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ﮔﺬر ﺷﻬﺮ از ﻣﯿﺎن ﻣﺰرﻋﻪ!
)ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ،ﻋﺮوج ﯾﺎ ﻧﺰول(
دﮐﺘﺮ ﺑﯿﮋن رﺣﻤﺎﻧﯽ
داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻬﻨﺎﻧﮕﺮ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺨـﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﻫﻤﭙﺎی رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ،دو ﻧﯿﺎز ﻋﻤﺪۀ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رﺷـﺪ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑـﺎ ﮔـﺴﺘﺮش
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﺗﻐﺬﯾﮥ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ را
ﺿﺮوری ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺷﺪن آن ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐـﺸﺎورزی ﻧـﯿﺰ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓـﺖ و ﺑﺨـﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮاد را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ارزان ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﻋﻈﯿﻢ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ،ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿـﺸﺘﺮ
ﻣﻮﺟﺐ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در واﮐﻨـﺶ ﻫـﺎی او ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺤﯿـﻂ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .ﮔﺎمﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد.
ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺷﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮد در ﻃﻮل زﻣﺎن ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺤﺪودهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷـﺪ و اوﻟﯿـﻦ
ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زراﻋﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮد .در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﮑﺎﻧﯽ و
ﭼﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻣﻨﻔﯽ و ﺷﮕﺮف در اﻗﺘﺼﺎد روﺳـﺘﺎﯾﯽ را ﻓـﺮاﻫﻢ آورد و زﻣﯿﻨـﻪ ﺳـﺎز ﺑـﺴﯿﺎری از ﮐﺎﺳـﺘﯽ ﻫـﺎ و
ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳـﺖ .ﺣـﺎل
ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﺷﻬﺮ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﻧـﺎﺑﻮدی و ﺗـﻀﻌﯿﻒ ﺑﻨﯿﺎدﻫـﺎی
روﺳﺘﺎﯾﯽ -ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ؟
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﯾﺎ ﺑﻪراﺳﺘﯽ روﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻘﺐﻧـﺸﯿﻨﯽ ﺑـﺴﯿﺎری از ارزش ﻫـﺎی ﻃﺒﯿﻌـﯽ و
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺻﯿﻞ و دﯾﺮﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﻣﺮاﺣـﻞ رﺷـﺪ ﺧـﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ و اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد؟ آﯾﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و راه و
روش دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؟ اﯾﻦﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ذﻫﻦ ﻫﺮ ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻌـﺎدل
را در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺷﻬﺮﮔﺮاﯾﯽ ﻟﮕﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ وﺣﺸﯽ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﺑﻬـﻢ
زدن رواﺑﻂ اﺻﯿﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎم ﻃﺒﯿﻌﯽ راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ،ﮐـﻪ ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ ﮐـﺸﺎورزی و ﺑـﺴﺘﺮ
ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ روﺳﺘﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
در واﻗﻊ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺳﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﻫﻤﮕﺎم ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﻧﮑﺘـﻪ
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و آن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮ و ﻣﻄـﺮح
ﺷﺪن آن ،ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻣﻨﻔﯽ روﺳﺘﺎ و ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ و آﯾـﺎ اﯾـﺮان ﺗﻨﻬـﺎ ﮐـﺸﻮری اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﻬﺮ و
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮐﻨﻨﺪه ﮐﺸﺎورزی و روﺳﺘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﺤﺪودهای اﺳﺖ وﺳﯿﻊ ﺑﺎ ﺗﻨـﻮع ﻃﺒﯿﻌـﯽ .آب و ﻫـﻮا ،ﺧـﺎک ،ﭘﻮﺷـﺶ ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب و
ﻧﺎﻫﻤﻮاریﻫﺎ ﮐﻪ ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﺮان اﻧﺤﺼﺎری ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در درﺟﺎت ﺑﺎﻻ و ﻗﺒﻞ از ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰ
در ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﻼش ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻮانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از رﻫﮕـﺬر ﺷـﻬﺮ و
ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ آن زﺧﻢ ﺧﻮرده ﺷﺪهاﻧﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﻫـﺎی راﺑﻄـﻪ اