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 چکیده
 

انتخاب الگوی کشت، متناسب با خاک، اقلیم و ظرفیت منابع آب تجدید شونده هر کشور از چالش های اساسی تولید پایدار 

در کشااورزی است  ای  ممم تتی در قوانی  و اسناد فرادست آب و کشاورزی ناایا  رردیده و ب  آ  تاکید شده است  ب   

قانو / سااندم محور الگوی کشاات بیشااتری  تعداد   52بعد از محور مدیریت الگوی مصاارآ آب،   طوری ک  از لحاظ کاّی

م قانو / سندم را ب  خود اختصاص داده است  در ای  مقال  ضا  مرور و تحلیل قوانی  و اسناد 31قوانی  و اساناد فرادست   

 پیشنماداتی در ای  زمین  و در راستای عالیاتی فرادست مرتبط با بحث الگوی کشت، ب  نقاط قوّت و ضعف آ  ها پرداخت  و

شد  بحث الگوی کشت ملی در کشور ارائ  شده است  از نکات و نتایج ممم تاصل  از ای  بررسی قابل ذکر است ک  تغییر 

 عمناب و کشاورزی بخش وری بمره افاایش الگوی کشات و ارائ  الگوی کشت ملی از الاامات قانونی کشور است  نییر قانو  

کشاورزی و    م ک   اراضای  شاد  خرد از جلوریری کشااورزی، و قانو   آب مصارآ  ساازی  بمین  اجرایی نام  آیی  طبیعی،

ای و کشات فراسرزمینی، پرداخت  نشده است  کارهای  های رلخان تاکنو  ب  طور موثری ب  آ ، ب  اساتننای مااائل کشات   

های الزم در ای  زمین  ب  عال نیامده ها و جامع نگریا با سایر دستگاههانجام شاده نیا بیشتر درو  بخشی بوده و هااهنگی 

ج  و در نتی رردد ک  توج  کاتری ب  بحث آموزش و ظرفیت سازی در زمین  الگوی کشت شدهاسات  هاننی  مشاهده می 

پژوهش و مطالعات میدانی کافی نیا در ای  زمین  در کشااور انجام نشااده اساات  آخری  موردی ک  در بحث الگوی کشاات 

و یا تتی ریاها  جدید  مUnder Utilized مغفول ماانده اسااات توج  ب  رنجاند  ریاها  بومی و کم بمره برداری شاااده  

 تغییر با سازراری و تولید پایداری راستای در وقتصادی باال در الگوی کشت  خارجیم کم مصرآ از نیر آب، ولی با ارزش ا

باشاد  هاننی  با توج  ب  رششات زما  نابتا طوالنی از تصویب قوانی  و اسناد فرادست مرتبط با بحث   اقلیم در کشاور می 

ها در فضااای بخش کشاااورزی در  انتخاب الگوی کشاات و با توج  ب  تغییرات اقلیای و آب و هوایی و کت تغییرات فناوری

 رردد های اخیر، ضرورت بازنگری و یا وضع قوانی  جدیدی ک  ختء های قانونی الزم را پر ناایند، اتااس میسال
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 مقدمه
هتتای مهد در الگوی کشتتتتت یزی از بحتت 

های تولید محصتتو ت کشتتاورزی با توهه به  ریزیبرنامه

باشتتد. در این زمینه منابع آب موهود و محدود کشتتور می

 خاک، تناستت  خاک، )شتتامح صاختتی یزی خاک  باید به

اقیید مناطق و سازگاری  و...(، اراضی کاربری خاک، قابییت

برای محصتتو ت با ی توهه خا   ویژهبه  محصتتو ت

اندیشتته و راراداید اکوستتیستتپمی و رایدار، موازین و نمود. 

صفاظت  های هامع توسعه،های آمایش سرزمین، طرحطرح

ها صقوق صوضه های آبی،یداری صوضته و امنیت خاک، را

 ،موهودیت آب، نیاز آبی محصتتتو تهای آتی، و نستتتح

هتتای نوین و نرم فنتتاوری ،محیطی زیستتتتت مالصظتتات

کشتتتاورزی، واردات و  هایماشتتتین افزارهتای کتارآمتد،   

های ختتادرات محصتتو ت کشتتاورزی، بازار مصتتر ، راه

و  نگوناگوهای ارتباطی، خنایع تبدییی، وهود زیر ساخت

 یره ازهمیه مواردی هستتپند که در انپ اب الگوی کشتتت 

مورد توهه و هوشمند  ای یهمناس  باید به خورت چند 

هد  از تدوین الگوی کشتتت نیز باید   خا  قرار گیرند.

توانتتد افزایش تولیتتد مشتتت تد گردد. این هتتد  می 

تولید، و افزایش بهره وری  رایداریمحصتتتو ت ختا ،  

افزایش  و کاهش مصر  آباز همه مهمپر  عوامح تولید و

 بنابراین بح  آب باشد. و رایداری منابع خاک و بهره وری

، خاک، که آب استتتهی هالگوی کشتتت یب بح  چند و

 ، و امنیت  ذاییاقپصتتاد ،اقیید های آبی،رایداری صوضتته

 .هسپندب ش مهد آن  شش

در بحت  کالن الگوی کشتتتت، هم نین باید به  

ستیاستت کشور در این    میی، امنیت  ذایی ومباص  منافع 

، های خودکفایی/ خوداتزاییاز لحتا  ستتتیاستتتت زمینته  

استپقالل اقپصادی با صف  منابع رایه، تاارت آب ماازی،  

مزیت نستتبی محصتتو ت کشتتاورزی، تعادل اهپماعی و   

تعادل زیستتت محیطی توهه داشتتت )صیدری و همزاران، 

1317.) 

                                                           
م پیف در بح  الگوی صاخح از مرور و همع بندی مقا ت  - 1

 کشت

مطرح باشد آن است که سئوالی که ممزن است در ایناا 

 ضمانت ضرورت بازنگری الگوی کشت موهود چیست و

توان در ل اول را میؤات؟ راسخ سکدام اساهرایی آن 

تغییرات زمانی عوامح بازار، اقپصاد، تعامالت با ههان 

از  و خارج، تغییر اقیید، تغییرات رژید )سبد(  ذایی هامعه

ی ت( کمّی و کیفاف تغییرات )کاهش/نارایداری و همه مهمپر 

 دوم در توانایی سؤالراسخ هسپاو نمود.  منابع آب و خاک

، هااهرم ،هازیرساخت ،هاسیسپد برای ایااد هماهنگی

های تامین درآمد اقپصادی و معیشت بهره بردار، ضمانت

 ها )به خصو ها و سیاستثبات و رایداری نسبی قیمت

های واردات و خادرات محصو ت(، بیمه سیاست

 قرارهای تشویقی و صمایپی  زم سیاست و محصو ت،

  دارد.

بر اساس بیانیه اولین هد اندیشی الگوی کشت 

کشت  مناس توهه به الگوی ، 1317کشور در سال 

ترین موضوعی است محصو ت زراعی و با ی از کییدی

که نه تنها تولید رایدار بیزه توسعه رایدار ب ش کشاورزی 

. عوامح مپعددی (1317)بی نام،  ایدنمکشور را تضمین می

یب  سهد هر .تاثیر گذارندمناس  الگوی کشت  انپ اببر 

بر روی موفقیت الگوی کشت  ،زیاد یا کد، از این عوامح

. ضرورت ررداخپن به این موضوع است گذارتاثیرانپ ابی 

ید تولریزی در سطح کالن در ب ش کشاورزی برای برنامه

ای برخوردار از اهمیت ویژه و خاک و مدیریت منابع آب

 یید،: اق1از عبارتندکشت  مسائح مرتبط با الگویاهد . است

ادی اقپص تنوع محصو ت و سازگاری آنان، مزیت نسبی و

ها، رایداری امنیت خاکی، ی، امنیت  ذاسالمت محصو ت،

تغییر اقیید و  ،محدودیت منابع آب ،ی آبریزهاصوضه

صفاظت از منابع رایه، مدیریت های مپواتر، خشزسالی

 ها و تقویت وریزیبرنامه در زراعی، ایااد روصیه تعاون

 ای وهای نهادههای تولیدی، تامین و صمایتحتوسعه تشزّ

ای، گسپرش خنایع تبدییی و تزمییی تسهیالت یارانه

مرتبط، امور مربوط به خادرات و واردات، توانمندسازی 
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 ذای سالد و امنیت  ذایی، و کشاورزان و توهه به تولید 

 باشد. قوانین محزد و قابح اهرا می هتر از هممهد

انپ تتاب  (، یزی از راهبردهتتای1317اهاللی )

آب را  منابع مناستتت  با توهه به مدیریت کشتتتت الگوی

 آبی وانت با مپناس  و اقیید با سازگار کشت الگوی اخالح

برای داند. وی هم نین عقیده دارد کشتتور می هایدشتتت

 با مپناستتت  و اقیید با ستتتازگار کشتتتت الگوی تعیین

ا های زیر رکشور باید اقدامات و فعالیت کیی هایسیاست

 در نظر گرفت:

 محصو ت کشت طریق از  ذایی امنیت رعایت 

 ،راهبردی() اساسی

 آبی وانت با مپناس  کشت الگوی و ترکی  تعیین 

 ،هادشت

 اب بازار تقاضای و کشاورزان منافع کردن منظور 

 ،رایدار تولید رویزرد

 زراعی م پیف محصو ت کشت تقوید تنظید 

 ،و زمین ری ت خاک منابع و اقییمی شرایط با مطابق

  :منطبق با مقدار و توزیع  کشتدر اراضی دید

 مزانی و زمانی نامپناس  توزیع به عنایت با بارندگی

 های آب و در اراضی آبی: کمیّت و کیفیت منابع ،بارندگی

 ،زمینی زیر و سطحی

 بازدهی و کمپر آبی نیاز با محصو ت کشت 

 ،بیشپر

 مناطق در خشزی و شوری به مقاوم ارقام کشت 

 ،شور خاک و آب منابع با

 پرکوتاه رشد دوره با ارقام کشت گسپرش. 

