـه    ي گـيالن    تا حدود زيادي به انسان ساكن در جلگه    كشت برنج  ضرورت

در زمان رواج ابتدايي كشت برنج      . تحميل شده بود  اشتند،  قصد سكونت در اين جلگه را د      
 و دست برداشتن از كـوچ        پايدار  دائمي و   سكونت  فراهم كردن  برايدر جلگه ي گيالن  و       

 نياز داشت تا امنيـت      ، جمع آوري و شكار، انسان جلگه      شيوه ي معيشت    ترك همچنينو  
باشـد كـه وقتـي سـكونت         سال تدارك ببينـد و مطمـئن         دغذايي خود را براي فصول سر     

جمـع   از طريـق      براي فصول سرد سال كه     دائمي اختيار مي كند، مواد غذايي ذخيره شده       
، غذاي كافي براي تغذيه ي روزانـه ي خـود   ميسر نمي شدوري وشكار به اندازه ي كافي      آ

  .است اختيار در
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 بـشر ايـن      در تمام كره ي خاكي بـه        ما امروز مي دانيم كه كشاورزي و توليد خوراك             
و در نتيجـه    و خوراك    كه از مرحله ي جمع آوري وشكار به توليد غذا            امكان را اعطاء كرد   

اين مرحله ي بسيار مهم در تاريخ بشر را گوردون چايلد باستان            . به يكجانشيني نائل شود   
 يكـي از اقـالم      . ناميـده اسـت    »انقالاب نوسنگي «  و »انقالب كشاورزي «شناس استراليايي   

غـالت  . م در توليد خوراك و به ويژه در يكجانشيني انسان، كـشت غـالت بـود               مه اصلي و 
ن كه از نظر غذايي مي توانست بخش بزرگي از مواد مـورد نيـاز بـدن انـسان را از                 آضمن  

 بـراي   سـاختن بنـا   تمهيـدات و    ابزار و   با كمترين    ژيكي تامين نمايد، به آساني و     ونظر بيول 
تيجـه امكـان مـي داد تـا بـا ذخيـره كـردن ايـن                  و در ن   1دوره ي طوالني ذخير مي شـد      

 امـا در جلگـه ي مرطـوب، بـاراني و            . انسان از خطر گرسـنگي در امـان باشـد          ،محصوالت
تـر ديـديم كـه       پـيش . ، گياه برنج بـود     در آن زمان    ي قابل كشت   باتالقي گيالن تنها غله   

ستره ي  ي گيالن فقط زماني توانست به بستري براي سـكونت و فعاليـت گـ               اساساً جلگه 
 انـسان هـايي    به عبارت ديگر.ن رواج گسترده يافتآ كه كشت برنج در     انسان تبديل شود  

مختلـف   گيـاهي     ي  هر چند در انتخـاب گونـه       كه قصد سكونت در جلگه گيالن داشتند،      
با توجه با اقلـيم بـاراني و مرطـوب جلگـه ي گـيالن               ،  براي دستيابي به غله ي مورد نياز        

  كـشت و   ي براي  مفيدترين گونه ي گياه    ، ساكنان اين جلگه   كنقدرت انتخاب نداشتند لي   
تداوم سكونت وفعاليت در كشت برنج       براي   با در نظر داشتن جوانب گوناگون     را   كشاورزي

بـه امنيـت غـذايي       زيرا از طرفي انسان نياز داشت تا با اتكا به يكي از غـالت              .يافته بودند 
شت غالت ديگري مثـل گنـدم و جـو در    دست يابد و از طرف ديگر شرايط اقليمي مانع ك         

از اين رو كشت برنج به ناگزير به عنـوان مفيـد            . گستره ي جلگه ي گيالن فراهم مي كرد       
هـم آن شـرايط نـاگزير      اما آيا امروزه باز.ترين گونه ي گياهي براي كشاورزي انتخاب شد  

گر داده  به قوت خود باقي مانده است؟ پاسخ به اين پرسش در بررسي پيش فرض هاي دي               
  .خواهد شد

 :كشت برنج و پيش فرض دوم 
 ما تلقي ويژه اي از كشاورزي و گياهان منتخب براي ايـن فعاليـت               ،   در پيش فرض دوم   

انتخاب گونه ي گياهي براي كـشت  كشاورزي همان   اقتصادي به دست داديم و گفتيم كه        
ت و تاكيد كرديم    و كشاورزي به منظور به دام انداختن هر چه بيشتر انرژي خورشيدي اس            

 گفـت كـه    ي اقتـصادي يـك فعاليـت بهينـه   به عنوان كه موقعي مي توان به اين فعاليت   
 در كشاورزي  بتواند در قياس با ديگر گونه ها مقدار بيـشتري از            ي گياهي انتخاب گونه ها  
  .اين نكته نيازمند توضيح بيشتر است. دن را به دام انداخته وتثبيت كيانرژي خورشيد

گياهان كه  علومي چون بيولوژي گياهي وجغرافياي زيستي مي دانيم          وزه به بركت    ما امر 
به طور كامالً استثنايي از نوعي تكنولوژي استفاده مي كنند كه تا كنون حتا بشر بـا همـه         

                                                 
ن قراردادبا ساني ممكن مي شد ويا حتا به آبا ساختن صندوق چوبي ذخيره كردن برنج براي فصل سرد تنها در گيالن  - ١

 . ميسر بودق محل سكونت نيزآن در گوشه اي از اتا
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 اين تكنولـوژيِ  .  نبوده است  نآ در اختيار داشتن      به ي پيشرفت هاي شگفت انگيزش قادر     
 كـه نقطـه ي       گيـاهي را بـه عهـده دارد         فتوسـنتز   فرايند م انجا  درگياهان پيچيده وظريف 

