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آيا كشت برنج در گيالن به توسعه ي اقتصادي 
  استان كمك مي كند؟

                                                     
 ناصر عظيمي                                                     

                                                                                          
                                                     com.yahoo@54Nazimi 

  
  :طرح موضوع

بر اساس آخرين . كشت برنج در كشاورزي گيالن نقش غالب داشته و هنوز هم دارد
انجام گرفته و نتايج آن انتشار يافته، در  1382 سرشماري عمومي كشاورزي كه در سال

هزار هكتار از آن را زمين  160هزار هكتار زمين كشاورزي وجود دارد كه  253گيالن 
درصد زمين هاي  63به عبارت ديگر بالغ بر . هاي زير كشت برنج تشكيل مي دهد

صاص يافته به كشت برنج اخت )كشاورزي يعني حدود دو سوم كل اراضي(كشاورزي استان
  . است

با آمار سرشماري عمومي  كند و استان ارائه مي جهاد كشاورزيآمار ديگري كه    
عليرضا  .همين واقعيت را در بر دارد بسيار دارد نيزتفاوت مار ايران آكشاورزيِ مركز 

شعبان نژاد رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان 
 در مصاحيه ای اعالم کرده ١٣٩٣خرداد  ٧گيالن در 

هزار  ٤٣٠است که اراضی کشاورزی استان گيالن 
با توجه به اين که . )  com.lahidjan.www (هکتار است

هزار  ٢٣٨مهين اد سطح زير کشت برنج را نيز 
وان گفت که با هکتار اعالم کرده است، می ت

هم جهاد کشاورزی استان نيز س استناد به آمار 
زمين های زير کشت برنج استان نسبت به کل زمين 

درصد کل زمين های  ٥٥های کشاورزی بيش از 
بنابراين اهميت كشت برنج در گيالن را كه بيش . ١کشاورزی استان است

                                                 
بين دو اد توليد کننده ی شديد آماری متاسفانه با  وجود اختالف  . ١

و يا مطالعه تا کنون هيچ توضيح مستدل  برای سال های متمادی آمار
اده ی ی موردی مشخصی برای تعيين صحت و سقم ادعاهای دو طرف و استف

 .دقيق تر پژوهشگران از اين آمارها به دست داده نشده است



 ٢

را ) درصد 55يا به گفته ي جهاد كشاورزي ( درصد كل زمين هاي كشاورزي استان 63از 
اقتصادي و به ويژه برنامه ريزي فضايي گيالن ناديده اشغال كرده نمي توان در توسعه ي 

  . گرفت
اگر مساحت واقعاً مسكوني شده ي گيالن كه به طور عموم در مناطق جلگه اي تحقق     

. از فضاي استان بازهم بيشتر اسـت   يافته را مد نظر قرار دهيم، سهم مساحت كشت برنج
ته مـي شـود كـه زيـر ارتفـاع كمتـر از       از نظر نگارنده، جلگه در گيالن به زمين هايي گف

واقـع شـده   ) متري از سطح درياي خـزر  127زير ارتفاع ( متر از سطح درياهاي آزاد 100
سـازمان جغرافيـايي نيروهـاي    1:250000نگارنده روي نقشه ي  بررسي هايطبق .  است

درصـد   8/32متر يعني نواحي جلگه اي گـيالن   100، نواحي زير  GISمسلح در محيط 
اين بـدان معنـي   . هكتار را در برمي گيرد 462340ساحت استان يا به عبارت ديگر كل م

است كه سهم مساحت كشت برنج از نواحي جلگه اي بـر اسـاس آمـار مركـز آمـار ايـران       
اگر آمار جهـاد كشـاورزي را مـالك عمـل قـرار دهـيم ، در آن       . 2درصد جلگه است 6/34

. را كشـت بـرنج اشـغال كـرده اسـت      درصد از سطح جلگه ي گـيالن  51صورت بيش از 
پرسش اساسي اين است كه آيا تداوم كشت برنج در گيالن بـا توجـه بـه ايـن وسـعت از      

سطح  جلگه ي به واقـع مسـكون شـده ي گـيالن، يـك فعاليـت سـود آور بـراي         اشغال 
كشتكاران و در جهت توسعه ي اقتصادي استان است؟ آيا اصوالً كشـت بـرنج بـا ويژگـي     

به لحاظ پسيني توليد برخوردار است در جهـت اشـتغال زايـي و بهـره      هاي مشخصي كه
آيا اين سطح وسيع از كشت وري اقتصادي  به توسعه ي اقتصادي استان كمك مي كند؟ 

برنج در گيالن نيست كه عامل مهمي در پايين بـودن ميـانگين سـرانه ي درآمـد  توليـد      
رورتي براي ادامه ي توليد ايـن  چه ضناخالص استان نسبت به ميانگين كشور شده است؟ 

محصول وجود دارد كه تداوم آن در سياست ملي و منطقه اي را ناگزيركرده است؟ بـراي  
تداوم كشت برنج چه پي آمدهاي اقتصادي و طبيعي مي تواند متصـور باشـد؟در بررسـي    
بسيار فشرده ي حاضر تالش شده تا با طرح برخي نكات مهم، توضـيحاتي در ارتبـاط بـا    

   .پرسش ها داده شود  اين
روش كار به اين ترتيب است كه در  ابتدا يك پيش فرض ارائه مـي شـود و سـپس بـر        

بـا توجـه بـه شـواهد و      در گـيالن و كشاورزي اساس اين پيش فرض وضعيت كشت برنج 
امـا  . مـي شـود   ، ارزيابيدر ارتباط با پيش فرض طرح شده در استان مصداق هاي واقعي 

  :نكته ي مهم اشاره شود  ندچضوع الزم است به قبل از بررسي مو

                                                                                                                             
 
در اين برآورد پيش فرض ما اين است که کشت  يادآوری کنيم که . ٢

نکته ی ديگر در مهين رابطه . برنج در نواحی جلگه ای واقع شده است
بر ) مرت١٠٠زير (کل مجعيت حمدوده ی جلگه ای در گيالن  که  است اين

نفر يعنی  ٢١٥٠٧٢٧ برابر ١٣٨٥ سال  برای سرمشاری اسبه طبق مهين حم
  .درصد کل مجعيت گيالن بوده است ٤/٨٩



 ٣

تغيير كشت براي  حكمينكته ي نخست اين كه اين مقاله در شرايط كنوني به هيچ وجه 
چرا كه اين كار نيازمند بررسـي هـاي همـه جانبـه از طـرف      . كشت بديل نداردو به ويژه 

طلـع در يـك   متخصصان كشاورزي، اقتصادي، برنامـه ريـزان منطقـه اي و ديگـر افـراد م     
بنابراين هدف در درجه ي نخست طرح يك مسـاله ي مهـم و    . گفتگوي چند جانبه است

و نشان دادن شكننده بودن كشت بـرنح در آينـده ي اسـتان دارد و    بحث حول محور آن 
  .بس

كاربري در دورن بخش كشـاورزي  ت نكته ي دوم اين است كه در همه جاي جهان تغييرا
با ويژگي  .قانون صورت گيردو تشخيص ن تغيير مي بايد با نظر اما اي. امري پذيرفته است

و مزيت هايي كه  از منظر توريسـتي  جغرافيايي گيالن  هاي مهمي كه به لحاظ اقليمي و
امـري  ن به طور فزاينـده  آدر ميان استان هاي كشور دارد و تقاضا براي تغيير كاربري در 

  .يت با تامل و مسئوليت انجام گيردمشهود است، است تغيير احتمالي مي بايد به غا
تغيير كاربري از كشـاورزي بـه غيـر     ،اين است كه در گيالن برخالف قانون منكته ي سو 

چيـزي كـه در   يعنـي  كشاورزي به طرز حيرت انگيزي در زمين هاي غيـر كشـت بـرنج     
حفـظ اراضـي    ندر حاليكه قانو. گيالن  باغ و پشته گفته مي شود،  چندان دشوار نيست 

بـاغ و   از باغ ها در ايران اكيداً هر گونه تغيير كاربري زمين ها ي كشـاروزي اعـم   زراعي و
ن را نيز قانون و مراجع قانوني تشخيص مـي دهنـد ،   آزراعت را مگر در موارد ضروري كه 

 هر گونه تغيير از زراعت برنج به ديگر فعاليت هاي كشاورزياز اين رو . ممنوع كرده است
و راه تسهيل به تغيير كـاربري باشـد   مي تواند شكننده  غ و به اصطالح پشتهبه ويژه  به با

   .وين و تصويب شوددن تمهيدات قانوني با نظر كارشناسان تمگر آن كه براي آ
  با توضيح  نكات باال اكنون به بحث اصلي اين بررسي ادامه مي دهيم      

  
  :پيش فرض نخست  

  ياهيكشاورزي يعني انتخاب گونه ي مفيد گ
پيش فرض نخست ما به تعريف ويژه اي كه از كشاورزي دراين بررسي مد نظـر اسـت       

صرفنظر از اشكال گوناگوني كـه امـروزه از كشـاورزي ارگانيـك، كشـاورزي      . بر مي گردد
، كشاورزي فشرده وگسترده در ميـان  تجاري -پايدار و زيستي، كشاورزي سنتي و صنعتي

رزي كه از ده هزار سال پيش، بشر بـه شـناخت آن نائـل    است، به طور كلي فعاليت كشاو
    گياهيِ متناسب بـا اقلـيم و شـرايط شد، از نظر ما عبارت است از انتخاب گونه هاي مفيد

مي خـواهيم  . طبيعي محل براي كشت و استفاده از محصول نهايي آن در تغذيه ي انسان
اي مفيـد در كـانون فعاليـت    تاكيد كنيم كه در اين تعريف از كشاورزي، انتخاب گونـه هـ  

به عبارت ديگر انسـان بـراي بهـره وري بيشـتر در هـر اقلـيم و       . كشاورزي قرار مي گيرد
طبيعت ويژه اي از زمين و شرايط جغرافيايي، كوشش كرده است مناسب تـرين گونـه ي   



 ٤

بـا  بـا شـرايط تـاريخي مشـخص و     اين انتخاب البتـه  . انتخاب كند ،گياهي را براي كشت
  . يولوژيك در تغذيه ي انسان هاي ساكن در محل نيز سازگار بوده استنيازهاي ب

  :كشت برنج در گيالن و پيش فرض نخست
ديگـر گونـه ي مفيـد گيـاهي بـراي      برنج در شرايط كنـوني  
  .كشاورزي استان نيست

در پيش فرض نخست، گفتيم كه انسان براي بهره وري بيشتر در هر اقليم و با در نظـر     
وانب و از جمله مهمترين آن يعني ويژگي هـاي طبيعـي و جغرافيـايي در    داشتن تمام ج

يك كانتكست تاريخي معين، كوشش كرده است مناسب ترين گونـه ي گيـاهي را بـراي    
پرسش مقدر اين است كه آيا برنج همان گونه يِ مفيد گيـاهي اسـت   . كشت انتخاب كند

گيالن انتخاب شده اسـت؟ اگـر   كه متناسب با شرايط طبيعي واقليمي براي كشاورزي در 
  در گذشته چنين بوده، آيا امروزه هم چنين است؟

انسان در آغاز در جلگه ي گيالن گسترده ي  بررسي هاي ما نشان مي دهد كه سكونت   
اين بدان معنـي اسـت كـه جلگـه ي گـيالن بـا       . لزوماً با كشت برنج مالزمت داشته است

بـرنج اساسـاً آمـادگي بـراي ســكونت و     شـرايط ويـژه ي جغرافيـايي خـود بـدون كشـت       
از اين رو معتقديم ضرورت كشت بـرنج تـا حـدود زيـادي بـه      . يكجانشيني انسان نداشت

تحميـل  بـه گونـه اي   انسان هايي كه  قصد سكونت يكجانشيني در اين جلگه را داشتند، 
گيالن در يك كانتكست تاريخي معـين   ي به عبارت ديگر كشت برنج در جلگه. شده بود

ك عامل ضروري براي اشغال جلگه و ضمناً ابزاري براي آباد كردن آن توسط انسان بوده ي
  . 3است
ما امروزه به اعتبار مطالعات باستانشناسي و زيست شناسي تكـاملي مـي دانـيم كـه           

كشاورزي و توليد خوراك در تمام كره ي خاكي براي بشر اين امكان را بوجود آورد كه از 
. وري و شكار به توليد غذا و خوراك و در نتيجه به يكجانشيني نائل شودمرحله ي جمع آ

اين مرحله ي بسيار مهم در تـاريخ بشـر را گـوردون چايلـد باسـتان شـناس اسـتراليايي        
يكي از اقالم اصلي و مهم در توليد . ناميده است» انقالاب نوسنگي« و» انقالب كشاورزي«

غـالت ضـمن آن كـه از نظـر     . كشت غـالت بـود   خوراك و به ويژه در يكجانشيني انسان،
غذايي مي توانست بخش بزرگي از مواد مورد نياز بدن انسان را از نظر بيولـوژيكي تـامين   
نمايد، به آساني و با كمترين ابزار و تمهيدات و ساختن بنا بـراي دوره ي طـوالني ذخيـر    

                                                 
مراجعه شود به اين موضوع لطفًا  دقيق تر مفصل تر و برای حبث .  ٣

کشت برنج در گيالن، ناصر عظيمی ، نشر ايليا، : کتاب  نگارنده
 ١٣٩٢رشت



 ٥

ضمن رهايي از خانـه   مي شد و در نتيجه امكان مي داد تا با ذخيره كردن اين محصوالت،
  . 4به دوشي انسان، از خطر گرسنگي نيز در امان باشد 

در گيالن اما حتا سال ها پس از بيرون آمدن جلگه ي گيالن بعد از عقب نشيني دريـاي   
خزر، در اين جلگه ي مرطوب، باراني و باتالقي، براي هزاران سال هيچ سكونتي به صورت 

بر شرايط نامساعد طبيعي و جغرافيايي، غلـه اي كـه در    زيرا عالوه. يكجانشيني پا نگرفت
فالت ايران در پيرامون اين جلگه رواج آن متـداول بـود امكـان كشـت در ايـن جلگـه را       

بررسي هاي ما نشان مي دهد كه اساساً جلگه ي گيالن فقط زمـاني توانسـت بـه    . نداشت
ت بـرنج در آن از  بستري براي سكونت و فعاليت گسترده ي انسان تبديل شـود كـه كشـ   

از نواحي شرقي آن از استان هـاي گلسـتان و   » انتشار سرايتي«يا » انتشار پخشي«طريق 
به سخن ديگر انسان هايي كه قصد سكونت . مازندران كنوني در جلگه ي گيالن رواج يابد

در جلگه ي گيالن را داشتند، هر چند در انتخاب گونه ي گياهي مختلف براي دسـتيابي  
مورد نياز ، با توجه با اقليم باراني و مرطـوب جلگـه ي گـيالن قـدرت انتخـاب      به غله ي 

زيادي نداشتند لـيكن سـاكنان ايـن جلگـه، مفيـدترين گونـه ي گيـاهي بـراي كشـت و          
كشاورزي را با در نظر داشتن جوانب گوناگون براي تداوم سكونت و فعاليت، در زمانـه اي  

ا پس از سـكونت و يكجانشـيني در فـالت    مشخص در كشت و كار برنج يافتند كه سال ه
از اين رو كشت برنج به ناگزير به عنـوان  . مركزي ايران سرانجام به شناخت آن نائل شدند

مفيد ترين گونه ي گياهي براي كشاورزي انتخاب و در واقع در شرايط ويژه ي تـاريخي و  
ر به قوت خود بـاقي  اما آيا امروزه باز هم آن شرايط ناگزي. طبيعي به گونه اي تحميل شد

مانده است؟ آيا با توجه به خودآگاهي جمعي و نيازهاي اقتصادي نوين و تحول شگرف در 
سـبك نـوين    فن آورهاي ارتباطي براي تامين نيازهاي تغذيه و انقالب دردانـش تغذيـه و  

زندگي، بازهم همان شرايط اوليه ي كشت برنج با بهره وري پايين اقتصادي در جلگـه ي  
فشرده و پرتراكم از جمعيت و فعاليت ضرورت دارد؟  آيا همان شـرايط اقتصـاد   كوچك و 

معيشتي و خود مصرف آغاز كشت برنج در گيالن با ابعاد وسيع اشغال فضاي جغرافيـايي  
مـي  اين محصول در جلگه ي متراكم از جمعيت، هنوز هـم تـداوم كشـت آن را ضـروري     

بـه ويـژه ايـن كـه     . نمي تواند مثبت باشـد  پاسخ به اين پرسش هابه نظر مي رسد  كند؟
دنياي جديد به طور كلي از جنبه هـاي گونـاگون بـه كلـي تغييـر كـرده و در آن روابـط        
اقتصادي و اجتماعي و فن آوري به كلي متفاوتي رخ نموده و نيازهاي انسـاني و نگـاه بـه    

كـالم مـا    در يـك  .زندگي اقتصادي و اجتماعي به كلي با گذشته تفاوت پيدا كرده اسـت 
اكنون به لحاظ فن آوري در كشاورزي در كانتكست تاريخي بسيار متفـاوتي زنـدگي مـي    

م كه مي توانيم رويكردهاي متفاوتي متناسب با سبك و نوع زنـدگي امـروزي اختيـار    يكن
  .كنيم

                                                 
تنها با ساخنت صندوق  السل ودر گيالن ذخيره کردن برنج برای فص - ١

يا حتا با قراردادن آن در گوشه ای از اتاق  و يسرچوبی به آسانی م
 .بود ممکنحمل سکونت نيز 
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  :پيش فرض دوم
  يعني تثبيت انرژي بيشترگونه ي مفيد 

ـ     راي كشـت و كشـاورزي بـه منظـور بـه دام      از منظر ما انتخاب گونه ي گياهيِ مفيد ب
توضيح . خالصه مي شودسنتز گياهي يشتر انرژي خورشيد در فرايند فتوانداختن هر چه ب

آن كه از اين منظر، انتخاب گونه هايي از گياهان در فعاليت كشاورزي ارجح تر است كـه  
و هـم بـه لحـاظ     تثبيت انـرژي  بتواند در قياس با ديگر گونه ها، هم به لحاظ زمانِ بيشتر

بـه  . توان جذب بتواند مقدار بيشتري از انرژي خورشيد را به دام انداختـه و تثبيـت كنـد   
بـا زوايـاي    عبارت ديگر وقتي زمين در تمام طول سال در معرض تابش انـرژي خورشـيد  

متناسـب بـا تغييـرات    كشت و كشاورزي بايد بتواند با كشـت گياهـان   قراردارد،  گوناگون
بيش از گياهان ديگر قادر به سـازگاري مناسـب تـري بـراي فراينـد       حل،م فصليِ اقليمي

بـه دام انداختـه و   خورشيد را بيشتري از انرژي   ،در واحد سطحي برابرفتوسنتز داشته و 
به اشكال گوناگون به صورت محصوالت مختلف با ارزش اقتصادي باالتر براي توليد كننده 

   .به ارمغان آورد
  :پيش فرض دوم ودر گيالن كشت برنج 

 تثبيت بيشتر انرژي خورشيد ضعف كشت برنج در 
در پيش فرض دوم، ما تلقي ويژه اي از كشاورزي و گياهان منتخب براي ايـن فعاليـت      

اقتصادي به دست داديم و گفتيم كه كشاورزي همان انتخاب گونه ي گياهي مفيد بـراي  
ر انرژي خورشيدي است و تاكيد كشت و كشاورزي به منظور به دام انداختن هر چه بيشت

كرديم كه موقعي مي توان به فعاليت كشاورزي در يك سرزمين بـه عنـوان يـك فعاليـت     
يـك   در كشاورزيمورد استفاده بهينه ي اقتصادي نگاه كرد كه انتخاب گونه هاي گياهي 

ـ  در بتواند  ،اوالً منطقه، ه دام زمان بيشتري از انرژي مفت و مجاني رسيده از خورشيد را ب
از انـرژي   توان جـذب مقـدار بيشـتري     ي گياهي،ثانياً در قياس با ديگر گونه ها .بيندازد 

خورشيدي را داشته باشد، و ثالثاً متناسب با تغييرات فصلي و كـاهش يـا افـزايش انـرژي     
 ،براي تثبيت انرژي خورشـيد  اورزيگياهاني در زمين هاي كش با كشت خورشيد، همواره
در ارتباط با كشت برنج در از اين منظر   .دام انداختن انرژي هدر ندهد فرصتي را براي به

  .مي توان نگاهي دوباره داشتگيالن 
جغرافيـاي زيسـتي مـي دانـيم كـه       ما امروزه به بركت علومي چون بيولـوژي گيـاهي و    

گياهان به طور كامالً استثنايي از نوعي تكنولوژي استفاده مي كنند كه تا كنون حتا بشـر  
 ايـن فـن آوري نشـده   ا همه ي پيشرفت هاي شگفت انگيزش قادر به در اختيار داشـتن  ب

اين تكنولوژيِ پيچيده و ظريف درگياهان، انجام فرايند فتوسنتز گياهي را به عهـده  . است
از . دارد كه نقطه ي عزيمت توليد انرژي براي بشر در كره ي خـاكي محسـوب مـي شـود    



 ٧

ا توليد كننده ي غذا بـراي خـود مـي نامنـد در حاليكـه      ي 5»آتوتروف«اين رو، گياهان را 
يـا موجـوداتي كـه از غـذا      6»هترتـروف «جانوران چنين قدرتي ندارند و ازاين رو آنـان را  

انگلي جانوران به سـبب فقـدان    اين خصلت .سازي ديگران استفاده مي كنند، نام داده اند
ولـي در  (در يك فرايند پيچيدهدر هرحال گياهان  .همان فن آوري نهفته در گياهان است

از آب و دي اكسـيد كـربن بـه كمـك  انـرژي حاصـل از نـور        ) عين حال شـناخته شـده  
خورشيد، مواد آلي مثـل قنـد، نشاسـته و پـروتئين توليـد وسـپس اشـكال گونـاگوني از         

  .محصوالت كشاورزي را در اثر اين فرايند به عنوان محصول نهايي به دست مي دهند
از اين منظر، در كشاورزي آن گياهاني كه با توجه بـه مزيـت هـاي اقليمـي     بنابراين،      

وكليه ي شرايط طبيعي موجود قادر به تثبيت بيشتر انرژي خورشيدي باشند، نسـبت بـه   
نـد  نگونه هاي منتخب براي كشاورزي در همـان شـرايط اقليمـي و طبيعـي مـي توا     ديگرِ

وجـه بـه تمـام شـرايط طبيعـي و      آيـا كشـت بـرنج بـا ت    . دنارجحيت بيشتري داشته باش
جغرافياييِ جلگه ي گـيالن، اكنـون مفيـد تـرين گونـه ي گيـاهي بـراي تثبيـت انـرژي          

بهينه است؟ به باور ما پاسخ اين و توليد محصول كشاورزي با ارزشِ اقتصادي خورشيدي 
  .اما اين پاسخ كوتاه نيازمند توضيح بيشتر است. پرسش مثبت نيست

تا  34ي بين رسم ارائه شد ديديم كه با استناد به دو منبع آمار رطبق آماري كه پيش ت   
متر از سطح درياهاي  100به معني زمين هاي زير (درصد از مساحت جلگه ي گيالن 51
هتـرين  ببزرگـي از   وسعتپيداست كه  كشت برنج . ت برنج قرار دارددر اشغال كش ،)آزاد

فراموش نكنيم كه به دليـل  . اده استبه خود اختصاص دفضاي حياتي و زيستي استان را 
در گـيالن، امكـان ايجـاد     و پوشش انبوه جنگلي ناهمواري زمين، ويژگي هاي جغرافيايي

هم به لحاظ  ،غير جلگه اي جغرافياييِ فضاي در متر يعني 100زيستگاه در مناطق باالي 
ركـاني بـا   تغيير ناگهاني شيب زمين و هم به ويژه به خاطر وجود جنگل هاي با ارزش هي

حتـا اگـر   . هسـتيم  دشواري هاي زياد در تمام استان به جـز در دره ي سـفيدرود روبـرو   
متر وجود داشته باشـد ، توسـعه ي پايـدار     100تمايلي براي سكونت در پهنه هاي باالي 

بـه داليـل گونـاگون از جملـه سرچشـمه ي منـابع آبـي         حكم مي كند كه حتي المقدور 
از ايـن رو  . جلوگيري بـه عمـل آيـد   ت و فعاليت در آن پهنه تراكم سكوناز ساكنان جلگه 

حيـاتي   فضايناحيه ي جلگه اي استان يعني بهترين فضاي درصد  51تا  34اشغال بين 
  .و زيستي توسط كشت برنج ، وسعت قابل توجهي را در بر مي گيرد

فيـايي،  جغرا نكته ي اساسي اين است كه مزارع كشت برنج با اين وسعت اشغالِ فضايِ   
گياه برنج،  كشتشرايط اقليمي براي تنها در بخش كوچكي از سال قادر است با توجه به 