بح  انپ اب الگوی کشتت مناس  برای مناطق  

ی نیز هایو فعالیت م پیف کشور از سالیان قبح مطرح بوده

برای آن اناام شده که تمرکز بیشپر آن در تدوین قوانین و 

مرتبط بوده استت. البپه در سالیان اخیر با   فرادستت استناد  

های تغییر اقیید و کمبود شتتدید منابع توهه به وقوع ردیده

آب برای تولید محصو ت کشاورزی، ضرورت کار هدّی 

الگوی کشت کشور از محصو ت  اخالحو منستاد برای  

آب بر به محصو ت کد مصر  و البپه با ارزش اقپصادی 

 های م پیفی نیز توسطمناس  بیشپر اصساس شده و طرح

های زراعت و با بانی های اهرایی نظیر معاونتدستتتپگتاه 

کشاورزی تدوین و صپی در مناطق محدودی وزارت ههاد

ام، بی ن) ه استمطالعه میدانی نیز شتد  الگوییبه ختورت  

1337). 

 هایرژوهشدر زمینه الگوی کشتتت مطالعات و 

هامع و کاربردی زیادی در کشتور اناام نشده است. یزی  

از اقدامات مهد در خصتتتو  همع بندی مطالعات اناام 

 کشت الگوی اندیشتی  هد شتده در کشتور برگزاری اولین  

الگوی کشت "کشتور با شعار   با ی و زراعی محصتو ت 

ه باشد کمی "افزایش بهره وری و صف  منابع رایهمناست :  

ت امور تولیتتدات گیتتاهی وزارت ههتتاد نتتتوستتتط معتتاو

بر  برنامه ریزی و اهرا گردید.1317 کشتتتاورزی در خرداد

ن ع ایواستتاس بیانیه این هد اندیشتتی و در ارتباط با موضتت

موارد زیر مورد تتاکیتد همایش مذکور قرار گرفپه    ،مقتالته  

 :  (1317)بی نام،  است

 برداری بهینتته از منتتابع آب و ایاتتاد لزوم بهره

های  زم برای آن گروه از تولیدکنندگانی که رعایت انگیزه

الگوی کشتت توختیه شده توسط وزارت ههاد کشاورزی   

 را اهرا نمایند،

 هنگی درون ب شی و برون اسویی و هملزوم هد

شت الگوی ک ریزی مشپرک در راسپایب شی و ایااد برنامه

 های سا نه و رنج ساله توسعه ب شبهینه مورد نیاز در برنامه

  ،کشاورزی

  تهیه و ارائه  یحه الگوی کشت به دولت و

نظر قرار دادن مالصظات مورد نظر وزارتین مایس با مدّ

  ،ههاد کشاورزی و نیرو

 ها و هدایت منابع اعپباری تصوی  طرح

به  بانی از تولید منوطای و هرگونه رشپیتسهیالت و بیمه

 ،رعایت الگوی کشت مناطق

 های نیرو، بازرگانی،  زم وزارت انه هایهماهنگی

بهداشت و درمان که بنحوی با اخالح و بهبود الگوی بهینه 

ای هکشت در ارتباط هسپند با اهدا  تعیین شده برنامه

  ،الگوی کشت و امنیت  ذایی وزارت ههاد کشاورزی
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 کشت با صمایت دولت در  سازی الگویبهینه

 هایراسپای امنیت  ذایی و سالمت  ذا و با رعایت مزیت

 نسبی، 

 هایکشت درخپان میوه، گیاهان چند ساله، عیوفه 

های دید با شی  بیش از دائمی و گیاهان دارویی در عرخه

 ،1به زارعین و منابع طبیعی کشور( مپعیق) 11%

 های هدید با آوریتدوین دانش فنی و فن

ها، رویزرد کشاورزی صفاظپی با توهه به مصر  بهینه نهاده

 مدیریت زمان و انطباق با شرایط اقییمی کشور،

  تهیه و ارائه برنامه هامع الگوی کشت بهینه از

 ،های اهرایی ذیربطسوی دسپگاه

  واصد در  سهگنااندن یب دوره درسی معادل

کشاورزی دانشگاهی های دروس اخپصاخی هریب از رشپه

 برای آشنایی با بح  الگوی کشت. 

( مهمپرین مشزالت و 1317هعفری و امینی )

یر یسپان را به شرح زتنگناهای اهرای الگوی کشت اسپان گ

های ها و برنامهعدم همسویی سیاست -1اند: معرفی نموده

عدم تناس  قیمت محصو ت نسبت به  -1میی و اسپانی

 -4 ت نسبت به هد عدم تناس  قیمت محصو -3هزینه 

عدم وهود راهزارهای قانونی  زم در صمایت یا ممانعت 

عدم وهود  -5کشت  الگوی همسو بااز کشت یب محصول 

های تاثیرگذار بر روی الگوی هماهنگی  زم بین دسپگاه

هرصال ه ببرداری. خرد بودن واصدهای بهره -6کشت 

با توهه به اهمیت  ،اشاره گردیدنیز گونه که در با  همان

بح  الگوی کشت مناس  درکشور، قوانین و اسناد 

ده   شیصوتتدوین و در این زمینه  فرادست گوناگونی

است. لذا هد  از این مقاله مرور این قوانین و اسناد 

 و ارزیابی و تحییحهای رناساله توسعه( )برنامه فرادست

 مسائح ها از نقطه نظر نقاط قوّت و ضعف این قوانین وآن

برای عمییاتی شدن بح  ها  با آن رت پهای مو چالش

-میدر کشور الگوی کشت و ارتقاء بهره وری آب و زمین 

 باشد.

 

 با ارتباط در فرادست اسناد محتوایی بررسی و شناسایی

 موضوع الگوی کشت

فقره قانون یا ستتند  17با مرور و بررستتی تعداد 

فقره  11تعداد آب و کشتتاورزی،  هایدر صوزه فرادستتت

ا بح  ب)خریح یا  یرخریح( مرتبط  فرادستت  ستند /انونق

در ها  آنو مش صات عناوین که  شد اصصاء کشت الگوی

 .ستا ارائه شده 1هدول 
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 خییی %11 با تر از هایشی  استت، باید مالصظات زیر را در نظرگرفت. در 

 ریدا ها ورودبه این عرخه کشاورزان که نمود توختیه  نباید و کرد اصپیاط باید

 هد و خاک فرستتایش عمده ب ش که انستتت بیانگر گذشتتپه هایتاربه. کنند

 بدارشتتی اراضتتی در بیرویه های کاربری تغییر به مربوط آبرفت، و آب رفت

 ستترآب در. استتت آن منفعت از بیش کار این هزینه. باشتتد می % 11 با ی

 تا باشتتد اولویت در باید آب استتپحصتتال و تولید آب یزها، در و هاصوضتته

 این. دیمزارها در و شیبدار اراضی در منفعت کد و سودهویانه های کشاورزی

 کند. می کمب بیشپر نیز ها صوضه رایداری به توخیه
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 های آب و کشاورزی مرتبط با بحث الگوی کشت در کشورحوزه فرادستقوانین و اسناد  -1جدول
 توضیحات عنوان قانون/سند قانون/سندکد 

 66و ماده  6ماده  6تبصره  طبیعی منابع و کشاورزی بخش وری بهره افزایش قانون 1

6 
 مورخ جلسه در وزیران هیأت)مصوب  کشاورزی آب مصرف سازی بهینه اجرایی نامه آیین

11/6/1731)1 
 4و  7مواد 

 1ماده  اقتصادی فنی، مناسب قطعات ایجاد و کشاورزی اراضی شدن خرد از جلوگیری قانون 7

4 
 مناسب قطعات ایجاد و کشاورزی اراضی شدن خرد از جلوگیری آئین نامه اجرایی قانون

 اقتصادی فنی،
 6و تبصره  3ماده 

 6نسخه جدید ضوابط ملی آمایش سرزمین 1

 مصرف الگوی اصالح کلی هایسیاست 6
)مورخ  رهبری معظم مقام ابالغیه

73/11/1736) 
 های الف و ببند 7آب منابع مدیریت فرابخشی سند 3
 مصوبات نهمین و پانزدهمین جلسه مصوبات شورایعالی آب کشور 8

 و بند ط 13ماده  توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی چهارم برنامه قانون 3

 )الف(141)ب( و 147مواد  قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 13

 توسعه ششم برنامه کلی هایسیاست 11
-)بند 41)بندهای الف و ج( و ماده  41ماده 

 های الف، ت، و ث و الحاقی(،

 

 .تارائه شده اسبه ترتی  در ادامه مپون این قوانین و اسناد 

 