از ايـن رو، گياهـان را       . عزيمت توليد انرژي براي بشر در كره ي خاكي محسوب مي شـود            
 يا توليد كننده ي غذا براي خود مي نامند در حاليكه جانوران چنين قـدرتي                2»آتوتروف«

سازي ديگران اسـتفاده مـي       از غذا  يا موجوداتي كه     3»هترتروف« و ازاين رو آنان را       ندارند
ولي در عـين حـال شـناخته        ( يك فرايند پيچيده   گياهان در در هرحال   . ، نام داده اند   كنند
مـواد آلـي مثـل       ، انرژي حاصل از نور خورشـيد       به كمك    دي اكسيد كربن  ب و   آاز  ) شده

ر توليد وسپس اشكال گوناگوني از محـصوالت كـشاورزي را در اثـ            قند، نشاسته وپروتئين    
  . عنوان محصول نهايي به دست مي دهندبهاين فرايند 

 با توجه بـه مزيـت هـاي اقليمـي           ي كه گياهانآن   از اين منظر، در كشاورزي       ، بنابراين    
بـه   نـسبت    ، قادر به تثبيت بيشتر انرژي خورشيدي باشند       طبيعي موجود وكليه ي شرايط    

ارجـح  مي توان   ي و طبيعي    گونه هاي منتخب براي كشاورزي در همان شرايط اقليم        ديگر
 ، جلگـه ي گـيالن      آيا كشت برنج با توجه به تمام شرايط طبيعي و جغرافيـاييِ            . دانست تر

اكنون مفيد ترين گونه ي گياهي براي تثبيت انرژي خورشيدي است؟ به بـاور مـا پاسـخ                  
  . است بيشترنيازمند توضيحكوتاه اما اين پاسخ . اين پرسش مثبت نيست

در فصل سوم ارائه شـد ديـديم كـه در آخـرين سـر شـماري عمـومي                      طبق آماري كه    
 بهره بـرداري   اراضي كشاورزيمساحت هزار هكتار از253 از كل 1382كشاورزي در سال  

.  هزار هكتار آن را مزارع كشت برنج اشغال كرده است          160 گيالن ، حدود     هاي بازمين در  
 يعني تقريبـاً دو سـوم       زي گيالن  درصد از اراضي كشاور    63  طبق اين آمار   به عبارت ديگر  

ما مي دانيم كه اين مزارع تنها       .  تحت اشغال مرازع كشت برنج قراردارد      وسعت اين اراضي،  
رژي خورشيدي   و تثبيت ان    با كشت گياه برنج به جذب      استدر بخش كوچكي از سال قادر     

ر سـه   تر ديديم اين زمان در تقويم كشت برنج در گـيالن تنهـا د               چنان كه پيش   .بپردازد
در نـه مـاه ديگـر از        بنابراين  .  اتفاق مي افتد   ماه از سال يعني ارديبهشت، خرداد و تير ماه        

 تقريبـاً    حدود دوسوم از اراضي كـشاورزي اسـتان،         به يسال به رغم تابش انرژي خورشيد     
هيچ گياه مفيدي براي تثبيت انرژي خورشيد در اين وسعت بسيار زياد قادر بـه جـذب و                  

بـا تمـام تـشويق هـا و تـرويج هـا و             چنان كه مي دانـيم     .شيدي نيست تثبيت انرژي خور  
 انجام شده، كشاورز گيالنـي رغبتـي    توسط دست اندركاران مسئول   تمهيداتي كه تا كنون   

 يعني برنج ترغيـب   در همان سه ماه از سال     به استفاده از اين زمين ها به جز كشت اصلي         
 تقريبـاً   وسوم از اراضي كـشاورزي گـيالن،      ،دبنابراين عمالً سه چهارم از سال     . 4نشده است 

 در حاليكه اقليم گيالن امكان اسـتفاده        هيچ ارزشي از نظر تثبيت انرژي خورشيدي ندارند       
                                                 

2   -  Autotroph  
3   -  Heterotroph  
متاسفانه تاكنون در مورد اين مقاومت كشتكاران برنج براي استفاده از زمين به جز كشت برنج،مطالعه ي موردي  -   4

 .مشخصي انجام نشده است
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از اين مزارع را در صورت خارج شدن آن از كرت بندي هاي موجـود وتعيـين بـديل ويـا                      
  . هم مي كند سال فرا تمامدر طول تقريباً بديل هايي براي اين كشت به طور گسترده 
  :كشت برنج وپيش فرض سوم

تجارت جهاني و     در پيش فرض سوم ما از انتگره شدن جهان نوين در پرتوجهاني شدن و             
دسترسي  به شبكه ي حمل ونقل آسان و ارزان سخن گفتيم و خاطر نشان كرديم كه بـر         

ه ن كندي ودشواري ارتباطات خطر قحطي هاي محلي و منطق         آخالف دنياي قديم كه در      
 و از اين منظر نياز به توليد تقريباً تمام محصول مـورد نيـاز جامعـه                 اي را تشديد مي كرد    

، شبكه ي ارتباطات و حمل      براي هر منطقه اي به يك ضرورت استراتژيك تبديل مي شد          
ونقل سريع و ارزان امروزي اين خطر را در صورت برخورداري از منابع مالي الزم بـه طـور          

اما پرسش مقدر مي تواند اين باشد كه منابع مـالي بـراي خريـد               . كلي برطرف كرده است   
پاسخ ايـن اسـت كـه از فـروش          . مواد غذايي از ديگر نقاط جهان از كجا بايد تامين شود؟          