برنج گياه بومي منطقه ي گيالن نيسـت و   . جذب و تثبيت انرژي خورشيدي را انجام دهد
به طور كلي گياه حساسي است كه تنها در درجه ي حرارت مـاه هـايي كـه ميـانگين آن     
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ايـن مـاه هـا در    . يگراد باشد امكان رويش و محصـول دهـي دارد  درجه ي سانت 20باالي 
در تقويم كشت برنج تنها در سه ماه از سال يعني ارديبهشـت، خـرداد و تيـر مـاه      گيالن

را در  يدر اين سه ماه است كه گياه بـرنج مـي توانـد انـرژي خورشـيد     . تجربه شده است
ه ماه ديگر از سـال بـه   ابراين در نُبن .7تثبيت كندبه دام بيندازد و داشت  دوره ي كاشت و

رغم تابش انرژي خورشيدي به حدود دوسوم از اراضي كشاورزي استان و نزديك به نيمي 
ازمساحت جلگه ي مسكون شده، هيچ گياه مفيدي براي تثبيت انرژي خورشـيد در ايـن   

 مي دانيم كه بـا تمـام  . وسعت بسيار زياد قادر به جذب و تثبيت انرژي خورشيدي نيست
تشويق ها و ترويج ها و تمهيداتي كه تا كنون توسط دست اندركاران مسئول انجام شـده،  

رغبتـي بـه   احتماالً به سبب الگوي رفتار برجاي مانده از سـنت گذشـته،   كشاورزِ گيالني 
استفاده از اين زمين ها به جز كشت اصلي در همان سه ماه از سـال يعنـي كشـت بـرنج     

عمالً سه چهارم كشت برنج در گيالن به اين معني است كه  بنابراين. 8ترغيب نشده است
از سال، دوسوم از اراضي كشاورزي گيالن و بيش از يك سوم مساحت جلگه ي حاصلخيز 

در حاليكه اقلـيم گـيالن   . گيالن، تقريباً هيچ ارزشي از نظر تثبيت انرژي خورشيدي ندارد
آن از كرت بندي هـاي موجـود و    را در صورت خارج شدن زمين هاامكان استفاده از اين 
براي اين كشت به طور گسـترده  مناسب  تعيين بديل و يا بديل هايي زهكشي زمين ها و

  .تقريباً در طول تمام سال فراهم مي كند
مطالعه ي موردي مشخصي هم انجام نشده تا مشخص شود كه آيا تثبيت انرژي توسط    

يگر محصوالت فرضي قابـل كشـت در ايـن    گياه برنج در همان سه ماه سال در قياس با د
به ما نشان مـي دهـد كـه ايـن     اوليه دست كم بررسي هاي اقتصادي . جلگه چگونه است

بنابراين از منظر اقتصادي آيا اين شكل از كاربري زمـين  . رقابت به نفع كشت برنج نيست
 براي كشاورزي در استان به رغم وجود بهترين خـاك و اقلـيم مناسـب، توجيـه منطقـي     

آيا  محصول نهايي اين وسعت عظيم از اسـتان و اشـتغال نيـروي انسـاني و ارزش     . دارد؟
و اشتغال زايـي آن   افزوده ي حاصل از آن در تحليل نهايي به توسعه ي اقتصادي استان 

 اقلـيمِ  فراموش نكنيم كه با توجه به ويژگـي هـاي شـناخت سـينوپتيكيِ    كمك مي كند؟ 
از همه ي اين زمين هـا مـي تـوان هـم بـه صـورت       كه  مي توان با قاطعيت گفت ،گيالن

ديمي و هم به ويژه با توجه به آب و بارندگي فراوان به صورت كشت آبـي در تمـام سـال    
بهره گرفت و انرژي خورشيد را به جاي سه ماه از سال در نزديـك بـه نيمـي از مسـاحت     

   .جلگه در تمام طول سال تثبيت كرد
جا الزم است كه كاشت و داشت بـرنج در گـيالن در زمـاني    يادآوري اين نكته در همين   

، كمتـرين بهـره منـدي را از بارنـدگي     )يعني ارديبهشت، خرداد و تير( كه انجام مي گيرد

                                                 
 1392، نشر ايليا»كشت برنج در گيالن«براي توضيح بيشتر و دقيق تر نگاه كنيد به كتاب نگارنده تحت عنوان .  ٧
انه تاكنون در مورد اين مقاومت كشتكاران برنج براي استفاده از زمين به جز كشت برنج،مطالعه ي موردي متاسف -  ٨

 .مشخصي انجام نشده است
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و آب  گـيالن بـراي كشـاورزي    يعني مهمتـرين مزيـت اقليمـيِ    اخل محدوده ي گيالند
 كشـت اده از آب در بيشـترين اسـتف  . را به خود اختصاص مي دهد  حاصل از اين بارندگي

از منـابع آبـي خـارج از اسـتان      ،برنج به دليل عدم انطباق آن با فصل بارندگي در گـيالن 
در كشـور، عالئـم و    9»تـنش آبـي  «تامين مي شود و اين با توجه به روند كنوني  تشديد 
به اين (در استان به دست نمي دهد نشانه هاي مثبتي در آينده براي كشت اين محصول 

  ).صورت دقيق تر بازخواهيم گشت نكته به
   
   :پيش فرض سوم 

  ! محصول استراتژيكبرنج 
يكي از مهمترين داليل اصرار بر كشت بـرنج در گـيالن سياسـت ملـي فـراهم كـردن            

انتگـره شـدن جهـان    . امنيت غذايي براي تداوم كشت هاي استراتژيك عنوان شده اسـت 
نقـل آسـان و    ترسي به شبكه ي حمل ونوين در پرتوجهاني شدن و تجارت جهاني و دس

 ارزان، خطر قحطي و كمبود منطقه اي مواد غذايي را به ميزان زيادي بـر طـرف كـرده و   
در صورت داشتن منابع مالي  ،تجربه نشان داده است دست كم مگر در شرايط بسيار ويژه

ن بازاري گوناگون را در جهاني كه قطب هاي گوناگوالزم ، امكان دسترسي به مواد غذايي 
در پرتو چنين . مي كندبه آساني از هرجايي از اين كره ي خاكي ميسر  در آن وجود دارد

پيش رفته در اختيار بشر قرارداده ،  امكاني كه تكنولوژي و ارتباطات و حمل نقل مدرن و
به . بوجود آمده است غذاييلزوم نگاهي متفاوت از گذشته نسبت به دسترسي به توليدات 

ر دردنياي امروز و آينده بـه نظـر مـي رسـد كـه ضـرورت و نـاگزيري كشـت         عبارت ديگ
تنها بر اسـاس ضـرورت هـاي     آن وو غير اكولوژيكي محصول به رغم غير اقتصادي بودن 

  .  ، چندان استدالل معقولي نباشدموهوم و پارانوئيدي يِاستراتژيك
   :وپيش فرض سومدر گيالن كشت برنج 

تـر  دستيابي به غذا را آسـان   انتگره شدن جهان  چند قطبي،
  .كرده است

و در پيش فرض سوم ما از انتگره شدن جهان نوين در پرتوجهاني شدن و تجارت جهاني  
نقـل آسـان و    و دسترسي به شبكه ي حمل وقطب هاي چندگانه ي اقتصادي و سياسي 

ارزان سخن گفتيم و خاطر نشان كرديم كـه بـر خـالف دنيـاي قـديم كـه در آن كنـدي        
واري ارتباطات خطر قحطي هاي محلي و منطقه اي را تشديد مي كرد و از اين منظر ودش

نياز به توليد تقريباً تمام محصول مورد نياز جامعه براي هر منطقـه اي بـه يـك ضـرورت     
نقل سـريع و ارزان امـروزي ايـن     استراتژيك تبديل مي شد، شبكه ي ارتباطات و حمل و

                                                 
٩  .water stress 
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در صورت برخورداري از منابع )نظير جنگ هاي جهاني(مگر در شرايط بسيار ويژهخطر را 
اما پرسش مقدر مي تواند اين باشد كـه منـابع   . مالي الزم به طور كلي برطرف كرده است

پاسخ اين است . مالي براي خريد مواد غذايي از ديگر نقاط جهان از كجا بايد تامين شود؟
اگـر بتـوان بـا    . هـر منطقـه   كه از فروش محصوالت توليدي نقدي و بازاري در كشـاورزيِ 

استفاده از بهترين و اقتصادي ترين كشت محصول كشاورزي و با تعيـين بـديل مناسـبي    
براي كشت برنج در جلگه ي گيالن به منابع مالي مناسب و باالتر از كشـت بـرنج دسـت    
يافت، نه فقط مي توان سهم خوراكي سبد غذايي خانوار و منطقه را تامين كرد بلكه مـي  

دست يافت كه نه فقط واردات هر نوع مـواد غـذايي ضـروري را    اقتصادي مازادي به  توان
فرامـوش  . ميسر مي نمايد بلكه منابع الزم براي توسعه ي منطقه اي را نير فراهم مي كند

دراين دهكده ي جهاني، تنها كـافي اسـت منـابع مـالي الزم از طريـق فـروش        نكنيم كه
غذاي مـورد   افت و سپس با خريد محصوالت غذايي،محصوالت مورد تقاضاي بازار دست ي

عالوه بر اين در ساخت طبيعي گيالن چنـان ظرفيتـي بـراي توليـدات      .نياز را تامين كرد
مواد غذايي در كشاورزي وجود دارد كه در شرايط اضطراري نيز مي توان بـدون نيـاز بـه    

  . تامين كرد خارج از  آن ، نيازهاي روزمره ي بدن را به نحو مناسبي توليد و
يكي از داليل عمده ي اصرار برتداوم توليد برنج در گيالن به رغم  چنان كه گفته شد     

سود اندك آن هم براي براي بهره برداران كشاورزي و هـم منطقـه، اسـتراتژيك دانسـتن     
 ،ياد آوري اين نكته مهم است كه در منـابع  اصـلي  . است براي كشور توليد محصول برنج

يعنـي زمـاني    1940براي نخستين بار در اواخر دهه ي  10ژه ي كاالي استراتژيكاصوالً وا
امنيتـي خـود را آغـاز كـرده      كه دو اردوگاه سوسياليستي و سرمايه داري رقابت نظامي و

عمومـاً بـه كاالهـاي نظـامي و غيـر       ي اسـتراتژيك كاالها ن زمانآدر . بودند، متداول شد
تعيين كننده در جنـگ و رقابـت    نيتي درازمدت ونظامي گفته مي شد كه كاربرد هاي ام

تا كاالي  بودند بنابراين هر كدام از كشورهاي دو اردوگاه مراقب. هاي تكنولوژيكي داشتند
از خـود نيـز   يا تكنولوژي توليد آن به طرف ديگر انتقال پيدا نكند و در ضمن  مورد نظر و

مفهوم به برخـي كاالهـاي توليـدي    ظاهراً بعدها به داليلي اين . داشتن آن محروم نباشند
هر چند تعريف مشخص و دقيقي در فرهنگ هـا و  . كشاورزي به ويژه گندم نيز اتالق شد

دانشنامه ها براي اين واژه در خصوص كاالهاي كشاورزي ديده نمي شود ليكن ظـاهراً در  
د كـه  گفته مي شونيز ادبيات تئوري توطئه اين مفهوم به آن دسته از كاالهايي كشاورزي 

  . به طور مستقيم با امنيت غذايي يك كشور مرتبط باشد
در ايران به طور رسمي نه تعريفي از كاالهاي استراتژيك كشاورزي و نه ليست معينـي     

با اين حال توسط افراد گوناگون و مسـئوالن مختلـف تعـداد    . از اين كاالها در دست است
غيـره در   چاي، برنج، سويا و حتا پسته وزيادي از توليدات كشاورزي نظير گندم، زعفران، 
 ،بنابراين با توجه بـه ايـن كـه در آغـاز    . زمره ي كاالهاي استراتژيك به حساب آمده است

                                                 
١٠  -   Strategic Goods 
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كاالهـاي توليـدي در بخـش كشـاورزي     اصوالً واژه ي كاالي استراتژيك به هيچ عنوان به 
ليستي و اتمام دسته الق نمي شد و امروزه نيز با فرو پاشي اردوگاه واقعاً موجود سوسيااط

بندي هاي اردوگاهي و به ويژه فراهم شدن دهكده ي جهاني در پرتـو جهـاني شـدن، در    
مـي   كمتـر  ،براي كاالهاي كشـاورزي به نظر مي رسد كه ادبيات اقتصاد كشاورزي جهان، 

اگر بخواهيم تعريفي ازكـاالي اسـتراتژيك بـه طـور عـام       .قائل شد ارزش استراتژيك توان
 بـراي يـك كشـور حيـاتي     توليد آن  كاالي استراتژيك كاالئي است كه «بايد گفت كه كرده باشيم 

ازاين . »كند دچار بحران شديد اقتصادي و سياسي ن مي تواند كشور را در شرايط معيني آفقدان  بوده و
پيداست براي كشورهاي توسعه . منظر براي هر كشوري كاالي استراتژيك مي تواند بسيار گوناگون باشد

توليـد   يلـيكن بـراي كشـور ديگـر     ستراتژيك محسوب شودممكن است نفت و انرژي يك كاالي ا هيافت
پيداست براي كشورهاي توسعه نيافته در درجه ي نخست اقالم خـوراكي  . گندم و يا اقالم خوراكي ديگر

   .تژيك قرار مي گيرندااست كه در درجات نخست كاالي استر
مفهوم را براي كاالهاي توليد شده دربخش كشـاورزي نيـز   با اين حال حتا اگر بتوان اين  

تعميم داد، با هيچ استداللي نمي توان پذيرفت كه برنج با امنيت غذايي كشور در ارتبـاط  
 در آن ايران كشوري اسـت كـه  . است و در زمره ي كاالهاي استراتژيك محسوب مي شود

وجود  ليون تن سيب زمينيمي 5بيش از  وميليون تن گندم  14ظرفيت توليد هم اكنون 
 اين ميـزان توليـد گنـدم حتـا     .كه مي تواند در شرايط اضطراري جايگزين برنج شود دارد

م ايران را مي دهد و پيداست ازاين منظر هيچ خطري در جمعيت  ي رفانهسكفاف مصرف
به اين محصـوالت   .نمي تواند كشور را تهديد كندو مواد خوراكي مشابه از نظركمبود غله 

مشابه ي  بايد توليد ذرت، جو ، سويا و غيره را نيز براي تامين مواد تامين كننده ي اقالم 
  .مورد نياز روزانه ي بدن اضافه كرد

به هزينه ي در گيالن نكته ي مهمي كه بايد بدان توجه كرد اين است كه اگر كشت برنج 
وم يابد، تعهدات ملـي  تدابايد كاهش روند توسعه ي استان براي نيازهاي استراتژيك ملي 

  چگونه پاسخ گفته مي شود؟و گذشت فداكاري در قبال اين 
الزم است يادآوري شود كه شعار خودكفايي توليدات كشاورزي و حتـا محـور توسـعه        

بودن كشاورزي در ايران كه سالهاست شعار روز و ساالنه ي مسئوالن كشور بـوده اكنـون   
هوشمندتر نيز با توجـه بـه بحـران كمبـود آب و     ديگر حتا توسط برخي مسئوالن دولتي 

نگـاه كنيـد بـه مصـاحبه ي عيسـا      (مصون ماندن از بليه هاي بزرگتر زير سوال رفته است
  ).103كالنتري وزير اسبق كشاورزي در مجله ي نگاه نو ، شماره ي 

  
  :پيش فرض چهارم 
  توليد برنج اقتصادي مزيت 
و هنگامي كه  وژيكي و ارتباطي در دنياي معاصربا توجه به تمام شرايط اقتصادي، تكنول  

، در صورت سازگاري اقليمـي،  هنوز بايد توليد براي مبادله باشد و نه صرفاً ارزش مصرفي 
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و  مزيـت توليـد  امروزه عامل ضروري و تعيين كننـده ي توليـد در عرصـه ي كشـاورزي،     
كشـاورزي را تعيـين   ميزان ارزش افزوده ي بيشتر، مبناي انتخاب نوع گياه براي كشت و 

امروزه كشاورزي معيشتي وخود مصرف تنهـا در جـوامعي كـه هنـوز در انـزواي      . مي كند
قلمرو هاي اصلي توليد كشاورزي به كشاورزي تجـاري  . تاريخي باقي مانده اند، رايج است

اختصاص يافته كه بر اساس مزيت هاي توليـد ، محصـول كشـاورزي تجـاري خـود را بـا       
  .قابل رقابت به بازار عرصه مي كندقيمت تمام شده ي 

   :وپيش فرض چهارم در گيالن كشت برنج
  .ندارد اقتصادي گيالن مزيتدر توليد برنج 

هنگامي كه هنوز بايد توليد بـراي مبادلـه باشـد و نـه صـرفاً ارزش      چنان كه گفته شد،   
مهـم  مزيت توليد براي هر منطقه و يا كشوري در اقتصـاد كشـاورزي از اهميـت     مصرفي،

توليـد  ) جهـان، كشـور و يـا منطقـه    (برخوردار است و نشان مي دهد كـه در يـك قلمـرو   
محصولي خاص چگونه قادر است از دو وجه كيفيت و قيمت به رقابت با ديگر قلمرو هاي 

آيا توليد برنج در گيالن از اين نظر در مقياس هاي مختلف جهاني، ملـي و  . توليد بپردازد
پاسخ بـه  ؟ است بوده و داراي مزيت با ديگر توليد كنندگان برنج منطقه اي قادر به رقابت

اين پرسش كليـدي در تعيـين نـوع اسـتراتژي توليـد در بخـش وسـيعي از زمـين هـاي          
ابتدا ببينيم برآوردهاي هزينه توليد و فـروش بـرنج    .كشاورزي گيالن داراي اهميت است

  بررسي ها چگونه است؟  در گيالن طبق آخرين آمارها و
نشان مـي    1390 – 1389سال سال زراعي بررسي سازمان جهاد كشاورزي گيالن در    

بيشـتر از سـه    ،يـك هكتـار   مرغـوب در برنج دانه بلنـد   كشت متوسطي ه ندهد كه  هزي
تامين آب واقعي پيداست هزينه ي  ).1 جدول. (استبوده  هزار تومان هفت صدميليون و 

) كعب براي هر هكتار در طول دوره ي كشـت هزار متر م20يعني حدود (براي كشت برنج
 . در اين محاسبه لحاظ نشده است و همچنين يارانه ي نهاده هاي كشاورزي دولت

    
- 1389متوســط هزينــه توليــددر يــك هكتــار كشــت بــرنج در گــيالن در ســال  زراعــي  .  1جــدول  

  )ريال(1390
آماده سازي   جمع هزينه  نوع محصول

  زمين
  برداشت  داشت  كاشت  زمين

ــد   ــه بلنـ ــرنج دانـ بـ
  مرغوب

37591260  5285270  10606230 6833760  7393850 7472150 

بــرنج دانــه بلنــد پــر 
  محصول

34718390  5099540  11650570 5474130  6799870 5694280 

  به نقل از سازمان جهاد كشاورزي استان گيالن 1392گيالن  استان سالنامه آماري: ماخذ
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صادر كرده اسـت ، قيمـت تضـميني بـرنج در      1389ال در س طبق اطالعيه اي كه دولت
اعـالم   برنج تومان براي اقالم پر محصول 1480تا  930را بين 1390- 1389سال زراعي 
در بـازار  در گـيالن   يتوليـد  مرغوب فرض كنيم كه قيمت محصول دانه بلند. كرده است

در آن . باشدسال  در همان اعالم شده برابر باالترين قيمت تضميني دومنطقه هاي محلي 
كـه ميـانگين توليـد بـرنج در آن     درآمد هر بهره بردار داراي يك هكتار زمين كل صورت 

در همان كه با كسر هزينه ي توليد  خواهد بودتومان  5920000برابرحدود  دو تن است 
يـك كشـاورز    در آمد ميليون تومان در سال مورد نظر 2اندكي بيشتر از ، ) 1جدول (سال

گيالنـي كـه   مد بسـياري از كشـتكاران   آاما در. داراي يك هكتار زمين بوده استبرنج كار 
    .است پايين ترباز هم  يك هكتار استاز  آن ها پايين تر هاي برنج وسعت بهره برداري

، عالم شـده ان آكه نتايج  1382بر طبق آخرين سرشماري عمومي كشاورزي در سال     
بـردار كشـت بـرنج     هبهـر  205329 تعـداد  ندر گـيال  1382نشان مي دهد كه در سـال  

ميـانگين  به عبارت ديگر. هكتار زمين را زير كشت برنج  داشتند 160099سطحي معادل 
هكتـار در   78/0زمين در گيالن نه يك هكتار بلكه تنها  وسعت زمين بهره برداري هاي با

رين سرشماري از آخسال بعد  12يعني امروز  مقداربي ترديد اين  ..بوده است 1382سال 
در گـيالن بـه دليـل تقسـيم زمـين هـا        . استو بازهم كوچك تر شده كرده تغيير1382

د در حاليكه سـطح زيـر   نبراساس قانون ارث، تعداد بهره برداران به سرعت افزايش مي ياب
 . افـزايش مـي يابـد   تـري  آهنـگ بسـيار كم   ايا ب وده نمي شوديا افزدر استان كشت برنج 

تعـداد بهـره بـرداري هـاي كشـت بـرنج در       بـا   1382ه برداران سال مقايسه ي تعداد بهر
 نشـان مـي دهـد كـه تعـداد بهـره      يعني اولين آمارگيري كشاورزي در ايـران   1339سال

شمار  و  1382نزديك به نصف بهره برداري هاي برنج سال  1339 برداران برنج در سال 
   ).ي ، كشت برنج در گيالنناصر عظيم: نك(بوده است يبهره بردار 113298تنها آن ها 

نگ آه هنوز انتشار نيافته ليكن روند 1392نتايج سرشماري عمومي كشاورزي در سال    
نشـان مـي دهـد كـه تعـداد بهـره       در دهه هاي گذشته  برنج تغييرات تعداد بهره برداران

بهـره  افزايش تعداد . هزار بهره بردار باشد 230نبايد كمتر از  1392در سال برنج  برداران 
برداران و كوچك شدتن مستمر وسعت بهره برداري ها بر اساس قاعده ي مقياس توليد و 
صرفي جويي هاي ناشي از مقياس، بازهم هزينه هاي توليد را افزايش داده و مزيت توليـد  

 .آن را كاهش مي دهد
د بـه  شرايط كنوني باي بايد گفت كه در آمد ميانگين هر بهره بردار كشت برنج در بنابراين

در واقع با كشت برنج  .باشدبا قيمت ثابت همان سال بسيار كمتر شده  1382نسبت سال
به صورتي كه اكنون در گيالن در نواحي روستايي ادامه مي يابـد، هـيچ مـازاد اقتصـادي     

فعـاالن   براي پس انداز در نواحي روستايي دست كـم بـراي بخـش بزرگـي از سـاكنان و     
پيداست كه نبود مازاد اقتصادي و فقدان انباشـت سـرمايه   . روستايي وجود نخواهد داشت

   .محسوب مي شود نيز در گيالن ييكي از عوامل اصلي در موانع توسعه ي روستاي
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  و مقايسه ي آن با برنج گيالن قيمت برنج در بازار جهاني

آيا كشت برنج در گيالن در قياس با كشت برنج در جهان داراي مزيت اقتصـادي اسـت؟    
پاسخ به اين پرسش به طور بسيار فشرده توليد برنج و قيمت آن در بازار جهاني بـه  براي 

  .اختصار مورد بررسي قرار گرفته است
بـرنج در   »١١:FOB فـوب « قيمـت   ،)بـار جهـاني   سازمان خوار و( FAOطبق گزارش   

درصد شكسته  4/2 آمريكايي با براي هر تن برنج )2013(1392در سال  بازارهاي جهاني
درصد شكسته برابـر   5 ا، برنج تايلندي ب)دالر آمريكايي سنت 63 برنج هر كيلو(دالر 628
 39هـر كيلـو   (دالر 391درصد شكسـته   5، برنج ويتنام با ) سنت 52هر كيلو  (ردال 518
ايـن بـدان   . 12بوده اسـت ) سنت 60(دالر 598درصد شكسته  5/1، برنج اروگوئه با )سنت

بـه قيمـت   پر فروش در بازار جهـاني  چهار نوع از برنج  معني است كه قيمت ميانگين اين
   .استبوده تومان براي هر كيلو  1500رابر حدود ب 1392در سال دالر تجاري ايران 

اما قيمت برنج در گيالن در همين سال چگونه بوده است؟ بررسي هاي ميـداني نگارنـده    
در گـيالن برابـر   1392ل نشان مي دهد ميانگين قيمت برنج هاي دانه بلند مرغوب در سا

در قياس با قيمـت  اين قيمت پيداست . تومان در كارخانجات برنجكوبي بوده است 4850
بدان معني است كـه بـرنج گـيالن     ناي .فوب جهاني بيش از سه برابر قيمت جهاني است