  یطبیع منابع و کشاورزی بخش وری بهره افزایش قانون

 در تضتتتمینی خریدهای :1مراده   1 تبصررره

 به ( منوط6)ذکر شتتده در ماده  استتاستتی یر محصتتو ت

 و کشتتاورزان  طر  از کشتتت  الگوی شتترایط  رذیرش

 ساسا بر منطقه هر کشتت  الگوی باشتد.  می کنندگانتولید

 شرایط اقپصادی، شترایط  افزوده، ارزش نستبی،  هایمزیت

 ماه شش تا صداکثر کشور، در آن بهینة صد و هوایی و آب

 کشاورزیههاد وزارت توسط قانون، این تصتوی   از رس

 .شود می ابالغ اهراء ههت و تعیین منطقه هر برای

 رویزرد با وری بهره افزایش راسپای در :81 ماده

 ،کشت بهینة الگوی رعایت و کشاورزی آب محور تقاضتا 

 تصوی  از رس سال یب صداکثر است موظف نیرو وزارت

                                                           
 و سازندگیههاد و کشاورزی نیرو، هایوزارت انه 11/7/1374 مورخ 1132/11/3313/121 شماره مشپرک ریشتنهاد  به بنا 11/6/1375 مورخ هیسته  در وزیران هیأت -1 

( 51) ماده و - 1373مصوب - ایران اسالمی همهوری فرهنگی و اهپماعی اقپصادی، توسعه دوم برنامه قانون( 13) تبصتره  "ط" بند استپناد  به و وبودهه برنامه ستازمان 

 نمود. تصوی  را کشاورزی آب مصر  سازیبهینه اهرایی نامهآیین - 1361 مصوب -آب عاد نه توزیع قانون

 هایگاه و نقش تقویت ریرامونِ نوین نگرشی ضرورت بر مبنی لهمعظد تأکیدات ،1332 سال در انقالب معظد رهبر سوی از سرزمین آمایش کیّی هایسیاست ابالغ با -1 

 اتفاق ییالمیبین و میی سطوح در گذشپه سال ده طی که ایگستپرده  تحو ت کیی طور به و اقییمی تغییرات ستو  یب از هم نین و  ربی هنوب آستیای  محیط در ایران

 یافت. ضرورت ،1313 سال مصوب میی ضوابط سند اولین در بازنگری آینده تحو ت به نگاه با دیگر سوی از و است، افپاده

 ورخم در آب منابع مدیریت فراب شی ستند  عنوان با که  فراب شتی  و ب شتی  توستعه  استناد  در شتده  بینی ریش اهدا  تحقق برای  زم استاستی   اقدامات ماموعه -3 

  است. رسیده دولت محپرم هیئت تصوی  به 11/5/1314

 11/6/1375 مورخ هیسه در وزیران هیأت مصوب -4 

 به آب صامی تحویح برای را  زم اقدامات قانون این

 رزی،کشاو ب ش قانونی های تشزح اولویت با بردارانبهره

 هایصوضه مااز تحمح ظرفیت آب، میی ستند  استاس  بر

 یستز اهپماعی، اقپصادی، شرایط گرفپننظر در با و آبریز

 دت صی برای شتده  تعریف هایاولویت با فنی و محیطی

 .آورد عمح به کشاورزی آب

 

 4کشاورزی آب مصرف سازی بهینه اجرایی نامه آیین

 به است مزیّف کشاورزیههاد  وزارت : 9 ماده 

 بی هر کشت در الگوهای نامه،آیین این مفاد تحقق منظور

 و میی هایستتیاستتت استتاس بر را کشتتور آبیاری مناطق از

 مطیوب برداریبهره ضتتوابط و و خاک آب منابع ای،منطقه

وزارت  به ماه ده ظر  و مشتت د مؤثر عوامح دیگر و

 .نماید اعالم نیرو
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 نامهآیین این( 1) ماده موضوع محاستبات  اناام با : 4 ماده

 توسط نامهآیین این( 3) ماده کشتت برابر  الگوهای اعالم و

 آبتحویح نقطه به توهه با و کشتتتاورزیههاد  وزارت

 آب مقدار نامه،آیین این( 15) و( 1) مواد در مش د شده

 زا یب هر برای بهینه آب مصتتر  الگوی یا تحویح قابح

 این( 1) شماره ضتمیمه  فرمول برابر کشتور،  آبیاری مناطق

 آید.می دست نامه بهآیین

 

 ایجاد و کشدداورزی اراضددی شدددنخرد از جلوگیری قانون

 اقتصادی - فنی مناسب قطعات

 به است موظف کشاورزی وزارت ههاد :1 ماده

 نابعم بهینه ت صتتید تولید، عوامح وریبهره ارتقاء منظور

 اراضتتتی شتتتدن خرد و افراز و تفزیب از و هیوگیری

 ی،آب کشت زیرها، اراضینهالسپان ها،باغ از اعد) کشاورزی

 از ماه شتتتش مدت ظر  صداکثر( ها آن آیش و ،دید

 اراضتتی اقپصتتادی -فنی نصتتاب صد قانون، این تصتتوی 

 کشتتت، الگوی اقییمی، شتترایط استتاس بر را کشتتاورزی

 خاک و آب منابع کیفیت و یتکمّ و ضتتوابط مزانیزاستتیون

 اتهی .نماید وزیران ارائه هیات به تصوی  ههت و تعیین

 صد ماه ستته مدت ظر  صداکثر استتت موظف نیز وزیران

  تصتتوی و را بررستتی ریشتتنهادی اقپصتتادی -فنی نصتاب 

 .نماید

 

 اراضددی شدددن خرد از جلوگیری قانون اجرایی نامه آئین

 اقتصادی  -فنی مناسب قطعات ایجاد و کشاورزی

به کییه مالزین اعد از صقوقی و صقیقی  :7مراده  

در ختتورت خرید اراضتتی کشتتاورزی رراکنده و یز ارچه  

اقپصتادی و بیشپر از آن به   -نصتاب فنی  نمودن آن در صد

 ها و از طریق بانب شرط صف  کاربری اراضی کشاورزی،

الحستتنه و یا تستتهیالت قر  مؤستتستتات اعپباری مالی، 

 وتستهیالت ده ستاله با صداقح نرخ بهره ب ش کشاورزی   

                                                           
 رد انقالب معظد رهبر سوی از سرزمین آمایش کیّی هایستیاست  ابالغ با -1 

 قویتت ریرامونِ نوین نگرشی ضرورت بر مبنی لهمعظد تأکیدات ،1332 ستال 

 ستتو یب از هم نین و  ربی هنوب آستتیای محیط در ایران هایگاه و نقش

زمان دریافت تستهیالت و به میزان قیمت کارشتتناسی روز  

 گردد.می ءاراضی مورد معامیه اعطا

الحستتنه ررداخت تستتهیالت قر  :8تبصررره 

د تعهسازی و های یز ارچهمشروط به رعایت دسپورالعمح

ربط مبنی بر رعایت الگوی کشتتت مورد نیاز اشتت ا  ذی

( ستتتال با تشتتت ید و تأیید مدیریت 12منطقه به مدت )

 باشد.ههاد کشاورزی شهرسپان می

 

 1سرزمین آمایش ملی ضوابط

    ها تتدوین الگوهتای بهینته کشتتتت در دشتتتت

)واصتدهای هیدرولوژیزی( با تأکید بر ارزش اقپصتتتادی  

 آب.

محدودیت کشتت محصو ت با نیاز آبی با  در   -

فضتاهای باز و هایگزینی در موارد ممزن از طریق کشت  

 ای.گی انههای 

 های فراسرزمینیهای توسعه کشتگسپرش زمینه -

ایران در کشتورهای دیگر که قیمروهای مسپعد کشاورزی  

 دارند.

 

 مصرف الگوی اصالح کلی هایسیاست

های آبیاری یوهاختالح الگوی کشتت و اعمال ش  

های بهینه تأمین و توزیع آب شرب کارآمدتر، ایااد سامانه

 ستازی ت صتید و مصر  آب در ب ش تولید بر  و بهینه

 اساس ارزش راهبردی و اقپصادی بیشپر.

 

  آب منابع مدیریت فرابخشی سند

 فراب شی( شامح:) آب منابع مدیریت 

 رعایت استتاس بر مصتتر  الگوی کاربرد و تعیینالف( 

 هغرافیایی شرایط به توهه با "ضرور و مطیوب" مصتر  

 کشور. هوایی و آب و

 آب شامح منابع کیفی و یکمّ رایداری و صفاظت: 

 در پهگذش سال ده طی که ایگستپرده  تحو ت کیی طور به و اقییمی تغییرات

 تحو ت هب نگاه با دیگر سوی از و است، افپاده اتفاق المیییبین و میی سطوح

 یافت. ضرورت ،1313 سال مصوب میی ضوابط سند اولین در بازنگری آینده
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 محدودیت با مناطق در توسعه مناس  الگوی انپ اب ب(

 د،ک آبی نیاز  با خنایع محور، خنعت توسعه نظیر آب

 با  اقپصادی ارزش واهد ایگی انه کشت و خدمات

 

 کشور  آب شورایعالی مصوبات

با توهه به اهمیت مبح  : مصوبه نهمین جلسه

ماازی  دات آبرآب ماازی و نقش آن در خادرات و وا

وزارت ههاد کشتتتاورزی موظف استتتت در تهیه الگوی  ،

کشتتتت مناطق م پیف کشتتتور و نیز تهیه ستتتند میی آب 

 مبح  آب ماازی محصو ت را لحا  نماید.

وزارت ههاد : جلسررهمصرروبره پرانید مین   

زمان با اهرای کشاورزی موظف است ظر  دو سال و هد

استاس سهمیه آب کشاورزی تعیین شده توسط   بر« 4»بند 

الگوی کشتتتتت بهینتته و نیز روش بهبود  وزارت نیرو،

های کشور تعیین و اعالم های آبیاری را در کییه دشتشیوه

 نماید.

 

  فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون

 شتش  مدت ظر  استت  مزیف دولت :11 ماده

 ب ش توستتتعه برنامه قانون این تصتتتوی  از رس ماه

 در خودکفایی محوریت با را طبیعی منابع و کشتتتاورزی

 ی، ذای امنیت تأمین کشاورزی، استاسی  محصتو ت  تولید

 محصتتو ت ختتادرات توستتعه و تولید نمودن اقپصتتادی

کشاورزی...  ب ش افزوده ارزش رشتد  ارتقای کشتاورزی، 

 آورد: در اهرا مرصیه به ذیح اقدامات اناام طریق از

                                                           
 با ات که مواردی در ها آن کیفیت ارتقاء و موهود با ات مولف: نوسازی -1 

 ا اتب گسپرش بح  اما است، مفید و توخیه قابح اند، شده هانمایی درستت 

 ناسپا از معدودی در خرفا مهد این و دارد بسیار تامح های شیبدار اراضی در

 توان ارزیابی و بررستتی از رس و دارند میییمپر 422 با ی بارش که هایی

 و اراضتی  تناست   مطالعات نیز و شتتناستتی خاک مطالعات سترزمین،  محیطی

 دید با ات توسعه برای را  زم تناس  که خاک، نقشته  از هایی واصد کشتف 

 خاک منابع صفاظت برای کامح اصپیاط با و دارند %11 از کمپر های شتتی  در

 .باشد می توخیه قابح آب و

 در اولویت با با ات توسعه و 1موهود با ات نوستازی  :ط

 تأمین اب هزپار میییون یب میزان به مسپعد و شیبدار اراضی

 .خادرات توسعه راسپای در و قیمت ارزان منابع

  

 اجتماعی، فرهنگیقانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، 

به منظور صف  ظرفیت تولید و نیح به  :149ماده 

خودکفایی در تولید محصتو ت اساسی کشاورزی و دامی  

هتتای رو نی، از هتمیتته گنتتدم، هو، ذرت، برنج، دانتته 

چغندرقند و نیشتزر، گوشتت ستفید، گوشت قرمز، شیر و    

در طول برنامه اقدامات ...مرغ، اختالح الگوی مصر  ت د

 شود:م میزیر اناا

 تحویح آب مورد نیاز کشاورزان به خورت صامی بر ب(

استتاس الگوی کشتتت هر منطقه و با استتپفاده از مشتتارکت 

 .ب ش  یردولپی

به منظور اقپصتتتادی و رقابپی نمودن  :141ماده 

تولید و افزایش خادرات محصو ت کشاورزی، ساماندهی 

متدیریتت منتابع، صفتاظت از منابع رایه و ارزش افزایی و     

 تزمیح زنایره ارزش محصو ت کشاورزی:

صمایت از تولید محصتتتو ت کشتتتاورزی در قال   الف(

، زیهبران ب شتتی از یارانه ستتود و کارمزد تستتهیالت بان 

ها با  های بالعو ، ررداخت یارانه و ستتایر مشتتوقکمب

 ای برمنطقه -میی مناستت اولویت رعایت الگوی کشتتت 

ای استتتت کتته بته ریشتتتنهتتاد وزرات   نتتامته استتتاس آئین

 رسد.کشاورزی به تصوی  هیأت وزیران میههاد

 

 

 

 ناسیش خاک کارشناسان توسط فنی قوی نظارتی چپر صپما باید که آن ضمن

 در باید هد اکولوژیب رای ردّ رایش موضتتوع. باشتتد داشتتپه چیرگی آنها بر

 تکش الگوی. گردد معمول و توخیه کشاورزی ب ش های فعالیت و بررستی 

 ن واهد درازمدت در منابع نابودی هز چیزی اکولوژیب، رای رد رایش بدون

 شارها بدان بحال تا فرادست لوایح و قوانین از کدام هیچ در که موضوعی. بود

 خاک صفاظت هامع قانون و  یحه در گردد کهلذا توخیه می. نشتده است  ای

 . شود ررداخپه مهد بدین است بررسی دست در مایس در اکنون هد که
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 های کلی برنامه ششم توسعهسیاست

دولت موظف استتت برای صصتتول به : 41 ماده

های اقپصاد مقاومپی اهدا  بندهای شتشد و هفپد سیاست 

در ههتت تتامین امنیتت  تذایی و نیتح بته خودکفایی در       

محصتو ت استاسی زراعی، دامی، و آبزی به میزان نود و   

( در رتایتان برنتامه و افزایش تولیدات    %35رنج درختتتد )

کشاورزی بویژه محصو ت دارای مزیت خادراتی، رسیدن 

ولید و های تبت، تقویت و تزمیح زنایرهبه تراز تااری مث

توستتتعتته ختتتادرات و ارتقتتای بهره وری آب و ختتاک  

های کشتاورزی، اقدامات زیر را ههت صصول به شاخد 

 کمی به شرح مندرج در هداول زیر اناام دهد:

توستعه کشاورزی صفاظپی، توسعه کشت نشایی، به   -الف

اوم، ارقام مقکارگیری نژادی و به زراعی، تولید و تامین و به

خود اتزایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضتتری  ماشینی 

 اس  ب ار در هزپار 11/2کردن سا نه صداقح 

هزار  522افزایش تولید محصو ت راهبردی و تبدیح  -ج

 1هزپار از اراضی شیبدار به با ات

 با مقابیه منظور دولت مزیف استتت به :41 ماده

 برای محیطی زیست هایصقابه رهاسازی و آبی کد بحران

 ب ش رایداری و افزایش تولید در ستتترزمین، رتایتداری  

ای ارتق و زیرزمینی هایسفره به ب شی تعادل کشتاورزی، 

میزانی که در ستتتال رایانی  وری و هبران تراز آب، بهبهره

را به عمح  زیر اقدامات شتتود مپرمزع  میییارد 11برنامه 

 آورد:

وری  سطح و افزایش بهره واصد در عمیزرد افزایش (:الف

در تولید محصتتو ت کشتتاورزی با اولویت محصتتو ت   

با نیاز  و ارقام دارای مزیت نستتبی و ارزش ختتادراتی با  

 رعایت و آبی کمپر و ستازگار با شتوری، مقاوم به خشزی  

 منطقه. با مناس  کشت الگوی
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 هب نیاز و نشد مواهه کشتور  رژوهشتی  و عیمی ماامع استپقبال  با بود، نشتده 

 خالا شپابزده، طرح این در چون. دارد بیشپری بسیار کاری چزش و بررستی 

 فضای از کشت انپقال و هاگی انه از توستعه  صمایت (:ت

ت ها، مدیری کنپرل شده، باز چرخانی رسابفضتای   به باز

 .های نامپعار  و مدیریت آب ماازی آب

طراصی و اهرای الگوی کشت با تاکید بر محصو ت  (:ث

های وری آب در چارچوب سیاستراهبردی و ارتقاء بهره

کیی اقپصتتاد مقاومپی و تامین منابع و الزامات مورد نیاز در 

صمایت و مشتتتوق های قتال  بودهه ستتتنواتی و اعمال  

 .مناس  فقط در چارچوب الگوی کشت

 ،دولت موظف استتت تا رایان ستتال اول برنامه :بند الحاقی

طرح الگوی کشتتتت را برای تمامی نقاط کشتتتور تعریف 

های برنامه ششد به مورد اهرا گذارد.  نموده و در طی سال

وزارت نیرو موظف استتت ت صتتید آب را مطابق الگوی 

 اورزان قرار دهد.کشت در اخپیار کش

 

 تنسب فرادست قوانین و اسناد مجموعه رویکرد تحلیل

 بحث الگوی کشت به

 کشت الگوی سازی بهینه هایدر مبح  سیاست

تولید، این بح   اقپصاد ارتقاء و آب مصتر   کاهش برای

در قوانین و اسناد به شزح مطیوبی دیده شده است. دولت 

شتده استت   ف مزیّ خود گریتصتدی  در راستپای وظایف 

 و تهیه تضتتمینی، خریدهای اهرائی اقدامات درخصتتو 

 خرید، اهرائی اقتدامات  تولیتد،  هتای نهتاده  کییته  توزیع

بازار اقدام  و تنظید نیتاز  مورد اقالم توزیع و انبتارداری 

 و اقپصادکشت نماید. هم نین در راستپای رعایت الگوی  

 بدیییت خنایع ها،سردخانه سییوها، تولید به مسائح انبارها،

ر گری دبیمه و ترویای آموزشتتی، اهرائی امور تزمییی، و

 کشور توهه خا  نماید.

ی های الگودر راسپای تشویق به رعایت سیاست

  یر محصتتو ت در تضتتمینی کشتتت مناستت ، خریدهای

 طر  از کشتتت الگوی شتترایط رذیرش به منوط استتاستتی

بر استتاس هم نین  .باشتتدمی کنندگانتولید و کشتتاورزان

 رتبه صاضتتر صال در که کشتتوری در و نشتتده دیده اکولوژیب رای رد رایش

 اندکی تولید برای توان نمی دارد، را آب بحران و خاک فرستتایش ن ستتت

   نمود. رایج و تشدید شیبدار، اراضی در را خاک فرسایش محصول،
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 رب باید منطقه هر کشتتت الگویقوانین و استتناد فرادستتت 

 اقپصادی، شرایط افزوده، ارزش نستبی،  هایمزیت استاس 

طه البپه نق آن تعیین شود. بهینة صد و هوایی و آب شترایط 

ه زمین این دست درضعف و خالء که در قوانین و اسناد فرا

 خاک، به ایاشتتتاره هیچ وصود دارد آنستتتت که در آنها

منابع آب و . آبریز نشتده است.  صوضته  و رایداری لندفرم،

 زمانی کشاورزی،. آبریز هسپند های صوضه ارکان خاک از

 رایدار نیز هاصوضتته ارکان که بود، خواهند مپوازن و رایدار

 رایداری بدون کشتتت الگوی ستند  تدوین. باشتتند ستتالد و

 . باشد نمی رذیر امزان صوضه هر طبیعی منابع

های آب یزی از زیر ستتتاختت  تحویتح صامی 

 اعمال الگوی کشتت مناست  شتناخپه شده و مطابق قانون   

 بهره به آب صامی تحویح برای را  زم بتاید اقدامات 

 آب مقدارده و آب فراهد ش میی سند استاس  بر و برداران

 زا یب هر برای آب بهینه مصتتر  الگوی یا تحویح قابح

 کشور باید تعیین شود. آبیاری مناطق

قوانین هم نین تصتتتریح گردیده استتتت که در 

 کشت الگوی تهیه در است موظف کشاورزی ههاد وزارت

ن آب، و ررداخپ میی سند تهیه نیز و کشتور  م پیف مناطق

 ماازی اقدام نماید. آب مبح  به

های تشتتویقی برای رعایت از لحا  ستتیاستتت 

 هک کنندگانیمصر  مورد دردولت الگوی کشتت مناس ،  

 اب بپوانند مصتتر ، مدیریت م پیف هایشتتیوه اعمال با

 کشتتت الگوی یب برای ستتطح واصد در تولید میزان صف 

 امپیازاتی قائح شده است. دهند، تقییح را مصار مقدار

در ماموع در بح  الگوی کشتتتت مناستتت  و 

های زیر کاهش مصتتتر  آب، نزات و کیید واژه منطبق بر

 در قوانین و اسناد مرتبط تصریح گردیده است:

 توستتعه عدم ستتطح، واصد در عمیزرد افزایش -

 با مناستت  کشتتت الگوی رعایت کشتتت، زیر کح ستتطح

 خشتتزی به مقاوم های گونه و ارقام کارگیری منطقه، و به

   شوری ههت افزایش تولید و سازگاری با خشزسالی و
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 ینتدو. آبریز مغفول مانده است صوضه رایداریو  لندفرم، خاک، شد که بح 

 ،اعپباری مالی،: قبیح از ویژه ررداخت تستتهیالت -

 و های تولیدستتتاختتامین زیر و فنی بازرگانی، صقوقی،

 صمایپی، هاییارانه ررداخت

 قال  در کشاورزی محصتو ت  تولید از صمایت -

 ،بانزی تستتهیالت کارمزد و ستتود یارانه از ب شتتی هبران

 با هاقمشتتوّ ستتایر و یارانه ررداخت بالعو ، هایکمب

   ،میی بهینه کشت الگوی رعایت اولویت

 منتتتاطق در کشتتتت الگتتتوی تطبیتتتق امزتتتان -

 شتده و  فتراهد  آبتی  هتای وظرفیتت  امزانتات  بتا  م پیف

 بتتته آب ت صتتتید طریتتتق از آب اقپصتتتادی کتتتارآیی

 بتتتازدهی و کمپتتر  آبتتتی نیتتاز  بتتتا محصتتو ت  تولیتتد 

 یابد، افزایش بیشپر اقپصادی

 هادشتتتت در کشتتتت بهینه الگوهای تتدوین  -

 اقپصتتتادی ارزش بر تأکید با( هیدرولوژیزی واصدهای)

 ،آب

 رد با  آبی نیاز با محصو ت کشتت  محدودیت -

 کشت طریق از ممزن موارد در هایگزینی و باز فضتاهای 

 ،ایگی انه

 ختتنعت و کشتتت هایماپمع هتوستتع و ایااد -

 ،کشور م پیف قیمروهای قابییت با مپناس 

 یفراسرزمین هایکشت توسعه هایزمینه گسپرش -

 کشاورزی مسپعد قیمروهای که دیگر کشورهایی در ایران

 ،دارند

 و یتزمیی تبدییی، ختتنایع گستتپرش و استتپقرار -

 .کشاورزی اساسی محصو ت نگهداری

 فرادستتتتبتا مرور و ارزیتابی قوانین و استتتناد   

های ستتیاستتتتوان راهبردها و مشتتروصه فوق هم نین می

در این قوانین و استتتنتتاد فرادستتتت زیر را معرفی شتتتده 

 :تش ید داد

 هایمزیت استتاس بر منطقه هر کشتتت الگوی -

 ییهوا و آب شرایط اقپصادی، شرایط افزوده، ارزش نسبی،

 ،1کشور تعیین شود در آن بهینة صد و

 ینم رذیر امزان صوضتته هر طبیعی منابع رایداری بدون کشتتت الگوی ستتند

 . تررداخ اقپصادی مباص  به  خرفاو در بح  الگوی کشت نباید . باشد
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طرح الگوی کشت برای تمامی و تدوین تعریف  -

هر  نقاط کشتتور و ت صتتید آب مطابق الگوی کشتتت  

 منطقه،

کشتتتتت بهینتته و نیز روش بهبود الگویتعیین  -

های کشتتور از ستتوی  های آبیاری در کییه دشتتتشتتیوه

 ،وزارت ههاد کشاورزی

 ،تعیین میزان آب تحوییی بر اساس الگوی کشت -

مصتتتر  بهینه آب و تحویح صامی آن برای مصتتتار  

 ،کشاورزی

  یر محصتتو ت در تضتتمینی اناام خریدهای -

 طر  از کشتت  الگوی شترایط  رذیرش به منوط استاستی  

   ،باشد تولیدکنندگان و کشاورزان

 اعمال اب کشتتاورزانی که هامپیازاتی بگرفپن ق تعیّ -

 یزانم صف  با مصر ، بپوانند مدیریت م پیف هایشتیوه 

 مقرر کشتتتت الگوی یب برای ستتتطح واصد در تولید

 ،تقییح دهند آب خود را مصار 

 اراضتتتی اقپصتتتادی و فنی نصتتتاب تعیین صد -

ابط ضو کشت، الگوی اقییمی، شرایط اساس بر کشاورزی

   ،خاک و آب منابع کیفیت و تکمیّ و مزانیزاسیون

 میزان کشتتاورزی که اراضتتی مالزین تشتتویق -

 اشدبمی اقپصادی و فنی نصتاب  صد از ترکد آنان مالزیت

 در هایمساصت به اراضی آن ستازی و یز ارچه تامیع به

 از طریق اعطاء با تر، و شتتتده تعیین هاینصتتتاب صد

 قوقی،ص اعپباری، مالی،: قبیح از ویژه تسهیالت و امپیازات

 ررداخت و تولیدی زیربناهای و ستتتاخت فنی بازرگانی،

 ،صمایپی هاییارانه

 ،ایتوسعه کشت های گی انه -

 ،اراضی کشاورزی 1اهرای طرح کاداسپر -

طراصی و اهرای الگوی کشتتتت بتتا تتتاکیتتد بر   -

و ارتقتتاء بهره وری آب و در  محصتتتو ت راهبردی،

 .های کیی اقپصاد مقاومپیچارچوب سیاست

اگر ب واهید تحییح تفصتتییی از بعضتتی از قوانین و استتناد 

مهد کشتتور در زمینه بح  الگوی کشتتت داشتتپه باشتتید،  
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 ب ش وری بهره افزایش قانون "هایتوان بته رویزرد می

 "ستند برنامه شتشد توسعه  "و  "طبیعی منابع و کشتاورزی 

 عمناب و کشاورزی ب ش وری بهره افزایش قانونررداخت. 

 عینی هیستته در تبصتتره 36 و ماده 35 بر مشتتپمح طبیعی

 در و تصوی  استالمی  شتورای  مایس 13/4/1313 مورخ

این قانون  تأیید شتورای نگهبان رسید.  به 6/5/1313 تاریخ

هامع و موثر برای مدیریت آب کشتتاورزی  قوانینیزی از 

باشد که شاید به تنهایی راس گوی صح بسیاری کشتور می 

نزات ی در کشور است. از مشزالت مدیریت آب کشاورز

 عبارتند از: بح  الگوی کشتمثبت سند در 

  ررداخپن به بح  ارتقاء بهره وری آب کشاورزی

 ،تولید محصو ت کشاورزی کشت و و اخالح الگوی

  توهه خا  به بح  الگوی کشت و صمایت از

 نمایند والگوی کشتت گیاهانی که آب کمپری مصر  می 

 ،با تری دارندوری آب و ارزش افزوده بهره

   رعتایت الگوی کشتتتت بهینه با توهه به تحویح

 ،صامی آب و سندمیی آب کشور

   الزام به توهه خا  به محیط زیستتت، شتترایط

اکولوژیزی، و صفاظت خاک در شتترایط تولید محصو ت 

 ،کشاورزی

  توستتتعتته افزایش تولیتتد و اشتتتپغتتال از طریق

و گیاهان دارویی، توستتعه کشتتت  ای، گی انههای کشتتت

   .خنایع تبدییی و تزمییی کشاورزیافزایش 

برنامه شتتشد توسعه در خصو  بح  نزات مثبت ستند  

 عبارتند از:الگوی کشت 

مناطق  با مناستت  کشتتت الگوی الزام به رعایت -

 م پیف کشور

ای برای کاهش های گی انهصمتایت از کشتتتت  -

 مصر  آب

در خصتتو  بح  ستتند،  این نقاط ضتتفهر صال از ه ب

اخرار بر گسپرش شپابزده با ات در اراضی الگوی کشتت  

اهپماعی و محیط -باشتتد که مستتائح اقپصتتادیمیشتتیبدار 

به  زیستتپی آن هنوز کامال مطالعه و بررستتی نشتتده استتت.
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اندیشتتی با عنوان همع بندی نشتتستتت هدعنوان نمونه در 