 اگـر بتـوان بـا اسـتفاده از بهتـرين و             .بـازاري در كـشاورزي      نقـدي و   يمحصوالت توليـد  
مناسـبي بـراي كـشت بـرنج در     و با تعيين بديل   اقتصادي ترين كشت محصول كشاورزي      

باالتر از كشت برنج دست يافت، نه فقط مي توان           به منابع مالي مناسب و    جلگه ي گيالن    
 را تامين كرد بلكه مي توان به درآمدي باالتر از            خانوار و منطقه   سهم خوراكي سبد غذايي   

 طريـق    تنها كافي است منابع مـالي الزم از        ،دراين دهكده ي جهاني   . كشت برنج نائل شد   
ر دست يافـت و سـپس بـا خريـد محـصوالت غـذايي               افروش محصوالت مورد تقاضاي باز    

  .،غذاي مورد نياز را تامين كرد
    الزم است تاكيد شود كه يكي از داليل عمده ي اصرار برتداوم توليد برنج در گيالن به                 

يك ، اسـتراتژ هم بـراي بـراي بهـره بـرداران كـشاورزي و هـم منطقـه       رغم سود اندك آن  
اصوالً  اصلي    در منابع     ياد آوري اين نكته مهم است كه       . برنج است   محصول دانستن توليد 

 يعني زماني كـه دو      1940 در اواخر دهه ي       براي نخستين بار    5ككاالي استراتژي واژه ي   
 ،غـاز كـرده بودنـد     آ و سرمايه داري رقابت نظامي وامنيتـي خـود را            سوسياليستياردوگاه  

 دكـه كـاربر   و غير نظامي گفته مي شـد        الهاي نظامي   اها عموماً به ك   اين كاال . متداول شد 
 بنابراين  .ندداشتكي  يو رقابت هاي تكنولوژ   هاي امنيتي درازمدت وتعيين كننده در جنگ        

 تكنولـوژي    كـاالي مـورد نظـر ويـا        هر كدام از كشورهاي دو اردوگاه مراقبت مي كردند تا         
ظـاهراً   . در ضمن از داشتن آن محروم نباشـند         و توليد آن به طرف ديگر انتقال پيدا نكند       

 اتـالق  نيـز     به ويژه گندم   بعدها به داليلي اين مفهوم به برخي كاالهاي توليدي كشاورزي         
هر چند تعريف مشخص و دقيقي در فرهنگ هـا و دانـشنامه هـا بـراي ايـن واژه در                     . شد

ايـن  توطئـه   در ادبيـات تئـوري      ي ديده نمي شود ليكن ظـاهراً        خصوص كاالهاي كشاورز  
ن دسته از كاالهايي كشاورزي گفته مي شود كه به طـور مـستقيم بـا امنيـت                  آفهوم به   م

  . غذايي يك كشور مرتبط باشد
                                                 

5   -   Strategic Goods 
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 معينـي    نه تعريفي از كاالهاي استراتژيك كشاورزي و نه ليست          به طور رسمي   در ايران    
 تعـداد   وناگون و مسئوالن مختلـف       توسط افراد گ   با اين حال  . استدر دست    اين كاالها از  

غيـره در   حتا پـسته و  چاي، برنج، سويا و    زيادي از توليدات كشاورزي نظير گندم، زعفران،      
غـاز  آ با توجـه بـه ايـن كـه در           نبنابراي. مده است آبه حساب   زمره ي كاالهاي استراتژيك     

كـشاورزي   در بخـش     يالي استراتژيك به هيچ عنوان به كاالهـاي توليـد         اي ك  واژه اصوالً
 هامروزه نيز با فرو پاشي اردوگاه واقعاً موجود سوسياليستي و اتمـام دسـت    واتالق نمي شد  

در هـاني شـدن،     جدر پرتـو     به ويژه فراهم شدن دهكده ي جهاني       بندي هاي اردوگاهي و   
ارزش اسـتراتژيك قائـل     كمتـر    براي كاالهـاي كـشاورزي       ادبيات اقتصاد كشاورزي جهان،   

بخـش   بتوان ايـن مفهـوم را بـراي كاالهـاي توليـد شـده در               ال حتا اگر   با اين ح   .شده اند 
كشاورزي نيز تعميم داد، با هيچ استداللي نمي توان پذيرفت كه بـرنج بـا امنيـت غـذايي                   

ايران كـشوري   . كشور در ارتباط است و در زمره ي كاالهاي استراتژيك محسوب مي شود            
 مصرفانه  د مي كند كه كفاف مصرف      ميليون تن گندم تولي    15است كه همين امروز حدود    

  غله نمي توانـد    كمبوداز نظر  را مي دهد و پيداست ازاين منظر هيچ خطري           جمعيت ايران 
  . تهديد كند راشورك
  :كشت برنج وپيش فرض چهارم 
 با توجه به تمام شرايط اقتصادي، تكنولوژكي و ارتباطي در دنياي معاصـر، در صـورت                    

 توليـد در عرصـه ي كـشاورزي،      نـوع  زه عامل تعيين كننـده ي      اقليمي، امرو  وجود شرايط 
بـه عنـوان     كشت و كـشاورزي      درنوع گياه   است كه     اي مزيت توليد و ميزان ارزش افزوده     

 در اقتصاد كشاورزي  براي هر منطقه و يا كشوري       مزيت توليد   . محصول به دست مي دهد    
جهـان، كـشور و يـا       ( نشان مي دهـد كـه در يـك قلمـرو           اهميت مهم برخوردار است و    از  