ممكن است بـاالتر باشـد لـيكن از نظـر      ي نام برده باالر چه به لحاظ كيفيت از برنج هااگ
بـه لحـاظ   توليـد بـرنج در گـيالن     در واقـع  . اسـت  گران تـر  بسيارنهايي ي توليد هزينه 

  . نيست اقتصادي اقتصادي نسبت به توليد برنج در جهان واجد هيچگونه مزيت
و  كمتـر اسـت مـي شناسـند     ن فقـر آدر ايران معموالً گيالن را به عنوان استاني كه در   

به ديگر استان هاي كشور باالتر فرض مي نسبت  را آنسرانه ي دست كم ميانگين درآمد 
منطقه  آخرين محاسبه ي حساب هاي ملي و. اما اين فرض به غايت نادرست است. كنند

 ئه شده نشان مي دهد كه درآمد سرانه يامار ايران ارتوسط مركز آ 1391سال اي كه در 
. اسـت  ين ملـي گتنها دوسـوم ميـان   )نسبت توليد ناخالص به جمعيت(هر گيالني ناخالص

توليد ناخالص ملي به حسـاب جـاري    1391دهد كه در سال  همين محاسبات نشان مي
ميليارد ريال بوده است در حاليكه توليد ناخالص استان گيالن در همين  7372182برابر 
سـرانه  معني اين ارقام اين است كه ميانگين . است ثبت شدهميليارد ريال  161084سال 

مـورد نظـر    ميليون و ششصد و چهل هزار تومان در سـالِ  6 هر گيالني ناخالص درآمدي 
ميليـون و ششصـد و سـي هـزار      9درآمد ناخالص ملي سرانه ي  بوده در حاليكه ميانگين
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در يكي از داليل اصلي پايين بودن سرانه ي در آمد ناخـالص   13.تومان محاسبه شده است
و كشت بـرنج در اقتصـاد    بخش كشاورزي ، اشتغال باال در گيالن نسبت به ميانگين ملي

  . بهره وري پايين آن است ان واين است
     

   :پيش فرض پنجم
  روابط پسيني توليد برنج

 ي معـين  محصول كشا ورزي در يك منطقهيك نوع ميزان روابط پسيني توليد  حجم و  
به عبارت ديگر هر چه روابط پسيني توليـد  . به آن نقش اقتصادي متناسب اعطاء مي كند

هم به لحاظ توليد ارزش افزوده كشاورزي باالتر باشد، نقش آفريني اقتصادي آن محصول 
در منطقه ي توليد نيز به طـور بـالقوه مـي    ي بيشتر و هم به لحاظ ايجاد اشتغال و غيره 

توضيح آن كه روابط پسيني توليد در اينجا شامل آن روابطي است كـه  . تواند بيشتر باشد
توليد محصول كشاورزي پس از توليد در پروسه هاي مختلف توليد صنعتي و براي توليـد  

ن مثال مـي تـوان از   به عنوا. محصوالت تبديلي مختلف، مواد اوليه ي الزم را فراهم نمايد
پس از برداشت محصول از مزرعـه  روابط پسيني توليد محصول گندم نام برد كه مي تواند 

در توليد انواع گوناگوني از توليدات صنعتي و نيمه صنعتي كاربرد داشته و سبب پيـدايش  
  .صنايع گوناگون توليدي، اشتغال بيشتر و به ويژه ارزش افزوده ي باالتر درمحل باشد

   :برنج وپيش فرض پنجم كشت
كه مي توانند در اين اقلـيم   محصوالتيبرنج در قياس با ديگر 

  .روابط پسيني توليد بسيار اندكي دارد توليد شوند،
پيش فرض پنجم ما بر ايـن اسـتدالل بناشـده اسـت كـه ترجيحـاً توليـد محصـول               

تـري در توليـد    كشاورزي در يك منطقه بهتر است، دست كم به روابط پسـيني گسـترده   
روابط پسيني توليد دراين پيش فرض به روابطي معطوف است كه در آن توليد . منجرشود

محصول كشاورزي پس از توليد نهايي ، تنها بـه مصـرف نهـايي خـتم نشـود و بتوانـد در       
پروسه هاي مختلف توليد و براي توليد محصوالت تبديلي مختلف صنعتي، مواد اوليـه ي  

در اين مورد ما در پيش فرض پنجم به عنوان نمونه از روابط پسـيني  . ايدالزم را فراهم نم
و عرضه به بازار در توليـد   برداشت از مزرعهتوليد گندم سخن گفتيم كه مي تواند پس از 

انواع گوناگوني از توليدات صنعتي و نيمه صنعتي كاربرد داشته و سـبب پيـدايش صـنايع    
بـه عنـوان   . ويژه ارزش افزوده ي باالتر درمحل باشد گوناگون توليدي، اشتغال بيشتر و به

مثال گندم پس از عرضه به بازار مي توانـد مـواد اوليـه ي كارخانجـات توليـد آرد، انـواع       

                                                 
 مجعيتپانصد هزار نفر و  و دو ميليون ١٣٩١مجعيت گيالن در سال .  ١٣
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 و ، انـواع بيسكوسـت  ، انواع شيرينيجات، انواع شكالت، انواع ماكاروني)سنتي وصنعتي(نان
 هم اشتغال بيشتر ايجـاد كنـد و   غيره كاربرد هاي صنعتي گوناگون داشته و از رهگذر آن

محصول برنج تا چـه انـدازه مـي توانـد     . هم ارزش افزوده ي بيشتر در محل برجاي گذارد
  چنين خصيصه اي از روابط پسيني توليد داشته باشد؟

كدام از اين روابط پسيني توليد را بـراي   تا جايي كه مي دانيم ، برنج قادر نيست هيچ    
در واقع برنج در ايران در شكل مصرف اصـلي و نهـايي آن بـه    . ندصنايع تبديلي ايجاد كن

ورده هاي پسيني برنج در ايران آاشكال ديگر فر. صورت پخت برنج و پلو تعريف شده است
حتا در گيالن نيز بسيار محدود وگاه در فصل معيني فقط مصرف محدود و غير اساسي  و

ذكـر   ش افـزوده ي آن قابـل توجـه و   پيدا كرده است كه ارزش اشتغال زايي و ايجـاد ارز 
  . و از منظر اقتصادي هيچ گونه مزيتي براي منطقه ندارد نيست

  
  :پيش فرض ششم  

  مصرف مسرفانه ي آب در كشوري خشك
، )دو سوم اراضي كشاورزي اسـتان اختصاص با (غلبه ي كشت برنج در كشاورزي گيالن   

بـه طـور    در كشـاورزي اسـتان را   استفاده از مزيت اقليمي پربـاران گـيالن   ضمن آن كه 
ب آ، ضمناً با مصرف مسـرفانه ي  )به دليل زمان كشت برنج(غير عملي كرده است اساسي

 ، مـي توانـد  السميليمتر در  250در يك كشور نيمه خشك با ميانگين بارندگي كمتر از 
اسـتفاده ي  اين بدان معني اسـت كـه    .دشواري هاي بزرگي براي خود و كشور ايجاد كند

زمـاني كـه بيشـتر آب    در كشت برنج بـه ويـژه   ) به صورت آبياري غرقابي(برفانه ي آمس
مورد استفاده در آبياري كشت برنج از خارج از استان يعني مناطق كم بـاران تـامين مـي    

  . و نه درايتي در آن ديده مي شودنه اقتصادي و عاقالنه  شود،
صـنايع، اسـتفاده اي    شـهرها و توصيح آن كه با افزايش روز افزون جمعيـت، توسـعه ي    

چنين فله اي از آب شيرين آن هم در كشوري كه بر روي كمر بند خشك كره ي زمـين  
واقع شده و يكي از كشورهاي كم آب خاورميانه محسوب مي شـود و بخـش عمـده اي از    
آب مصرفي برنج در گيالن نيز از همين نواحي خشك به گيالن مي رسد، چندان معقـول  

  . نيست
  :رنج وپيش فرض ششمكشت ب

كشت برنج ضمن مصرف مسرفانه ي آب ، در بهره ي گيـري از  
  .مزيت اقليمي گيالن ناتوان است

در پيش فرض ششم، مصرف مسرفانه ي آب  شيرين در كشت برنج  به چالش گرفتـه     
درصـد كـل آب ايـن كـره  را      3آب شيرين موجود روي كـره ي زمـين تنهـا    . شده است
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 7/68درصـد   3نشان داده شـده اسـت، از ايـن     )1(ان كه در نمودار چن. تشكيل مي دهد
هـاي قطـب    يخچـال  درصد آن را آب هايي تشكيل مي دهند كه در تـوده هـاي يخـي و   

تقريباً از دسترس انسـان بـراي اسـتفاده هـاي كشـاورزي،       شمال متراكم شده و جنوب و
درصد بقيـه  3/31يداستبه عبارت ديگر چنان كه در نمودار پ. شرب و صنعت به دور است

منابع آب شيرين جهان در رودخانه ها و يـا در  درصد  3از  يعني تنها كمتر از يك درصد 
منابع آب هاي زير زميني يافت مي شود كه به طور بـالقوه مـي توانـد مـورد اسـتفاده ي      

پس آب شيرين قابل دسترس انسان ها چه سطحي و چه زير زميني بـه  . قرارگيردانسان 
  .وه تنها يك درصد كل آب هاي جهان استطور بالق
بررسي هاي وزارت نيرو نشان مي دهد كه ميانگين چهل ساله ي بارندگي در ايران         

از . ميليارد متر مكعب بارش در ايران فـرو مـي ريـزد    412نشان مي دهد كه در هر سال 
بـل دسـترس و   ميليارد متر مكعب در هـر سـال قا   130اين مقدار جداي از تبخير ساالنه 

ميليارد متر مكعـب بـه صـورت     96ما از اين مقدر اكنون ساالنه مقدار . تجديد پذير است
معني اين ارقـام ايـن اسـت كـه  در     . مصارف كشاورزي، شرب و صنعت مصرف مي كنيم

در حاليكـه  . درصد از كل آب قابل تجديد پذير ساالنه را مصـرف مـي كنـيم     74ايران ما 
مقايسـه ي همـين دو رقـم يعنـي     . درصـد اسـت   45ين جهان تنها اين مقدار براي ميانگ

 74(و ايران) درصد 45(نسبت مصرف ساالنه به كل آب قابل تجديد پذير ساالنه در جهان
  . نشان مي دهد كه فشار بر منابع آبي در ايران تا چه حد شدت گرفته است) درصد

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

چنـان كـه پيداسـت ،    . ي كره ي زمين  را نشان مي دهـد اين نمودار تقسيم آب موجود رو . 1نمودار 
 3 درصـد آن  68درصد از كل آب اين كره را تشكيل مي دهد كه عمالً بيش از  3سهم آب شيرين تنها  

در در توده هاي يخي و يخچالهاي كره ي زمين از دسترس انسـان خـارج   ) يعني بيش از دوسوم( درصد
كرده ي زمين تنها به يك درصد كل آب موجـود در جهـان بـه    بنابراين در عمل انسان هاي روي . است

وزارت نيـرو، موسسـه تحقيقـات آب    : ماخـذ (طور بالقوه براي شرب و صنعت و كشاورزي دسترسي دارند
ga.water.usgs.gov  .(  
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شاخص تنش آبي يعني نسبت آب قابل دسترس به جمعيت در ايران نشان مـي دهـد       
متـر مكعـب در    1733متر مكعـب بـه    8125سرانه ي  اين شاخص از 1335كه در سال 

سال گذشته كمتر شده  و بـي ترديـد بـا     55طول رسيده يعني پنج برابر در  1390سال 
  .افزايش جمعيت كمتر نيز مي شود

با آگاهي از كميابي، اهميت و ارزش اقتصـادي كـه آب شـيرين در كـل كـره ي      اكنون    
زمين و از جمله در فالت مركزي ايـران دارد،   زمين و به ويژه در منطقه ي خشك كره ي

و آن را از دو منظـر   اكنون به بررسي مصرف آب در كشت برنج در گـيالن مـي پـردازيم    
در منظر نخست سهم باالي مصرف آب در بخـش كشـاورزي   . مورد بررسي قرار مي دهيم

كه به زيـر   گيالن به دليل كشت برنج و در منظر دوم عدم توانايي وسعت بزرگي از استان
  .كشت رفته از مزيت هاي اقليمي گيالن را بررسي مي كنيم

  
  باور نكردني آب در بخش كشاورزي گيالنمصرف 

،  1382آخرين سرشماري كشـاورزي در سـال    طبق آماربر چنان كه پيش تر گفته شد  
بر اسـاس آمـار سـازمان    (هزار هكتار ثبت شده است 160سطح زير كشت برنج در گيالن 