در مرکز "های توسعه رنج سالهامنیت آب و  ذا در برنامه"

تصریح گردیده است همهوری، مطالعات راهبردی ریاست 

  ذایی، امنیت تامین در ههانی کارهایراه از یزی"کته  

( بزس آب وری بهره ارتقاء) دید اراضی از بیشتپر  وریبهره

 تغییر ویژه توهه و ستتیاستتت  ستتازیریاده اما،. باشتتدمی

 ا اتب توستتعه بویژه و دید کشتتت الگوی تغییر و کاربری

 شده قید توستعه  شتشتد   برنامه 31 ماده پ بند در که دید،

 آب منابع بر آن ممزن اثرات ارزیابی نیتازمنتد   استتتت،

 اییهنگرانی نیز طرفی از. باشتتدمی( آبی آب) تادیدرذیر

 هب) خواریزمین برای بستتپری ستتیاستت  این تا دارد وهود

 هستتابق به مستتبوق کشتتور در که(طبیعی منابع عمده طور

د گردموکدا توخیه میاید. بر این اساس نم فراهد را استت 

 دولتت محپرم در اهرای این بنتتد بتتا تعیین کتتارگروهی از 

، دانشگاهیان و خاص  نظران، تبعات و اثرات رژوهشگران

هتانبی آن را با دقت و هامعیت  زم مورد بررستتتی قرار  

)بی نام،  "دهد و ستت س اقدامات عمییاتی را معمول نماید 

1336). 

راهزارهای سازگاری بهر صال اگر همع بندی از 

منطبق و منبع  از برنامه ششد توسعه ب واهد ارائه شود، 

 موارد مهد زیر قابح ارائه هسپند:

 در ایمنطقه و میی بهینه کشت الگوی تعیین 

 ،تولید ایهنهاده و عوامح وریبهره افزایش راسپای

 های مدرن و تولید رایدار توسعه گی انه

 ،محصو ت قابح کشت در گی انه

 گسپرش کشاورزی صفاظپی، 

 تولید ایمنطقه فرا هایظرفیت شناسایی 

 ،راهبردی محصو ت

  ارتقاء  در زمینه های کاربردیافزایش رژوهش

ر افزایش تولید د صفاظت و رایداری منابع خاک و آب و نیز

 ،های کنپرل شده محیط

 کشاورزی اخول رعایت با دوم کشت توسعه 

 ،صفاظپی

 ی برداری بهینه با تأکید بر رایداراسپقرار نظام بهره

و تعادل ب شی در عرضه و تقاضای آب و رایش دقیق و 

  ،بهنگام

  ایااد رایگاه اطالعات هامع کشاورزی و آب و

  ،خاک در راسپای مدیریت رایش زیرب ش آب و خاک

  ارتقاء سطح صاخی یزی و توان تولیدی خاک

  .کشاورزیهای آلی خاکاراضی کشاورزی و مدیریت ماده

 

 گیریجمع بندی و نتیجه

در بحت  الگوی کشتتتت مناستتت  و منطبق بر  

های زیر در قوانین کاهش مصتتر  آب، نزات و کیید واژه

 و اسناد مرتبط تصریح گردیده است:

 ،اعپباری مالی،: قبیح از ویژه ررداخت تستتهیالت -

 و تولیدی زیربناهای ستتتاخت و فنی بازرگانی، صقوقی،

 صمایپی، هاییارانه ررداخت

 قال  در کشاورزی محصتو ت  تولید از صمایت -

 ،بانزی تستتهیالت کارمزد و ستتود یارانه از ب شتتی هبران

 با ها مشتتوق ستتایر و یارانه ررداخت بالعو ، هایکمب

  میّی، مناس  کشت الگوی رعایت اولویت

 اب م پیف مناطق در کشتتت الگوی تطبیق امزان -

 اقپصادی کارآیی وشده  فراهد آبی هایظرفیت و امزانات

 آبی ازنی با محصو ت تولید به آب ت صید طریق از آب

 بیشپر اقپصادی بازدهی و کمپر

 هادشتتتت در کشتتتت بهینه الگوهای تتدوین  -

 ب،آ اقپصادی ارزش بر تأکید با( هیدرولوژیزی واصدهای)

 رد با  آبی نیاز با محصو ت کشتت  محدودیت -

 کشت طریق از ممزن موارد در هایگزینی و باز فضتاهای 

 ای،گی انه

 ،ختتنعت و کشتتت هایماپمع هتوستتع و ایااد -

 کشور، گوناگون قیمروهای هایقابییت با مپناس 

 یفراسرزمین هایکشت توسعه هایزمینه گسپرش -

 کشاورزی مسپعد هایعرخه که دیگر کشورهای در ایران

فی تا صد نسبپا کا گوناگون فرادستقوانین و اسناد  دارند،

 و آب مصر  کاهش برای کشت الگوی هایبه ستیاستت  
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 زم  های تشویقیتولید ررداخپه و ستیاست  اقپصتاد  ارتقاء

ر د برای رعایت الگوی کشت مناس  را ارائه نموده است.

 ههاد قوانین هم نین تصتتریح گردیده استتت که وزارت 

 کشتتت الگوی تهیه نستتبت به استتت موظف کشتتاورزی

یت )با محور آب میی سند تهیه نیز و کشور م پیف مناطق

، و وزارت ههتتاد کشتتتاورزی و همزتتاری وزارت نیرو( 

اقدام نماید. سند میی آب   ماازی آب مبح  ررداخپن به

تهیه شتده است ولی برای بح  تدوین و عمییاتی نمودن  

الگوی کشتتتت میی و آب ماتازی از آن زمتان فعتالیتتت    

چشتمگیری به خصو  در بدنه وزارت ههاد کشاورزی  

به عنوان نمونه اقدامات اهرایی تحقق . اناام نشتده است 

نظر در اسپان گیسپان شامح موارد زیر  الگوی کشت مورد

 (:1317بوده است )هعفری، 

های ریگیری -1تدوین کپاب ه الگوی کشت اسپان  -1

اهرایی )شامح طرح موضوع در هیسات کارگروه آب و 

های دیگر از سازمان برنامه و کشاورزی اسپان و ریگیری

بودهه و کمسیون کشاورزی مایس و معاونت زراعت 

ابالغ برنامه کشت محصو ت  -3وزارت ههاد کشاورزی( 

برگزاری هیسات مشپرک  -4بر اساس نپایج الگوی کشت 

توسعه با ات در  -5مصر  بهینه آب با امور آب اسپان 

توسعه کشت  -6اراضی شیبدار و اراضی کد بازده اسپان 

افزایش کشت آفپابگردان  -1وبات توسعه کشت صب -7کیزا 

 توسعه کشت رنبه. -12ای افزایش کشت نباتات عیوفه -3

نگری  زم  گردد هامعبا توهه به اقدامات فوق مشاهده می

کشاورزی  ها به  یر از وزارت ههادو همزاری سایر دسپگاه

و نیرو از ابعاد م پیف اصساس نشده است و کار به خورت 

های ت ههاد کشاورزی )معاونتابال ی از سوی وزار

زراعت و با بانی( بوده و هد  آنها خرفا توسعه کشت و 

های رو نی( افزایش تولید محصو ت خا  )نظیر دانه

یعنی  5به عنوان نمونه در خصو  مورد شماره  است.

، با توهه به بحران آب و "توسعه با ات در اراضی شیبدار"

 یرز سطح توسعه و افزایش همه این نباید از خاک در کشور

                                                           
اختتتطالصی در عید ( Under Utilized)گیاهان کد بهره برداری شتتتده  -1 

گویند که سطح زیر باشتد که به گیاهان زراعی در الگوی کشت می زراعت می

 این شرایط هرگونهر خحبت به میان آورد. زیرا د کشت

موهبات ت ری  منابع آب و خاک و  توسعه کمّی و افقی

 ،عمودی و کیفی به توسعه محیط زیست شده و لذا باید فقط

 هایاز عرخه برخی در ایهای گی انهنظیر کشت در محیط

 و رربازده هایعرخه درخد 72 در )آنهد شاید کشاورزی

 صاخی یز( کشور روی آورد.

یزی از مباصثی که در بح  تدوین الگوی کشت 

شتتتزح ظاهری  خاک، میی بتاید مدّ نظر قرار گیرد بح  

است که در  آبریز صوضه رایداری و (،Land Form)زمین 

 سند تدوین. استت  مانده قوانین و استناد فرادستت مغفول  

ریز آب صوضه هر طبیعی منابع رایداری بدون کشتت  الگوی

 رفاخ نباید کشت الگوی بح  در و باشتد نمی رذیر امزان

 .ررداخت اقپصادی مباص  به

توهه  ،تدوین الگوی کشتتتت میی بح  دیگردر

 و یا صپی هدید 1شده برداری بهره کد به گنااندن گیاهان

و  یداقی تغییر با ستتازگاری و تولید رایداری راستتپای در و

نظیر افزایش درهتته صرارت هوا، مشتتتزالت مپرتتت  آن 

و افزایش نیتاز آبی گیتاهان در    هتا، کد آبی  کمبود بتارش 

بر استتاس هد اندیشتتی برگزار شتتده در    کشتتور استتت. 