 كيفيت و قيمت بـه رقابـت بـا          توليد محصولي خاص چگونه قادر است از دو وجه        ) منطقه
 نظـر در مقيـاس هـاي         ايـن  آيا توليـد بـرنج در گـيالن از        . ديگر قلمرو هاي توليد بپردازد    

يـا   آ اسـت؟   بـرنج   ملي و منطقه اي قادر به رقابت با ديگر توليد كننـدگان            ،مختلف جهاني 
يل وجايگزين در اين قلمرو از مزيت بيشتر براي توليد برخوردار نيست؟ پاسـخ     محصول بد 

 در تعيين نوع استراتژي توليد در بخش وسيعي از زمين هـاي             به اين پرسش هاي كليدي    
  .كشاورزي گيالن داراي اهميت است

 هـر كيلـو بـرنج بـه صـورت            جهـاني  تر در فصل نخست ديـديم قيمـت          چنان كه پيش  
حتا زماني  ) 1388(2009در سال   ) كشتي و در بيرون از مرزهاي گمركي      روي  يعني  (فوب

كه در اثر خشك سالي در كشورهاي اصلي توليد كننده به دوبرابر قيمـت افـزايش يافتـه                  
به عبارت ديگر اگر قيمت هر      .  دالر بوده است   1009بود نيز براي بهترين نوعش در هرتن        

 قيمت توليد هر كيلو از بهترين نوع بـرنج در            دالر به حساب آوريم،    1100دالر را در ايران   
جهـاد  سـازمان   بررسـي    ، بـراي مقايـسه    .تومـان خواهـد بـود     1110بازار هاي جهاني برابر   

 نشان مي دهـد كـه       1388 - 1387 زراعي   كشاورزي گيالن در همان سال يعني در سال       
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ه  ميليـون تومـان بـود      3 تـا    5/2 در يك هكتـار بـين        تمام شده ي اين محصول    هزينه ي   
  6.)1 . 4جدول (است

  1388- 1387 در سال  زراعي در گيالنبرنج  كشت  توليددر يك هكتارهمتوسط هزين . 1 . 4 جدول 
آماده سـازي     جمع هزينه  نوع محصول

  زمين
  برداشت  داشت  كاشت  زمين

  548511  483333  466018  1160692  343315  3001869  رغوبمبرنج دانه بلند 
ــر    ــد پ ــه بلن ــرنج دان ب

  محصول
2524609  278567  943273  379418  419657  503694  

  1388سالنامه آماري گيالن : ماخذ
  

 و قيمـت هـر       برنج سفيد  كيلو گرم 1800حال اگر توليد در هر هكتار برنج در گيالن را             
در كارخانجـات برنجكـوبي     تومـان   2200كيلو برنج دانه بلند مرغوب را در سال مورد نظر           

 بـرنج در يـك هكتـار       مد حاصل از كشت     آفرض كنيم، در  نج  روستاهاي توليد كننده ي بر    
به عبارت ديگر با كشت يـك هكتـار         . 7تومان خواهد شد  3960000در سال مورد نظر برابر    

 هزار تومـان نـصيب كـشاورز    960 حداكثر   1388برنج دانه بلند مرغوب در گيالن در سال         
 برداري هاي بـازمين     چنان كه ديديم ميانگين وسعت زمين بهره      . براي يكسال خواهد شد   

اگر ايـن وسـعت     .  بوده است  1382 هكتار در سال     78/0در گيالن نه يك هكتار بلكه تنها        
 بـردار كـشت بـرنج در        همد ميـانگين هـر بهـر      آهنوز كاهش نيافته باشد بايد گفت كه در         

 هپيداست وسعت بهر  . يدآ به دست مي      زراعي  در يك سال   هزار تومان 750كمتر از   گيالن  
 وسعت بهـره بـرداري هـا    گينز بهره برداران كشت برنج از مياناي بخش بزرگي  برداري ها 

 خواهـد   كمتـر مد حاصل از كشت براي اين گـروه بـازهم           آبسيار كمتر بوده و در نتيجه در      
در واقع با كشت برنج به صورتي كه اكنون در گيالن در نواحي روسـتايي ادامـه مـي                   . بود
داز در نواحي روستايي دست كم براي بخش بزرگـي           هيچ مازاد اقتصادي براي پس ان      ،يابد

 در واقع يكي از عوامل اصـلي در موانـع           .از ساكنان وفعاالن روستايي وجود نخواهد داشت      
 مـي تـوان     .ي روستاي نيز نبود مازاد اقتصادي در جوامع روسـتايي گـيالن اسـت              توسعه

بـراي رقابـت بـه    پرسيد اگر به هر دليل ممكن در منطقه اي مزيت توليد محصول خاصي           
اندازه ي منطقه ي رقيب وجود نداشته باشد و در عوض مزيت هاي اقليمـي بـراي توليـد                   

اشته باشد، آيا مي توان بازهم      دمد بيشتر براي توليد كنندگان وجود       آدر   محصولي ديگر و  
 بـه حـساب بهـره بـرداران كـشاورزي و اقتـصاد              بر توليدي كه مزيت اقتصادي الزم ندارد      

  . ورزيد اصرارمنطقه
                                                 

  و) هزار متر مكعب براي هر هكتار در طول دوره ي كشت20يعني حدود (آب براي كشت برنج پيداست هزينه ي تامين -۶
 .همچنين يارانه هاي نهاده هاي كشاورزي دولت براي برنجكاران در اين محاسبه لحاظ نشده است