هـزار هكتـارگزارش    238سطح زير كشت برنج در گـيالن   ،شاورزي استان گيالنك جهاد
براساس برآوردهاي تخصصي ، مقدار مصرف آب براي هر هكتار برنج در دوره ). شده است

به عبارت ديگر مقدار كـل مصـرف آب در دوره   . 14هزار متر مكعب است20ي كشت برابر 
يا بهتر است طح زير كشت برنج ، ساالنه هزار هكتار س 160ي كشت برنج در گيالن براي 

حتا اگـر  . 15ميليارد متر مكعب خواهد بود 2/3برابر گفته شود در سه ماه كاشت و داشت 
تومـان فـرض كنـيم، ارزش آب    150هزينه ي اقتصادي تامين هر متر مكعب آب را تنهـا  

كـل   در مقابـل . ميليـارد تومـان اسـت   480مصرفي ساالنه ي كشت برنج در گيالن برابـر  
هـزارتن بـرنج    330هزارتن يا به عبـارتي حـدود    553برداشت شلتوك مطابق همان آمار 

در واقع اگـر ميـانگين ارزش هـر كيلـو بـرنج سـفيد را در سـال مـورد نظـر          . سفيد است
تومان فرض كنيم، ارزش ناخالص كل توليد برنج در مزارع گـيالن در همـان سـال    2000
اين بدان معني است كه فقـط سـهم هزينـه ي آب از    . بوده استميليارد تومان  660برابر

  .درصد بوده است 72كل ارزش ناخالص توليد برنج در گيالن بيش از 
اسـتان هـاي گـيالن،    (بررسي هاي مصارف آب در طرح كالبدي منطقـه سـاحلي شـمال    

در  نشان مي دهد كه سهم ميزان مصـرف آب در بخـش كشـاروزي    ) مازندران و گلستان

                                                 
بی برای يک توسط متخصصين خمتلف ميزان نياز آ در منابع گوناگون و  -  ٨

. هزار مرت مکعب برآورد شده است ٣٥تا  ١٥هکتار کشت برنج آبی از 
 .هزار مرت مکعب را منطقی می دانيم٢٠ دراين بررسی ما

هزار هکتاری اعالم شده از طرف جهاد کشاورزی  ٢٣٨اگر وسعت .  ١٥
ب در کشت آکل مصرف  نمبنا قرار دهيم ميزابرای کشت برنج  گيالن را 

ميليارد مرت   ٦/٤برنج در سه ماه ارديبهشت، خرداد و تير برابر 
 .مکعب خواهد بود
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ايـن مقـدار سـهم بـه     . درصد كل مصرف آب مصرفي استان گيالن است 95حدود گيالن 
درصـد   92مراتب بيشتر از مصرف مسرفانه ي بخش كشـاورزي در كشـور يعنـي حـدود     

 95بي ترديد افزايش مصرف سهم بخش كشاورزي گـيالن بـه رقـم بـاور نكردنـي      16.است
ب شـيرين را  به كشتي كـه آ . درصد كل آب مصرفي در گيالن به كشت برنج بر مي گردد

  .دست و دل بازانه در معرض تبخير قرار مي دهد
  

  كشت برنج و عدم توانايي استفاده از قابليت هاي اقليمي گيالن
بـا اختصـاص دو   (ما در اين پيش فرض گفتيم كه غلبه ي كشت برنج در كشاورزي گيالن

ه از ، اسـتفاد و غير فعال ماندن زمين در سـه چهـارم سـال    )سوم اراضي كشاورزي استان
به قول قديمي ها در عمل  در كشاورزي استانيعني بارش فراوان را گيالن مزيت اقليمي 

بررسي هاي نگارنده نشان داده است كـه ميـزان بارنـدگي در    . انتفاع انداخته است زاز حي
جلگه ي گـيالن  ير در خرداد و تماه هاي كاشت و داشت برنج يعني ماه هاي ارديبهشت، 

 17.كل بارندگي مناطق جلگـه اي اسـت   درصد 10.5ميليمتر يعني   141مجموع برابر در 
معني اين ارقام اين است كه كشت برنج در گيالن به منابع آبي استان و اقليم پرباران آن 

درصد بارندگي اسـتان   100درصد از كل  10 از و تنها در فصل كشت مي توانداتكا ندارد 
 كشـت بـرنج    كـه بـه  اضي كشـاورزي گـيالن   به عبارت ديگر بيش از دوسوم ار. بهره ببرد

در واقع با توجه بـه نيـاز   . در اساس به منابع آبي خارج از استان اتكا دارد ،هاختصاص يافت
اين كشت بايـد در زمـاني از    درجه ي سانتيگراد براي كشت برنج، عمالً 20گرمايي باالي 
رين مزيـت اقليمـي آن   ن يعني مهمتميزان اندكي از بارندگي استا از يد كهسال به عمل آ

  .گيري نمايدبهره 
را در  مي بايد تامين دشواري آب كشـاورزي بـراي كشـت بـرنج    از همين منظر است كه  

هم اكنون مطابق آمار منابع رسمي، بخـش بزرگـي از آب هـاي    . آينده مورد توجه قرارداد
طـابق  م. سطحي استان از طريق رودخانه ي سفيد رود از خارج از استان تامين مي شـود 

آمار ايستگاه هاي آبنگاري در سـد سـفيدرود، سـهم آورده ي آب سـفيد رود از خـارج از      
درصد كل آب هاي سـطحي   46ميليارد متر مكعب و در واقع بيش از  5استان نزديك به 

اكنون ديگر ترديـدي وجـود نـدارد    ).   67ص1385ناصر عظيمي : نك(يالن استاستان گ
ابي به اين ميزان از آبِ آورده ي سفيدرود از خـارج از  كه در سال هاي آينده امكان دستي

بنا به گزارش . وردآخواهد بوجود كشتكاران برنج گيالن  براي استان، دشواري هاي بسيار
                                                 

ساحلی مشال، گزارش تلفيق، جلد سوم، جدول  طرح کالبدی منطقه ی.  ١٦
 ١٣٨٨، مرکز مطالعات و حتقيقات شهرسازی و معماری ايران،  ١٥ – ١٣
شاخص اين ارزيابی  با استفاده از داده های ايستگاه بارندگی .  ١٧

هواشناسی است که هم  سال های بيشرتی دارای آمار شده اجنام  رشت 
 و هم  ار اتکايی داشته  است و هم  به حلاظ کيفی آمار قابل

نظرجغرافيايی در مرکز جلگه ی گيالن واقع شده و مناينده ی مناسبی 
کشت برنج در گيالن، ناصر عظيمی، : نک(است برای اين اندازه گيری

 )٢٣ص
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سـد مخزنـي و انحرافـي    143سايت شركت مديريت منابع آب كشـور هـم اكنـون تعـداد     
اوزن و شاهرود و سر  كوچك و بزرگ در خارج از استان گيالن بر روي رودخانه هاي قزل

بر پايه ي اطالعـات ايـن   . شاخه هاي آن احداث شده و يا در دست احداث و مطالعه است
سـد   70تعـداد   1390سايت شركت ِدولتي وابسته به وزارت نيرو درتاريخ دي مـاه سـال   

سـد نيـز در دسـت     62سد در حـال سـاخت و    11كوچك و بزرگ در حال بهره برداري، 
طـرح هـاي    با بهره برداري از اين طـرح هـا و  . (dominfo.wrm.ir)مطالعه بوده است 

سفيدرود در آينده طراحي و ساخته خواهد شد، پيداست كه سد ديگري كه در باال دست 
سهم حق آبه ي كشتكاران برنج گيالن از اين رودخانه ها ديگر به مانند گذشـته نخواهـد   

  ).68ص ايليا، 1385ناصر عظيمي، جغرافياي طبيعي گيالن: نك( بود
 يـك ب در آبنابراين فقط از منظر شهروند مسئول ايراني نيست كه مصـرف مسـرفانه ي    

بلكـه آينـده ي    ،جمعـي تدبير و تمهيـد  هشداري باشد براي كشور نيمه خشك مي تواند 
 كشاورزي استان نيز دغدغه اي واقـع بينانـه   يكشت اين محصول در بيش از دوسوم اراض

فرامـوش   .ن در برنامـه داشـت  آم اكنون گزينه هاي بديل بـراي  است كه مي بايد از ه اي
موجـود،  و مسـئول   نمي كنيم كه به بركت ساختار متمركز سياسي ايران و دولت متمركز

گيالن مي تواند از آورده هاي موجود سفيد رود از حق آبه ي خود از رودخانـه ي سـفيد   
هـم  . ي براي كشت برنج داشته باشدبهره اهنوز به اندازه اي كه وضع را بحراني نكند رود 

اكنون مشكلي كه در استان خوزستان براي استفاده از آب رودخانه هاي دز، كرخه و حتـا  
كارون كه در داخل اين استان سرچشمه مي گيرد، چشم اندازي از آينده مي تواند تصوير 

، اكنون بـا  منابع آب زاينده رود كه به طور تاريخي هميشه به اصفهان  تعلق داشت . كند
يعنـي منبـع    واقع شدن شهرستاني از استان چهار محال بختياري در بين قله ي زردكـوه 

چون گذشـته تنهـا بـه    منابع آب اين رودخانه و استان اصفهان، ديگر  آبگيري زاينده رود
و مي دانيم كه اين عامل اكنون چه مسائلي براي استان  شهر اصفهان تعلق پيدا نمي كند

  .اصفهان پديد آورده استاصفهان و شهر 
  
  :پيش فرض هفتم 

بع   سان    من غذايی ان يم  مروز  رژ گر    ا دي
 حملی نيستفقط 

فرد  مهه ی چيزهايی گفته می شود که        رژيم غذايی به       
رژيـم غـذايی     .يا مـی آشـامد  و در طول روز می خورد 

برای انسان می تواند به اشکال گوناگون تامين           
يق      . شود  سان از طر که ان ضيح آن  های     تو يم  رژ

تامين           برای  مواد الزم  ست  قادر ا غذايی  ناگون  گو
ند        فراهم ک خود  لوژيکی  ست بيو که     ،زي بدون آن 
به عبارت ديگر   . خللی در تداوم حيات او پديدآيد

منابع گوناگون غذايي و  با توجه به شناخت دقيقی که بشر از
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ت انگيـز در علـم   محتواي تامين كننده ي نياز بيولوژيكي آن از طريق پيشرفت هاي شگف
تغذيه از يك طرف و شناخت از مكانيسم هاي عملكرد بدن انساني در ارتباط با تغذيـه از  
طرف ديگر به دست آورده است، امروزه امكان گزينش و انتخاب رژيم غذايي بسيار متنوع 

ميسـر  از منابع گونـاگون محلـي و غيـر محلـي     براي تامين منابع الزم جهت تداوم حيات 
بنابراين براي تامين مواد الزم جهت تداوم حيات بيولوژيكي، لزومـاً انسـان بـه    . شده است

در سـبد غـذايي كـه از گذشـته و بـه اقتضـاي        محلـي  رژيم غذايي واحد و اقالم مشخص
  . ، مجبور و محكوم نيستبه آن عادت داشته توليدات محلي

     
  :كشت برنج وپيش فرض هفتم

ن، ديگر ضرورتي ناگزير رژيم غذايي بر محور برنج در گيال  
  .نيست

اما شايد مهمترين پيش فرض براي فرا رفتن از بحث كنوني و تكميل پيش فـرض هـاي    
از ايـن منظـر نيـاز     پيش گفته اين باشد كه نگاهي به رژيم غذايي انسان داشته باشـيم و 

ه به اين انسان به مواد غذايي و نياز بيولوژيكي بدن انسان را مورد توجه قراردهيم و به ويژ
پرسش پاسخ دهيم كه آيا براي تامين مواد الزم جهت تداوم حيات، لزومـاً مصـرف بـرنج    

  . گريز ناپذير است؟
عادات روزانه ي خـوردن در جهـان بـا آن     چيزي كه ما امروز با شناخت رژيم غذايي و    

عـادات   آشنا هستيم به خوبي نشان مي دهد كه تنوع زيادي در مصـرف غـذاي روزانـه و   
چنان كـه مـي دانـيم،    .  وناگون غذايي نزد ملل گوناگون با اقليم هاي متنوع وجود داردگ

خوردن نزد انسان ها عالوه بر لذت بردن ، هدف تامين مـواد الزم بـراي تحـرك و تـداوم     
حيات را نيز به عهده دارد و بدن انسان ها در همه جاي جهان به سـبب نيـاز بيولـوژيكي    