 هایچالش و منافع به توهه هد  خصتو  موضوع و با 

 آمارانت، )نظیر کینوا، هدید گیاهان از بیشتتتپر استتتپفاده

 کد ... ( و مورینگا و و هاتروفا کتامیینتا،   ستتتالیزورنیتا، 

 گیرنگ، کناتد،  بومی )نظیر چتاودار،  شتتتده برداریبهره

 کپان، ماش، آتری یزس، ماشتتب، خیّر، ارزن، ستتورگوم،

 عناب، و ...( در کرچب، شهری، بالنگوی گز، صنا، روناس،

 یرتغی با سازگاری و رذیری آستی   مدیریت ههت کشتور 

 ولیدت نارایدار شرایط در نپیاه گیری شتده استت که  اقیید، 

 یزیستتپ منابع از استتپفاده با ی، و زراعی محصتتو ت اکثر

 رو ریش هایبحران از خروج شترایط  فرختت،  یب بعنوان

ستتاخت، هم نین  خواهد فراهد را  ذایی امنیت تامین و

  ذای داررای تولید بر تاکید و اقیید تغییر اثرات با مواههه

 رشتتد صال در همعیت  ذایی امنیت تامین برای ستتالد

در مراصح نهایی به گیاهان  ودر صال کاهش است  مسپمربه طور کشت آن ها 

 شوند.فراموش شده و در نهایت منقرّ  شده تبدیح می
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 گیاهان گنااندن و است ضروری کنونی شرایط در کشتور 

 فوق هدید یا و بومی مواردی در و شتتده برداریبهره کد

 اثرات با ستتازگاری برای مناطق کشتتت الگوی در الذکر

 ردمو باید و بوده اهمیت صائز کشتتور در اقییمی تغییرات

 .(1335)بی نام، گیرد  قرار بررسی و مطاله

بح  الگوی کشتتتت کیی بته عنوان همع بندی  

باید اذعان شتود قوانین و استتناد مرتبط با الگوی کشت به  

های اهرایی اند ولی مپاستتفانه مزانیزمخوبی تدوین شتتده

برای آن وهود ندارد و یا روند اهرای آنها از سوی دولت 

بستتیار کند بوده استتت. صپی الگوی کشتتت مناستت  نیز از 

رزان میزم به ها معرفی نشتده است تا کشاو ستوی دستپگاه  

های قوانین و ها و تهدیدد. یزی از ضعفنها باشاهرای آن

استناد مصتوب، که از برنامه چهارم توسعه آ از شده و در   

برنامه شتشتد نیز رافشاری و تاکید زیادی از لحا  کمّی و   

 و موهود با ات کیفی بر آن شتتده استتت، قانون نوستتازی

 هب مستتپعد و شتتیبدار اراضتتی در اولویت با با ات توستتعه

 در و قیمت ارزان منابع تأمین با هزپار میییون یب میزان

ا ها و بخادرات است که بر اساس بررسی توسعه راستپای 

توهه به وضتتعیت منابع آب کشتتور در راستتپای رایداری   

 باشد.منابع آب و محیط زیست شزننده کشور نمی

در خصتتو  مستتائح هیوگیری از تغییر کاربری 

ز خرد شدن اراضی و ت ری  محیط اراضتی و هیوگیری ا 

نظیر ) زیستتت قوانین و استتناد خوب و هامعی وهود دارد

 و زراعی اراضتتتی کاربری صف  قانون اختتتالح قانون"

 کشاورزی اراضی شتدن  خرد از هیوگیری قانون"، "هاباغ

 یاهرای نامهآئین"، "اقپصادی فنی، مناس  قطعات ایااد و

 اراضتتی کاربری تغییر و شتتدن خرد از هیوگیری قانون

، "اقپصتتتادی فنی، مناستت   قطعات ایااد و کشتتاورزی 

 بیندمدت راهبردهای"، و "ستترزمین آمایش میی ضتتوابط"

ه که مپاسفانه ب ("سرزمین آمایش منظر از آب ب ش توسعه

 شود.ها عمح نمی آن

در مبحتت  الگوی کشتتتت، عییر د بحران آب  

تاکید و تزیه زیادی بر امنیت  ذایی شتتده استتت.   کشتتور

کفایی در تولید محصتتتو ت تاکید بر امنیت  ذایی و خود

 ،ودهر بپکشاورزی در برنامه های سوم و چهارم توسعه بیش

های اخیر این واژه های خود را به ضتتری   ولی در ستتال

هایی نظیر داده استتتت و بحت  محصتتتو ت اتزتایی  خود

 منظور به ستترزمین رهنه در کشتتاورزی ب ش ستتازماندهی

 اک،وضعیت خ اقییمی، مقپضتیات  با مپناست   تحول ایااد

 تتذایی و هم نین  امنیتت  برای تتأمین  بهره وری ارتقتاء 

 در فراستترزمینی هایکشتتت توستتعه هایزمینه گستتپرش

نیز مطرح می شود. صپی در بح  هدید  دیگر کشتورهای 

 یاادا با تزیه بر  ذا امنیت اقپصتتتاد مقاومپی بح  تأمین

 رب تأکید و بااساسی( )ذخیره محصتو ت   راهبردی ذخایر

مطرح گردیده استتت. بهرصال  تولید کیفی و کمّی افزایش

 برای توسعهدر قوانین و استناد مصتوب اخیر   خوشتب پانه  

 ب ش افزوده ارزش ارتقاء و  ذایی امنیت هایساخت زیر

 .رایدار تاکید گردیده است توسعه مالصظات بر ،کشاورزی

صامی آبیاری، تحویح  راندمانالزامتات آن نیز بر ارتقتاء   

 بهره وری شتتاخددر ماموع ارتقاء  وآب به کشتتاورزان 

که البپه بنا نهاده شتتده  کشتتاورزی ب ش در آب مصتتر 

توفیق چندانی نیز در این موارد تاکنون در کشتتور صاختتح 

و کفایت توسعه رایدار را نیز نمی نماید. زیرا  نشتده استت  

 ب ش افزوده ارزش ارتقاء و  ذایی امنیت الزام مهمپرین

 هایمنتابع آب و ختاک   بته رتایتداری    الزام کشتتتاورزی،

 .های آبریز استصوضه

 با مرتبط فرادستتت استتناد و قوانین در مبح 

  ت ری از هیوگیری و کشاورزی زیستپی تنوع از صفاظت

زیستت، به بح  الگوی کشت   محیط و ،خاکو  آب منابع

افزایش بهره وری آب از آنامیتته  توهتته شتتتده استتتت. 

کشتاورزی و ایااد روند افزایشتی در این شتتاخد ضمن   

 هم نین و افزایش تولید در محیطی زیستتت موارد رعایت

و  ،کشتتتت الگوی برنامه های بر منطبق کیفیت با تولید

با تر،  ررداختت رتاداش بته بهره برداران دارای بهره وری   

ارئه الگوی کشتتت ها، باغ و زراعی اراضتتی کاربری صف 

 در زیاد کشتتتت محصتتتو ت با نیاز آبیبهینه، محدودیت 

فضتاهای باز و هایگزینی در موارد ممزن از طریق کشتت   

 ای.گی انه
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 مطالعات گسپرش و بهر صال در مبح  توستعه 

اهمیت و  شتناسایی  منظور به توستعه  و رژوهشتی  و عیمی

الگوی کشت بر کاهش بحران آب ضمن صف   تغییر اثرات

امنیت  ذایی، رایداری کشتتاورزی، و صف  محیط زیستتت 

باید اذعان شتتود که قوانین و مستتپندات مرتبط بستتیار کد  

در خصتتو  الگوی کشتتت   رژوهشهستتپند و مطالعه و 

 رژوهشیعییر د اهمیت آن هنوز اولویت اخیی موسسات 

 های کافی داده نشدههای کشور نبوده و یا به آن بو دانشگاه

ثقفیان و ) و بودهه و اعپبار  زم ختتر  آن نشتتده استتت 

 .(1337همزاران، 

 فرادست اسناد و قوانین مورد 41 تعداد بررستی 

 کشاورزی کشاورزی، آب اخیی محورهای شده استپ راج 

 آب مصتتتر  الگوی اختتتالح" محور  ذایی، امنیت و

 ( و محور%63مورد ) 16 متاتتمتتوع  در "کشتتتتاورزی

 کاهش برای کشتتت الگوی ستتازیبهینه هایستتیاستتت "

( از کح %34مورد ) 14 "تولید اقپصاد ارتقاء و آب مصر 

دهند ستتناد فرادستتت را به خود اخپصتتا  می  قوانین و ا

گردد ستهد نستبپا مناسبی   ( که مالصظه می1336)صیدری، 

از قوانین و استتناد فرادستتت مرتبط با بح  الگوی کشتتت 

با توهه به گذشت زمان نسبپا طو نی استت. ولی بهرصال  

اب مرتبط با بح  انپ  فرادستاز تصوی  قوانین و اسناد 

الگوی کشت و با توهه به تغییرات اقییمی و آب و هوایی 

های در ب ش کشتاورزی در سال ها فناوریو کال تغییرات 

اخیر، ضتتترورت بازنگری و یا وضتتتع قوانین هدیدی که 

 .گرددر نمایند اصساس میخالء های قانونی  زم را ر

همانگونه که در با  نیز اشتتاره گردید تعدادی از 

مواردی که به عنوان خالء در قوانین و استتتناد فرادستتتت 

 موضتتوع ) یه( به ررداخپن گردند عبارتند از:مشتتاهده می

 خاک در کنار آب )مواردی نظیر فرستتایش، صاختتی یزی، 

(، رایداری ... و خاک، قابییت اراضتتی، و کاربری تناستت ،

 توانخاک، رایداری های آبریز، ستتتالمت آب و صوضتتته

 رای خاک، و ردّ صفاظت هامع ستتترزمین، قانون محیطی

در ادامه تعدادی از لوایح ریشنهادی در  بهرصالاکولوژیب. 