از در  بـيش   كشت يـك هكتـار بـرنج     نشان مي دهد كه هزينه ي1389يك بررسي موردي در شهرستان شفت در سال       - ٧
روستايي در شهرستان شفت ،      ي حميد كاسي پور، موانع توسعه    : نك(آمد حاصل از فروش محصول در همان يك هكتار است         

  ).1389دانشگاه آزاد اسالمي ، گروه جغرافيا، 
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  :كشت برنج وپيش فرض پنجم
كـه ترجيحـاً توليـد محـصول         اسـتدالل بناشـده اسـت              پيش فرض پنجم ما بر ايـن      

ورزي در يك منطقه بهتر است، دست كم به روابط پـسيني گـسترده تـري در توليـد                    كشا
وابطي معطوف است كه در آن توليد       رروابط پسيني توليد دراين پيش فرض به        . منجرشود

 بتوانـد در     بـه مـصرف نهـايي خـتم نـشود و           ، تنها  نهايي   ل كشاورزي پس از توليد    محصو
 مواد اوليـه ي      صنعتي، براي توليد محصوالت تبديلي مختلف     پروسه هاي مختلف توليد و    

در اين مورد ما در پيش فرض پنجم به عنوان نمونه از روابط پـسيني               . الزم را فراهم نمايد   
واند پس از توليد نهايي و عرضه به بازار در توليد انـواع             توليد گندم سخن گفتيم كه مي ت      

گوناگوني از توليدات صـنعتي و نيمـه صـنعتي كـاربرد داشـته و سـبب پيـدايش صـنايع                     
 بـه عنـوان     .گوناگون توليدي، اشتغال بيشتر و به ويژه ارزش افزوده ي باالتر درمحل باشد            

ي كارخانجـات توليـد آرد، انـواع        مثال گندم پس از عرضه به بازار مي توانـد مـواد اوليـه               
نيجات، انواع شكالت، انواع ماكاروني وغيره كـاربرد هـاي          ي، انواع شير  )سنتي وصنعتي (نان

ن هم اشتغال بيشتر ايجاد كند وهم ارزش افـزوده ي  آصنعتي گوناگون داشته و از رهگذر    
 اي از   صول برنج تا چه اندازه مي تواند چنـين خصيـصه          ح م .بيشتر در محل برجاي گذارد    

  روابط پسيني توليد داشته باشد؟
 تا جايي كه مي دانيم ، برنج قادر نيست هيچكدام از اين روابط پسيني توليـد را بـراي                      

 اصـلي و نهـايي آن بـه          مصرف  شكل  ايران در  در واقع برنج در   . صنايع تبديلي ايجاد كنند   
سيني برنج در ايران    اشكال ديگر فراورده هاي پ     .پخت برنج و پلو تعريف شده است      صورت  

  و غير اساسـي     محدود مصرف فقط   وحتا در گيالن نيز بسيار محدود وگاه در فصل معيني         
كرده است كه ارزش اشتغال زايـي و ايجـاد ارزش افـزوده ي آن قابـل توجـه وذكـر                     پيدا  
  . نيست

  :كشت برنج وپيش فرض ششم
به چـالش گرفتـه    در كشت برنج  شيرين  رفانه ي آب    س م  مصرف ،   در پيش فرض ششم   

 درصـد كـل آب ايـن كـره  را            3 آب شيرين موجود روي كـره ي زمـين تنهـا             .شده است 
 7/68درصـد    3 نشان داده شده است، از ايـن         1 . 4چنان كه در نمودار     . تشكيل مي دهد  

ب هايي تشكيل مي دهند كه در توده هاي يخي ويخچالهاي قطـب جنـوب               آن را   آدرصد  
از دسترس انـسان بـراي اسـتفاده هـاي كـشاورزي، شـرب و                وتقريباً   وشمال متراكم شده  
درصـد بقيـه يعنـي      3/31 چنان كه در نمودار پيداست     به عبارت ديگر  . صنعت به دور است   

زير منابع آب هاي    يا در    در رودخانه ها و   جهان  ب شيرين   آتنها كمتر از يك درصد منابع       
امـا  . ه ي انـسان قرارگيـرد   كه به طور بالقوه مي تواند مـورد اسـتفاد      يافت مي شود  ي  زمين

د دارد ب هاي زير زميني هم در اعماق زمين وجـو   آبخش عمده اي از     چنان كه مي دانيم     
ب هاي سطحي كره ي زمين نيز كه در درياچه هـا وتـاالب              آاز  . كه قابل دسترس نيستند   
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 ايـن بـدان   .مـي يابـد  در رودخانه ها جريان آن  درصد 2 تنها وجود دارند،ها ورودخانه ها   
عني است كه تنها درصد ناچيزي از آب شيرين روي كره ي زمين قابـل دسـترس بـراي                   م

ب در روي كـره زمـين       با توجه به حجم ثابـت ايـن چرخـه ي آ            بدين ترتيب    .انسان است 
ينده اين عنصر هر چـه  آونيازهاي روز افزون بشر به اين ماده ي ارزشمند، پيداست كه در          

ب آالزم بـه تاكيـد نيـست كـه          . رشودت آن بيـش   و ارزش اقتـصادي   ه  بيشتر كمياب تر شد   
  .حياتي ترين عنصر پس از هوا براي انسان است

    با آگاهي از كميابي، اهميت و ارزش اقتصادي كه آب شيرين در كل كره ي زمين و به                  
ويژه در منطقه ي خشك كره ي زمين و از جمله در فالت مركزي ايران دارد، اكنـون بـه                    