 مشخص معدني و ويتامين دارند، نيازمند مـوادي بـراي بـدن و    واحدي كه به تامين مواد
از اين رو ملل گوناگون بـا رژيـم   . كه نياز بيولوژيكي طلب مي كند استساز آن  سوخت و

 نيـاز  مواد غـذائی مـورد  اند غذايي و عادات گوناگون، توانسته 
عی           نابع طبي جانوران و م هان و  خود را از گيا

هـا،   پروتئينها ، ،کربوهيدرات ها شامل ويتامين
زم بدن را تامين كننـد، بـدون آن كـه    ال مواد معدنیو  ، آبها یچرب

بنابراين از نظر علـم تغذيـه   . ندنياز داشته باش و معيني واحد يغذايرژيم لزوماً به مصرف 
تامين اين مواد براي بدن در درجه ي نخست مهم و اساسي است و نه لزوماً نوع ويـژه اي  

  .از رژيم غذايي معين
انــرژي الزم را بــراي  ،مصــرف غــذا ان تغذيــه روشــن كــرده انــد كــهصــامــروزه متخص    

هـا   ايت و توزيع هورمونعادي بدن مانند ضربان قلب، حرارت بدن، تنفس، هد هاي فعاليت
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بدن عالوه بر انرژي كه از طريق  همچنين روشن شده است كه . دنكن ها تأمين مي آنزيم و
بـدن  امـا   .نيز نياز دارد يبه مواد معدني ديگر ،كند ها و قندها تامين مي چربي ها، پروتئين

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

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

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

كه به علم نظري اتكا داشته باشد، در فرايند تجربه ي طوالني بشـر در زيسـت گـاه هـاي     
امـا همـه ي   . ن به دست آمده استمختلف و در عين حال قلمروهاي مهجور تاريخي جها

اين رژيم هاي غذايي به رغم اشكال بسيار متنوع آن در سطح محلي، ناحيـه اي، منطقـه   
جهاني به گونه اي تعريف شده اند كه مواد معدني و ويتامين هاي معينـي را   اي ، ملي  و

كه انسان  امروزه مي توان ديد. از منابع در دسترس توليد در محل براي بدن تامين نمايد
رژيم خاص  ،ها اگر در نواحي بياباني زندگي مي كردند براي تامين اين مواد و ويتامين ها

خود را داشته، آنهايي كه در سواحل به سر مي بردند به نحو ديگري رژيم غذايي خـود را  
تنظيم كرده اند و ساكنان اقليم هاي پر باران با پوشش گياهي فـراوان  هـم بـه گونـه ي     

امـا در همـه ي ايـن رژيـم هـاي      . به انتخاب رژيم غذايي مبادرت ورزيده انـد  خاص خود
و  غذايي، تامين مواد معدني و ويتامين هاي مورد نياز براي تداوم حيات تدارك ديده شده 

آگاهانه يا ناآگاهانه تامين ميزان معيني از مواد غذايي مورد نياز بدن در زيست اقليم هاي 
بنابراين مي توان گفت كه لزوماً بدن انسان به نوع غذاي . ستگوناگون هدف گيري شده ا

متناسب با زيست اقلـيم هـاي    واحدي وابسته نيست بلكه به مواد و ويتامين هاي واحدي
  . وابسته است گوناگون

با اين حال با توجه بـه افـزايش سـرعت ارتباطـات و تعـامالت روز افـزون در دهكـده ي         
به ويژه با يكسان شـدن شـيوه ي زنـدگي     غذايي يكديگر وجهاني و آشنايي با رژيم هاي 
، به نظر مي رسد )چيزي كه فرايند همگرايي ناميده مي شود(شهرنشيني در سراسر جهان

در گـيالن در گذشـته يعنـي حتـا     . كه عادات غذايي واحدي در حال شكل گيـري اسـت  
خود يعني حتا همين پنجاه سال پيش ، ساكنان اين منطقه، در غذاي اصلي سه وعده ي 

خوردن نان در آن زمان به نوعي بـه فقـر   . مصرف مي كردند) كته(براي صبحانه نيز برنج 
تعبير مي شد و در بسياري موارد دون شان افراد و خانوارها بود و حتا خانوارهايي كـه بـه   
سبب ارزاني نان نسبت به برنج ، از نان براي خوردن شام و صبحانه استفاده مـي كردنـد،   

اما امروزه هر . مي كردند آن را از ديگران به ويژه همسايگان خود پنهان نگهدارند كوشش
چند هنوز برنج نقش مهمي در رژيم غذايي روزانه ي گيالنيان دارد ليكن عادات گذشـته  

همـين امـروز حتـا در    . به ميزان زيادي ديگر نزد حتـا روسـتائيان نيـز ديـده نمـي شـود      
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اين امر نشان مـي  . خت ماكاروني و الزانيا را به وفور يافتروستاهاي گيالن نيز مي توان پ
  . بدون تغيير نيست ودهد كه رژيم غذايي امر ثابت 

يك نكته را بايد به تاكيد يادآوري كنيم كه برنج به طـور گسـترده در غـذاي مردمـان         
بـه   مـا رژيـم غـذايي   . كشورهاي توسعه نيافته و جهان سومي است كه رواج گسترده دارد

از . را در كشورهاي توسعه يافته ي اروپايي و آمريكاي شمالي نمي بينيم محور پخت برنج
 اين منظر به نظر مي رسد كه تابو كردن يك رژيم غذايي ديگر نمي توانـد امـر عقالنـي و   

  .بتي باشدثم
آن چه كه از نظر علم تغذيه درخوردن غذا اهميت دارد، تامين كامل نياز مـواد  بنابراين   

 پس مي توان گفت اگر مواد و. نه لزوماً  نوع مواد غذايي معين ي و ويتامين هاست ومعدن
در ضـمن   منابع غذايي بتوانند مواد معدني و ويتامين هاي مورد نياز بدن را تامين كنند و

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

  
  : هشتمپيش فرض 

  در گيالناقليم  نامساعد فصل گرم  يكي از عواملكشت برنج  
اقليم بسيار مرطوب و شرجي گيالن به ويژه در فصول گرم سال يعني همزمان با آبگيري 
كرت هاي برنج در نواحي جلگه اي، زيست اقليم بسيار ناسازگار و نامساعدي براي زيستن 

بخش بزرگي از اين ناسازگاري اقليمي بـراي سـكونت   . در جلگه ي گيالن فراهم مي كند
  .انسان در فصول گرم سال در نواحي جلگه اي به كشت برنج  مرتبط است

  
  :هشتمكشت برنج و پيش فرض 

كرت بندي ها براي كشت برنج در فصول گرم گيالن به مثابـه  
  ! است ي  تشتك تبخير هواشناسان

چه در عرض جغرافيايي نسبتاً باال واقع شده ولي به دليل ارتفاع كـم از سـطح    گيالن اگر
اما . درياهاي آزاد و نزديكي به دريا، مستعد اقليم گرم و مرطوب در فصول گرم سال است

آب گيري كرت ها براي كشت برنج از ارديبهشت تا دسـت كـم اواخـر تيـر مـاه سـطحي       
لـيم شناسـان   تبخير به سبک تشتک تبخير اقوسـيعي از  

 . در استان فراهم می کند
وسيله اي براي اندازه گريي ميزان   تشتک تبخير    

 تبخري روزانه بر حسب ميلي مرت       مطلق و بالقوه ی   
از . در ايستگاه های هواشناسی و يا آبسنجی است       

تا              ند  می کن شش  سان کو شتک، هواشنا ين ت يق ا طر
هوای آزاد در             بالقوه در  طور  به  که  ند  بدان
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بل  می             مقا صورت  ير  يزان تبخ چه م شيد  نور خور
بنابراين تشتک تبخير را از آب پر کرده و   . گيرد

در معرض هوای آزاد در مقابل نورخورشيد قرار می   
ند  ند           . ده مهواره از چ که  برنج  های  کرت  شبيه  ت

سانتی مرت از آب پر شده به تشتک تبخير بالقوه ی   
ست        بط ني ندان بی ر جا چ سان در اين يرا  . هواشنا ز

کرت های پر شده از آب نيز دقيقًا به تشتک تبخير   
به  . سنجی هواشناسان و هيدرولوگ ها شباهت دارد     

حداکثر             يز  برنج ن شت  های ک کرت  گر در  بارت دي ع
ــل   ــه ای در مقابـ ــواحی جلگـ ــر الزم در نـ تبخيـ

يرد          می گ صورت  هوای آزاد  شيد و  ين   . نورخور ا
گی از آب               خبش بزر فنت  هدر ر که  ضمن آن  ير  تبخ

بدون آن که   ( در کشت برنج را سبب می شود آبياری
سد          ياه بر شه ی گ يا ري ساقه و  ضمنًا در  ) به   ،

صول           گيالن در ف گه ی  هوای جل سبی  بت ن فزايش رطو ا
گرم سال و نامساعد کردن آن برای زيسنت نيز دخيل   

 . است
ين               فرار از ا برای  شينان  گه ن شته جل در گذ

تی به  هوای شرجی و دم کرده ی جلگه ، در هر فرص      
سالمتی             ضر  هوای م ين  تا از ا ته  قی رف نواحی ييال

ند     فرار کن سان  کار       . ان ندگی و  مروزه ز ليکن ا
منظم روزانه چنين فرصتی برای کوچ فصلی منی دهد           
صدد           نرژی در  فراوان ا نه ی  با هزي جه  و در نتي

 . مقابله برآمده اند
صورت              که در  ندارد  جود  يدی و ين رو ترد از ا

ندی ها می توان اميدوار بود که   فقدان اين کرت ب
اقليم گيالن در فصول گرم سال با رطوبت نسبی کمرت   

 .و اقليم مناسب تری روبرو باشد
  

  :نهم پيش فرض
  .كشاورزي محور توسعه نيست و نمي تواند باشد

نظيـر زراعـت، باغـداري، دامـداري،      يفعاليت هـاي از ي ابخش كشاروزي يعني مجموعه  
كه سـهم آن در   ره يكي از سه بخش اقتصادي محسوب مي شودشيالت، جنگلداري و غي

تجربه در همه جاي جهان و از جمله  ايران  .رو به كاهش استمستمر طور به كل اقتصاد 
رو سـهم   همـواره نشان مي دهد كه بخش كشاورزي به عنوان يكي از سه بخش اقتصادي 

بـه   .خود اختصاص مي دهدبه و اشتغال زايي  ناخالص ملي از نظر ارزش توليد به كاهشي
در اقتصـاد رابطـه اي   بخش كشاورزي سهم كشورها با بيشتر عبارت ديگر توسعه يافتگي 

اقتصـادي  همين ويژگي، محور بودن بخش كشاورزي براي توسـعه   .معكوس پيدا مي كند
  .را منتفي مي كند
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  :نهمكشاورزي و كشت برنج در گيالن و پيش فرض 
  .به توسعه ي استان كمكي نمي كنداتكاي محوري به بخش كشاورزي 

كشاورزي در همه جاي جهان وظيفه اي مهم از نظر تامين مواد غذايي براي مردم هـر      
از اين نظر اهميت بخش كشاورزي نه فقط كم نيست بلكـه مـي تـوان گفـت     . كشور دارد

اما حياتي بودن با محور توسـعه بـودن دو موضـوع متفـاوت     . براي يك كشور حياتي است
توانـايي ايجـاد    ،توسـعه يـافتگي  سو با همنا  ،و كشاورزيبه ويژه هنگامي كه كشت . ستا

و اشتغال و مهم تر از آن بهره وري اقتصادي و ارزش  افزوده ي چنداني به همراه نداشته 
  .جهتي معكوس سمت گيري نمايددر 

و حتـا صـادر   يكي از بزرگ ترين توليدكننـدگان  اياالت متحده آمريكا  به عنوان نمونه    
اما بخش كشاورزي در ايـن كشـور هـم از    . كنندگان محصوالت كشاورزي در جهان است

 نظر توليد ارزش افزوده و هم از نظر اشتغال سهم بسيار اندكي در اقتصاد اين كشـور دارد 
سـهم ارزش  . همواره رو بـه كـاهش اسـت    و مهمتر اين كه سهم آن در كل اقتصاد كشور

درصد كـل اقتصـاد بـوده     2/1تنها  2012سال در  اين كشورر كشاورزي د توليدات بخش
كل شاغلين كشور را  يك درصدتنها در همين سال از آن كمتر و سهم شاغلين نيز . است

در  1998در حاليكه سهم توليدات بخـش كشـاورزي در سـال     .به خود اختصاص مي داد
درصـد   2/2زي درصد كل ارزش توليدات و سهم شاغلين بخش كشـاور  7/1همين كشور 