های مرتبط با بح  الگوی کشتتتت به ارتبتاط با رفع خالء 

   :عنوان نمونه ارایه گردیده است

  ههاد وزارت الزام زمینه در قانونی ریشتتتنهتاد 

 رر گیاهان از کشتتتت الگوی تغییر زمینه در کشتتتاورزی

 مصر  کد گیاهان به کشتت  الگوی در فعیی آبی مصتر  

 ،گیرنگ نظیر) شده برداری بهره کد و بومی شتده  فراموش

 هدید گیاهان صپی یا و...(   و دارویی، گیاهات ماش،

 ،اقیید تغییر با سازگار و مقاوم

  و مطالعه به الزام زمینه در قانونی ریشتتنهادات 

 رنظی) مرتیط عیمی قانونی مراهع در تصتتتوی  و کنپرل

 سوی از ریشنهادی اهرایی کالن هایطرح( آب شورایعالی

 بالقوه یا و بالفعح ختتتورت به که اهرایی هایدستتتپگاه

های رایداری صوضتته با ناستتازگاری راستتپای در توانندمی

 ایندنم عمح زیستتت محیط و طبیعی منابع ت ری  وآبریز 

 ...(، و شیبدار، اراضی در با ات توسعه طرح نظیر)

  ههاد وزارت الزام زمینه در قانونی ریشتتتنهتاد 

 دو برای صداقح ثابت و) بهینه صد تعیین برای کشتتاورزی

 م پیف محصتتو ت اتزایی خود/خودکفایی ستتطوح( دهه

 م ز قانونی و عیمی مراهع توسط شده تائید و کشتاورزی 

 با (مسپقح عیمی های کمیپهو ستایر  آب شتورایعالی  نظیر)

، آب بحران و  ذایی امنیت تامین مستتتائح نظرگرفپن در

 در زیستتتت محیطدر ماموع رایداری  و رتایداری خاک 

 ،کشور

 مهبی خصتتو  در بیشتتپر قانونی الزامات تدوین 

 هبران هایمزانیزم اختتتالح و کشتتاورزی  محصتتو ت 

 ،خسارت

 راهزاری عنوان به ستترزمینیفرا کشتتت توستتعه 

رایداری محیط  و  ذایی امنیت تتامین  بحران صتح  برای

. بهرصال این بح  کشتتور آب بحران شتترایط در زیستتت

 ئینآ و قوانین وضع و کارشناسی هایبررستی  به نیازهنوز 

 اهپماعی، اقپصتتتادی، م پیف ابعاد از م پیف هاینامه

 ،دارد  یره و المیح بین صقوق

  کشتتت به گیاهان ستتازگار با تغییر  تغییر الگوی

 .  اقیید
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 ائهار قانونی لوایح نویس که ریش استتت بدیهی

. ندباشمی اولیه موضوع طرح خرفا و بوده خام با  در شده

 هحا و نظرانخاص  سایر کارشناسی نظرات از استپفاده  با

 هم نین و کشتتاورزی و آب مدیریت مستتائح زمینه در فن

 و میحتز توانندمی ریشنهادی لوایح این مرتبط، دانانصقوق

 به آنها شتتدن تبدیح تا خود تزوین مراصح و شتتده نهایی

قوانین  که هاآن از .نمایند طی را کامح و هامع قانون یب

 دسناا ترین و مهدترین نکال انعنوبتته سپیدبا  دسناو ا

 یهادهبررا و ا هدلذا ا شتتتونتد، یم محستتتوب رکشو

 مبنا عنوان به و شده ترستید  استناد  این در رکشو تبیندمد

اهرایی، از همیه در مدیریت  یهازهصو در ییزربرنامه ایبر

قوانین و اسناد شتده استت.    گرفپه نظر در آب کشتاورزی، 

بتا دستتتپی اهمیت و الزام در خصتتتو  مطالعه و اناام  

های اهرایی در زمینه الگوی کشتتتت مناستتت  در فعالیت

شدن کامح این نمایند. ولی اهرایی کشتور را مشت د می  

هتای مفقوده مدیریت  مهد در گرو تعتداد دیگری از صیقته  

آب، به خصتو  در مدیریت ب ش آب کشاورزی است،  

هتا بحت  تحویتح صامی آب به بهره    مهمپرین این صیقته 

برداران بر استتاس نیاز آبی گیاه و هم نین کنپرل و نظارت 

وضتتع موهود آنها در ندهی ماها و ستتاستتیستتپمی بر صقابه

 می باشد.  کشور 

 

 پیشنهادات ترویجی

اهمیت و هایگاه تدوین الگوی کشتتت مناستت   

 کشور کشاورزی و آب فرادست اسناد و قوانین درای ویژه

 فرادست ستند  یا قانون فقره 17 تعداد به طوریزه از  دارد.

 درخد( 13مورد ) 11 تعداد کشاورزی، و آب هایصوزه در

 ررداخپه است. کشت الگوی بح  به

 شدید کمبود و اقییدتغییر ردیده وقوع به توهه با

د ت دارضرور کشاورزی، محصو ت تولید برای آب منابع

 حاختتال برایتر  نستتادهای مت بیشتتپر و تالشهدّیبا تا 

 به بر آب محصو ت ازو تغییر آن  کشوردر  کشت الگوی

 مناس  اقپصادی ارزش با البپه و مصتر   کد محصتو ت 

 اساس باید بر منطقه هر کشت الگویاقدم گردد. هم نین 

 شرایط اقپصادی، شترایط  افزوده، ارزش نستبی،  هایمزیت

آن تعیین شتتود. نقطه ضتتعف و   بهینة صد و هوایی و آب

زمینه وصود  این دست درکه در قوانین و اسناد فرا ایخالء

و  لندفرم، خاک، به ایاشاره هیچ ستت که در آنها ا دارد آن

در این ارتباط نشتتده استتت. زیرا  آبریز  صوضتته رایداری

 هر طبیعی منابع رایداری بدون کشتتت الگوی ستتند تدوین

 .باشدنمی رذیر آبریز امزان صوضه

مهد های تحویح صامی آب یزی از زیر ساخت

 باید مطابق قانون می باشتتد.اعمال الگوی کشتتت مناستت  

 رو ب برداران بهره به آب صامی تحویح برای  زم اقدامات

 تحویح قابح آب آب فراهد شده و مقدار میی سند استاس 

 مناطق از یب هر برای آب بهینه مصتتر  الگوی امنطبق ب

 کشور باید تعیین شود. آبیاری

 هامعبرای تهیه و اهرای سند میی الگوی کشت 

 عالوه بر ها  زم و همزتاری ستتتایر دستتتپگاه  هتای نگری

ههاد کشتتتاورزی و نیرو از ابعاد م پیف های  تانته  وزارت

هتتای اهرایی برای مزتتانیزمگردد. هم نین میاصستتتاس 

اعمال ستیاستت الگوی کشت باید شناسایی شده و فرآیند   

   تسریع شود.نیز کار 

 هایرژوهش و مطالعات کشتتت الگوی زمینه در

 است نشده اناام کشور تاکنون در زیادی کاربردی و هامع

این موضتتتوع بتته عنوان یزی از و لتتذا ضتتترورت دارد 

ستتستتات تحقیقاتی مرتبط و ؤوهشتتی مرژ مهد هایاولویت

 .قرار گیرد ی کشورهادانشگاه
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Abstract 

 

A major challenge facing sustainable agricultural production is that of selecting 

cropping patterns that observe the restrictions on such natural local capacities as 

soil, climate, and renewable water resources. This important issue has also been 

reflected with due emphasis in the state laws and national documents on water and 

agriculture as evidenced by the number  of laws and national documents (13) 

approved/adopted on the cropping pattern issue, standing second only to that of 

“Efficient use of water” (with 25 laws/documents). In this paper, a comprehensive 

analytical review and a SWOT analysis are initially conducted of the laws and 

national documents on cropping pattern practices before recommendations and 

suggestions are formulated for the practical implementation of a national cropping 

scheme at the state level. Among the important conclusions to be drawn from this 

review is that despite the legally binding requirements (such as The Enhancing 

Productivity in Agriculture and Natural Resources Sectors Act), no serious and 

effective measures have yet been taken in this filed except in such cases as 

greenhouse crop production and extraterritorial farming. In the few cases where 

actions have been taken, they have been mostly restricted to those within a specific 

sector in the absence of an integrated approach or coordination with other sectors 

or organizations involved. It is also observed that little attention has been paid in 

the relevant laws and regulations to capacity building and training on cropping 

pattern issues while the published research and field studies in the this area are quite 

scant as well. Another area neglected in the development of a national cropping 

scheme is the inclusion of indigenous and under-utilized crops in such schemes, or 

introduction of exotic crops with low water demand but high economic value for 

adaptation to the present climate at the state level that ensure sustainable 

agricultural production. Finally, a long time has elapsed since these laws and legal 

documents were adopted/passed during which time the climate has drastically 

changed and new farm technologies have emerged. These considerations 

necessarily require revisions in the existing laws and regulations or development of 

brand new ones. 
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