 برنج در گيالن مي پردازيم و از دو منظـر آن را مـورد توجـه                 بررسي مصرف آب در كشت    
  .قرار مي دهيم

     

چنان كه پيداست ،    .  را نشان مي دهد    روي كره ي زمين     موجود  تقسيم آب    اين نمودار  . 1 . 4نمودار  
 درصد آن در    68 كه عمالً بيش از       اين كره را تشكيل مي دهد      از كل آب   درصد   3 تنها     سهم آب شيرين  

كل آب روي كـره ي زمـين        . توده هاي يخي و يخچالهاي كره ي زمين از دسترس انسان خارج است            در  
وزارت نيـرو،   : ماخـذ ( ميليون كيلومتر مكعـب اسـت      1386درصد سطح آن را پوشانده، برابر     70كه حدود   

  ).  ga.water.usgs.govموسسه تحقيقات آب 
  
 در   بـراي كـشت بـرنج       آن وارزش اقتـصادي  مـصرفي     از منظر نخست ميزان حجم آب        

چنان كه پيش تر گفته شد طبق آمارآخرين سر شـماري           . قرارمي گيرد  مورد توجه    گيالن
  ثبـت شـده     هـزار هكتـار    160 سطح زير كشت برنج در گـيالن         1382كشاورزي در سال    

بر اساس آمار سازمان اداره ي كشاورزي استان گـيالن سـطح زيـر كـشت بـرنج در                   (است
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 براساس برآوردهاي تخصصي ، مقـدار مـصرف         ).گزارش شده است  ر هزار هكتا  238گيالن  
به عبارت ديگـر  . 8هزار متر مكعب است20ب براي هر هكتار برنج در دوره ي كشت برابر           آ

 هزار هكتـار سـطح زيـر    160 براي ب در دوره ي كشت برنج در گيالنآمقدار كل مصرف   
اقتـصادي  هزينـه ي    حتا اگر   . ود ميليارد متر مكعب خواهد ب     2/3 برابر    ، ساالنه   برنج كشت

ب مـصرفي سـاالنه ي      آتومـان فـرض كنـيم، ارزش        150ب را تنها    آتامين هر متر مكعب     
در مقابل كل برداشت شلتوك مطابق      . ميليارد تومان است  480كشت برنج در گيالن برابر      

 در واقـع اگـر    .  هزارتن برنج سفيد اسـت     330هزارتن يا به عبارتي حدود       553مار  آهمان  
ض كنـيم، ارزش    تومان فـر  2000 ارزش هر كيلو برنج سفيد را در سال مورد نظر            نگينميا

 ميليـارد تومـان خواهـد       660ناخالص كل توليد برنج در مزارع گيالن در همان سال برابـر           
بـرنج در   توليد  ب از كل ارزش ناخالص      آ سهم هزينه ي      فقط اين بدان معني است كه    . بود

  . درصد بوده است72گيالن بيش از 
 مورد  در آينده براي كشت برنج را كشاورزيبآ  از منظر دوم مي بايد تامين دشواري 

  هاي سطحيبآ بخش بزرگي از  منابع رسمي،مارآهم اكنون مطابق . توجه قرارداد
مار آمطابق . استان از طريق رودخانه ي سفيد رود از خارج از استان تامين مي شود

ن  ب سفيد رود از خارج از استاآورده ي آ سهم د، در سد سفيدروبنگاريآايستگاه هاي 
 درصد كل آب هاي سطحي استان 46ميليارد متر مكعب و در واقع بيش از  5نزديك به 

اكنون ديگر ترديدي وجود ندارد كه در ).  ).  67ص1385ناصر عظيمي : نك(استگيالن 
 ،د از خارج از استانسال هاي آينده امكان دستيابي به اين ميزان از آبِ آورده ي سفيدرو

بنا به گزارش سايت .  پيش روي كشتكاران برنج گيالن خواهد بود،دشواري هاي بسيار
 سد مخزني و انحرافي كوچك و143هم اكنون تعداد  شركت مديريت منابع آب كشور

بر روي رودخانه هاي قزل اوزن و شاهرود و سر شاخه در خارج از استان گيالن بزرگ 
سايت  اطالعات اين يبر پايه .  و يا در دست احداث و مطالعه استهاي آن احداث شده

 سد كوچك و 70 تعداد 1390سال دي ماه  تاريخدردولتي وابسته به وزارت نيرو شركت ِ
بوده  دست مطالعه  در سد نيز62 سد در حال ساخت و 11بزرگ در حال بهره برداري، 

در  وطرح هاي ديگري كه ح ها از اين طراريدربا بهره ب. (dominfo.wrm.ir) است
، پيداست كه سهم حق آبه ي  دست سفيدرود در آينده طراحي و ساخته خواهد شدباال

 همچنين (كشتكاران برنج گيالن از اين رودخانه ها ديگر به مانند گذشته نخواهد بود
  ).68، ايليا، ص1385ناصر عظيمي، جغرافياي طبيعي گيالن: نك

  :مهفتكشت برنج وپيش فرض  
 و تكميل پيش فـرض هـاي        نوني بحث ك   از  اما شايد مهمترين پيش فرض براي فرا رفتن       

منظـر نيـاز    ايـن   داشـته باشـيم واز       رژيم غذايي انسان     كه نگاهي به  باشد   اين   گفتهپيش  
                                                 