تمام كشورهاي توسعه يافتـه ي امـروز در جهـان نيـز همـين ويژگـي را در        .18بوده است
در سـمت   به عبـارت ديگـر  . ي تعريف كرده اندساختار اقتصادي خود براي بخش كشاورز

 بـه نـاگزير   گيري توسعه ي اقتصادي با توجه به تمام جوانب توسعه و بهره وري اقتصادي 
  .اختار اقتصادي خود تعريفي چنين قائل شده انداز بخش كشاورزي در س

درصد كل توليد ناخـالص   8/14سهم بخش كشاورزي  1375در ايران در حاليكه در سال 
درصـد   6/10بـه   1391ايـن سـهم در سـال     را به خود اختصاص مـي داد ،  كشور داخلي

  . كاهش يافته است
درصـد كـل    23يافته و از  كاهشكشوراقتصادي از فعاليت هاي اشتغال نيز در اين بخش 

  .19رسيده است 1390درصد در سال  19به  1375در سال  شاغلين
هم از نظـر ارزش و هـم از نظـر شـاغلين     هميشه  در گيالن البته سهم بخش كشاورزي  

 است ليكن در اين استان نيز ايـن سـهم روبـه كـاهش     بوده نسبت به ميانگين ملي باالتر
استان  اتبخش كشاورزي از كل توليد ارزش افزوده يسهم  به عنوان مثال. بوده و هست

 15/ 7بـه   1391درحاليكه اين سهم در سـال درصد بوده است  8/18برابر  1381در سال 
  .20رسيده استدرصد 

                                                 
١٨.Source: Homan  development report ٢٠١٤& ٢٠٠٠UNDP   
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شاغالن بخش كشاورزي نيز در گيالن اگر چه نسبت به ميانگين كشور سهم به مراتـب     
 بـوده همواره روبه كاهش سهم آن ن نيز باالتري به خود اختصاص داده ليكن در اين استا

درصـد   5/39برابـر   1375در سـال  گيالن  چنان كه سهم شاغلين بخش كشاورزي. است
  .درصد كاهش يافته است  28م به سه نيا 1390ن استان بوده ليكن در سال كل شاغلي

نقش داده و  صاگر كشت برنج كه دو سوم زمين هاي كشاورزي استان را به خود اختصا  
الب در كشاورزي استان بازي مي كند را به عنوان محور و كانون كشـاورزي گـيالن بـه    غ

حساب آوريم، در اين صورت مي توان گفت كه كشت برنج نيز هماننـد بخـش كشـاورزي     
هـم از نظـر    ينـده آصاد استان در سال هـاي  تقريني در اتوانايي خود را به عنوان نقش آف

اتكا بـه  در نتيجه و  از دست خواهد داد بيشتر بازهم ييتوليد ارزش افزوده وهم اشتغال زا
آن تنها مي بايد از منظر تامين كننده ي غذا نگريسته شود و نه به عنـوان محـور توسـعه    

كشـاورزي گـيالن كـه در    اقتصاد ضمن آن كه با توجه به ضعف كشت برنج در  .ي استان
مسـو بـا   هبيشتر مـي توانـد نا  باال برشمرده شد، اتكا به بخش كشاورزي در گيالن بازهم  

بنابراين با توجه به قاعده ي كاهش روز افزون بخش  .توسعه و توسعه يافتگي استان باشد
كشاورزي در اقتصاد آينده ي جهان و ايران، محور قراردادن اين بخش بـه عنـوان محـور    

  .توسعه نه عملي و نه واجد درايتي براي توسعه ي استان است
يد ضمن حفظ بخش كشاورزي خود و زمين هاي اختصاص يافته به توسعه در گيالن با   

، در زمينه ي مي دهدآن و توليد محصوالتي كه بهره وري بيشتري از اين بخش به دست 
كـه مزيـت   و بخش خدمات به ويژه بخش خدمات توريسـتي  ناآالينده و هاي تك صنعت 

كند و از توهم توسـعه بـر    براي توليد ارزش افزوده ي بيشتر تالشزيادي براي آن دارد ، 
  .محور بخش كشاورزي دست بر دارد

  
  :پيش فرض دهم

  غذا در سبد خانوارهزينه ي كاهش سهم 
ديگر نيازهـا بـراي غـذا    به توسعه يافتگي همچنين تقاضاي خانوار را به طور نسبي نسبت 

به عبارت ديگر سهم خوراكي ها در هزينـه ي خـانوار بـه طـور مسـتمر      . كاهش مي دهد
عنـي اسـت كـه    ايـن بـدان م  . جامعه رو به كاهش مي گـذارد اه با توسعه يافتگي يك همر

سـهمي از هزينـه ي   جـايگزين   نيازهاي جديد متناسب با سطح توسعه يافتگي به تدريج 
و در نتيجه سهم غـذا   در يك خانوار به خود اختصاص مي دهدرا خوراكي ها و دخاني ها 

اين البته به هيچ وجه به معني رشد . ش مي گذاردبه طور نسبي در سبد خانوار رو به كاه
  .فقر غذايي در يك خانوار جامعه ي توسعه يافته نيست

  
  :كشاورزي و پيش فرض دهم
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  .يك واقعيت است كاهش سهم غذا در سبد خانوار ايراني و گيالني 
چنان كه گفته شد اين يك قاعده ي جهاني است كه با سطح توسعه يافتگي بيشتر سـهم  

اسـت كـه هـر     نيمعني اين فرايند ا. پيدا مي كندي ها در هزينه ي خانوار كاهش خوراك
خانوار شهري با افزايش سطح توسعه ي جامعه تالش مي كند اقالم ديگري از هزينـه هـا   

در نتيجـه  . نيازهاي سطح توسعه يافتگي وارد هزينه هاي خانوار خـود نمايـد   متناسب با 
در كل هزينه ي خانوار از دسـت   دريجخود را به ت نسبيسهم غذا به عنوان يك نياز اوليه 

 غـذاي بهتـر و  توسـعه يـافتگي،   در فراينـد نـوين   خانوار به عبارت ديگر اگر چه . مي دهد
بيشتري مصرف مي كند ليكن سهم نسبي هزينه هاي خوراكي آن در كـل سـبد خـانوار    

  .كاهش پيدا مي كند
درصـد كـل    9/36برابـر ) هري و روسـتايي ميـانگين شـ  (به عنوان نمونه يك خانوار ايراني 

در . اختصاص مـي داد   1375در سال دخاني  را به هزينه هاي خوراكي و ي خانوار هزينه
در گيالن ايـن سـهم از   . درصد رسيده است 1/33به   1392حاليكه همين اقالم در سال 

  .كاهش يافته استدرصد  3/35به  1375درصد در سال  3/41
فت كه كشاورزي و منابع توليد ي آن در تقاضاي خانوار نيز اگر چـه  از اين رو مي توان گ 

از نظر مطلق كاهش پيدا نمي كند ليكن به لحاظ اهميت نسبي به تدريج سـهم كمتـري   
و اين بدان معني است كه روز به روز تقاضـا بـراي نيازهـاي جديـد در     . به خود مي گيرد

همـين   .ايي را بـه حاشـيه مـي رانـد    سبد تقاضاي خانوار جا باز مي كند و سهم مواد عـذ 
فرايند است كه در اقتصادي هاي نوظهور جديد يكي از عواملي است كه بخش كشـاورزي  
را به طور مستمر در اقتصادهاي توسعه يافته تر حاشيه اي كرده و اهميت كمتري بـه آن  

  .در اقتصاد داده و مي دهد
  

  :پس گفتار
شواهدي كه ارائه شد، تلويحاً نشان داديم كه هـم   ما در باال با اتكا به ده پيش فرض و    

كشت برنج در گيالن براي آينده ي توسعه ي استان شكننده است و هم اتكـا بـه بخـش    
 ،كشاورزي به عنوان محور توسعه نمي تواند معقول و منطقي باشد و در نتيجه ايـن رونـد  

اسـت كـه چـه بايـد     اما پرسش اساسي اكنون ايـن  . استان است ناهمسو با توسعه يافتگي
تعيين مكانيزم تغيير روند پاسخ به اين پرسش و در واقع اگر چه اين مقاله هدفش   كرد؟

و نشـان دادن   كنـوني  و تنها براي نخسـتين بـار بـه چـالش گـرفتن رونـد       كنوني نيست
نتيجه و جمع بنـدي آن تلويحـاً چنـين    مي توان گفت كه  ليكن شكنندگي آن بوده است

اما واقعيت اين است كه پاسخ منطقي ، معقـول و مسـئوليت   . ي كندحكمي را پيشنهاد م
هم به لحاظ عادت عميـق تـاريخي و محافظـه    . دشوار است پرسش چه بايد كرد،پذير به 

كاري نهفته در جان و جنم هر گيالني براي تغيير اين روند، و هم نوستالوژي زيسـتن بـا   
تواند موانـع جـدي بـراي هـر گونـه       ذايي آن ميبرنج و به ويژه نوستالوژي رژيم غ كشت
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با اين حال پيشنهاد اساسي اين اسـت  . تغيير و حتا انديشه ي تغيير در اين خصوص باشد
روند، مقامات مسـئول در   كه بدون تعجيل وشتابزدگي و به ويژه هرج و مرج در تغيير اين

بـه   اداستان مي بايد دست كم اين بحث را با متخصصان واقعي در بخش كشاورزي، اقتص
، منابع طبيعي ، برنامه ريزان منطقـه اي و عالقمنـدان دانشـگاهي در    ويژه اقتصاد توسعه

  . دنميان بگذار
هرج و مرج پـيش آمـده   به رغم بررسي نگارنده نشان مي دهد كه  كشت برنج در گيالن 

و  بـرنج  به لحـاظ ذات شـكل زمـينِ كشـت    در سال هاي اخير در زمينه ي تغيير كاربري 
موانـع بسـياري بـراي     تا حدود زيـادي  ،شته و داردشتي كه با خود به همراه داشيوه ي ك

نشـان   ،تبـديل شـده  در گيالن كه در دهه ي اخير به معضلي بـزرگ  زمين تغييركاربري 
به ميزان قابل توجهي نسبت بـه   زمين هايي كه به كشت برنج اختصاص يافته. داده است

زير زمين هاي به عبارت ديگر . استومت كرده مقادر مقابل تغيير كاربري  ديگر زمين ها
گفته مي شود كمتـر خـود را بـه    » شتهپ«كشت برنج در مقابل باغ و چيزي كه در گيالن 

 اقتصاد يعني بخـش صـنعت و خـدمات و توسـعه ي شـهري،      كاربري هاي دوبخش ديگر
  .از اين منظر سطوح زير كشت برنج داراي نقاط مثبتي هستند. تسليم كرده است

ما مي دانيم كه رقابت بين كاربري ها در تمام جهان هميشـه بـه ضـرر كـاربري هـاي         
به لحاظ اين كه بهره وري در اين زمين ها بـه نسـبت دو   . رقم مي خورد بخش كشاورزي

نيز همين  نبخش ديگر اقتصاد يعني صنعت و خدمات به مراتب پايين تر است و در گيال
عه ي متخصصان باال نيز بـه چـالش هـا و شـكنندگي     ابراين اگر جامنب. قاعده حاكم است

فروض اين مقاله باورمند شوند، در آن صورت تغيير روند مي بايـد بـا اقنـاع    طرح شده در 
با هدايت دولت و نهادهـاي مسـئول و شـايد بـا اتخـاذ       و ملي در سطح محلي و نمسئوال

نظـرات   ص مي بايـد پيداست در اين خصو. روش هاي انقالبي تر در دستور كار قرار گيرد
و يا دست كم اكثريت آنان بـا منطـق علمـي راي بـر      تمام صاحب نظران به اجماع برسد

  . روند كنوني داده باشند
در بخش نخسـت مـي   . موضوع اين بحث به طور اساسي مي تواند به دوبخش تقسيم شود

يالن كـه  بايد پاسخ به اين پرسش در دستور كار باشد كه آيا روند كنوني كشت برنج در گ
رونـد توسـعه   كمـك بـه    دو سوم زمين هاي كشاورزي را به خود اختصاص داده در جهت

 و تغييـر در صورت پاسخ مثبت به  تغيير روند كنوني اما يافتگي استان در آينده است؟ و 
كشت برنج، پرسش دوم مي تواند اين باشد كه بديل كشت برنج و يا بـديل هـاي آن چـه    

و در تسـريع   نشـان دهـد  همسويي د توسعه يافتگي بيشتر استان مي تواند باشد كه با رون
 .آن موثر باشد
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