ر  هزار مت35 تا 15در منابع گوناگون و توسط متخصصين مختلف ميزان نياز ابي براي يك هكتار كشت برنج آبي از   - ٨
  .دانيم هزار متر مكعب را منطقي مي20دراين بررسي ما . مكعب برآورد شده است
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به ويژه به اين      و  را مورد توجه قراردهيم     انسان  بدن انسان به مواد غذايي و نياز بيولوژيكي      
لزومـاً مـصرف بـرنج      تداوم حيـات، جهتا براي تامين مواد الزم    پرسش پاسخ دهيم كه آي    

   .گريز ناپذير است؟
ن آادات روزانـه ي خـوردن در جهـان بـا     عچيزي كه ما امروز با شناخت رژيم غذايي و          
 غـذاي روزانـه وعـادات        مـصرف   تنوع زيـادي در     كه شنا هستيم به خوبي نشان مي دهد      آ

 چنان كـه مـي دانـيم،        .  اقليم هاي متنوع وجود دارد     گوناگون غذايي نزد ملل گوناگون با     
خوردن نزد انسان ها عالوه بر لذت بردن ، هدف تامين مـواد الزم بـراي تحـرك و تـداوم                     

سـبب نيـاز بيولـوژيكي       به    در همه جاي جهان     انسان ها   بدن حيات را نيز به عهده دارد و      
  بـراي بـدن    يازمنـد مـواد   ويتامين دارنـد، ني    به تامين مواد مشخص معدني و     واحدي كه   

 بـا   از ايـن رو ملـل گونـاگون       . كي طلب مي كنـد    ي كه نياز بيولوژ    هستند وسوخت وساز آن  
را تامين  بدن  الزم   ويتامين هاي   و  معدني    مواد ، توانسته اند  گوناگونعادات   ورژيم غذايي   

   .، بدون آن كه لزوماً به مصرف غذاي واحدي نياز داشته باشندكنند
 هاي  انرژي الزم را براي فعاليت، مصرف غذاصان تغذيه روشن كرده اند كهامروزه متخ    

هـا   آنـزيم  هـا و  عادي بدن مانند ضربان قلب، حرارت بدن، تنفس، هدايت و توزيع هورمون
 بـدن عـالوه بـر انـرژي كـه از طريـق        همچنين روشـن شـده اسـت كـه          . دنكن  تأمين مي 
بـدن  امـا   . نيز نياز دارديبه مواد معدني ديگر ،كند ها و قندها تامين مي چربي ها، پروتئين

با اين حال تجربه نشان      . مي باشد   ها نيز  ويتامين ، نيازمند عالوه بر مواد معدني     نسان  اهر  
 ها با رژيم غذايي گونـاگون و  اين مجموعه نيازها در تغذيه ي روزانه ي انسانمي دهد كه  

  .تامين مي شود با عادات بسيار متنوع غذايي در سراسر كره ي زمين
 انسان در گذشته با توجه به كندي ارتباطات وتعامالت نازل بين نقاط مختلف جهـان،                  

 رژيـم غـذايي بـسيار گونـاگوني بـراي           ،كوشش كرده با توجه به منابع غذايي در دسترس        
 اين دست يابي بدون آن      .دست يابد  در نقاط گوناگون جهان      ويتامين تامين مواد معدني و   

 نظري اتكا داشته باشد، در فرايند تجربه ي طوالني بـشر در زيـست گـاه هـاي           كه به علم  
 امـا همـه ي      .جهان به دست آمده است    و در عين حال قلمروهاي مهجور تاريخي        مختلف  

ر سطح محلي، ناحيـه اي، منطقـه         به رغم اشكال بسيار متنوع آن د       اين رژيم هاي غذايي   
 را از  معينيويتامين هاي د معدني و ند كه موا  به گونه اي تعريف شده ا      وجهاني    ملي   اي ، 

 انسان ها    امروزه مي توان ديد كه     . براي بدن تامين نمايد     توليد در محل   منابع در دسترس  
اگر در نواحي بياباني زندگي مي كردند براي تامين اين مواد و ويتـامين هـا رژيـم خـاص                    

ي رژيم غذايي خـود را       ديگر  بردند به نحو   يآنهايي كه در سواحل به سر م       خود را داشته،  
 هـم بـه گونـه ي         ساكنان اقليم هاي پر باران با پوشش گياهي فـراوان            وتنظيم كرده اند    

ي ايـن رژيـم هـا     مـه ي    در ه   امـا  .ورزيده انـد   به انتخاب رژيم غذايي مبادرت       خاص خود 
تـدارك  مواد معدني و ويتامين هاي مورد نياز واحدي بـراي تـداوم حيـات               تامين  ،  غذايي
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وابـسته   غذاي واحدي     نوع بنابراين مي توان گفت كه لزوماً بدن انسان به        . شده است ه  ديد
   .وابسته است بلكه به مواد و ويتامين هاي واحدي نيست

 با اين حال با توجه بـه افـزايش سـرعت ارتباطـات و تعـامالت روز افـزون در دهكـده ي                      
يوه ي زنـدگي    كـسان شـدن شـ      يكديگر وبه ويژه با ي     شنايي با رژيم هاي غذايي    آجهاني و   

دات غـذايي واحـدي در حـال شـكل          اشهرنشيني در سراسر جهان، به نظر مي رسد كه ع         
، در گيالن در گذشته يعني حتا همين پنجاه سال پيش ، ساكنان اين منطقه             . گيري است 

مـصرف  ) كتـه ( بـرنج     يعني حتا براي ناشتا وصبحانه نيز       غذاي اصلي سه وعده ي خود      در
دون  موارد   ي در بسيار  ن زمان به نوعي به فقر تعبير مي شد و         آدن نان در    خور. مي كردند 

خانوارهايي كه به سبب ارزاني نان نسبت به برنج ، از نـان             حتا   و   بودشان افراد و خانوارها     
 ديگـران بـه    از را آنمـي كردنـد   كوشش ، استفاده مي كردند  انه صبح شام و براي خوردن   

 برنج نقش مهمـي در رژيـم    هنوز اما امروزه هر چند   .رندنگهداپنهان  خود   همسايگان   ويژه
غذايي روزانه ي گيالنيان دارد ليكن عـادات گذشـته بـه ميـزان زيـادي ديگـر نـزد حتـا                      

 بـدون   ،ن مي دهد كه رژيم غـذايي امـر ثابـت            اين امر نشا  . روستائيان نيز ديده نمي شود    
  كامـل نيـاز     تـامين  ت دارد،  اهمي خوردن غذا  كه از نظر علم تغذيه در      آن چه . نيست تغيير

پس مي تـوان گفـت اگـر        . مواد غذايي معين   نوع   مواد معدني و ويتامين هاست ونه لزوماً        
بدن را تـامين كننـد ودر       مورد نياز   مواد ومنابع غذايي بتوانند مواد معدني و ويتامين هاي          

تـابو در    را نمي توان به صـورت         تغيير رژيم غذايي   ، به ارمغان آورد   خوردن نيز ضمن لذت   
   .آورد كه صحبت در باره ي آن نيز ممنوع و محذور باشد

  :چكيده  
ن كه نشان دهيم در گيالن مزيت توليـد كـشت           آپيش فرض براي    هفت   نوشتهدراين      

 . شـد  ارائـه ، صـرفه منـد نيـست،         منطقه راي توليد كننده و نه براي اقتصاد      بنه  برنج ديگر   
ذشته به عنوان يك گياه مفيـد قابـل       گ در   ن است كه كشت برنج اگر چه      آفرض نخست بر  

فـرض   پيش   در. توجيه بود ليكن امروزه در اين خصوص نمي توان نظر قاطعي ابراز داشت            
كـشت و    گياه مناسب براي كشاورزي در هر منطقه آن گياهي است كه              تاكيد شد كه   دوم

باشـد   هبتواند باالترين ميزان دريافـت و جـذب انـرژي خورشـيدي را داشـت              كشاورزي آن   
 درصد مساحت اراضي استان عمالً سـبب شـده تـا         60وديديم كه كشت برنج  در بيش از         

در . اشـته باشـند   دوسوم مزارع در سه چهارم سال نتوانند دريافتي از انرژي خورشـيدي د            
تژيك كشاورزي و انتگره شـدن جهـان در پرتـو           افرض سوم با توجه به تعريف كاالي استر       

ضمن نفي اسـتراتژيك بـودن محـصول بـرنج بـه             جهاني،جهاني شدن و ايجاد دهكده ي       
برخورداري از منابع مالي در دسترسـي بـه هـر نـوع مـواد                يك كاالي استراتژيك ،      نعنوا

بدين ترتيب در اين پيش فرض آن چه اهميت داشت، دسـتيابي  . ارجح دانسته شد غذايي  
مفيد دانسته شـده  به منابع مالي مناسب در اثر توليدات نقدي و كشت تجاري  در منطقه       

در فرض چهارم مزيت توليد برنج در گيالن مورد بحث قرار گرفت ونشان داده شـد                . است
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كه با توجه به تمام جوانب توليد برنج در ايران وجهان، مزيت زيادي براي كشت بـرنج در                  
در فرض پنجم به روابط پسيني توليد محصوالت كشاورزي اشاره شـد            . گيالن وجود ندارد  

اده شد كه برنج بيشتر به عنوان يك محصول نهـايي بـه مـصرف مـي رسـد و از                 و نشان د  
ايجاد روابط پسيني در توليدات صنايع تبديلي توانايي زيادي دست كم در ايران و گـيالن                

 در  و در نتيجه كمك زيـادي بـه توليـد اشـتغال و ارزش افـزوده ي مناسـب       نداشته است 
 اي و مـصرفانه ي آب در كـشت بـرنج در       در فرض ششم ميزان مصرف فلـه       . ندارد منطقه

گيالن به چالش گرفته شـدو از دو منظـر اقتـصادي و دشـواري دسـتيابي ورودي آب بـه                     
 وسـرانجام در    .ه اسـت   از طريق رودخانه ي سفيد رود مورد بحث قرارگرفت          در آينده  استان
وم  براي بدن جهت تـدا      الزم  نشان داده شد كه آن چه مهم است تامين مواد          هفتمفرض  

  . حيات است ونه لزوماً مصرف نوع خاصي از غذا
در ارتبـاط بـا ارزيـابي تعيـين      و استدالل هاي مرتبط بـا آن هـا           پيش فرض  هفتاين      

استراتژي براي انتخاب بديل ويا بديل هايي براي كشت برنج ارائه شده و چنان كه تاكيـد                 
ي بديل نيازمند تامل    شد ارائه ي پيشنهادهايي براي نوع محصول مشخص براي كشت ها          

 و همچنـين اقلـيم      متخصـصان كـشاورزي واقتـصادي       است كه به عهـده ي       وتدبر بيشتر   
 ديدگاه اقليم شناسان از اين نظر مهم است كه بديل كشت بـرنج بـه                .خواهد بود شناسان  

اين تغيير به باور ما در تعـديل        . باور ما مي تواند تاثير مهمي در اقليم منطقه  داشته باشد           
  .موثر استبت نسبي و ايجاد شرايط مناسب تر زيست در جلگه ي گيالن رطو

  
                                                                                   پايان

 


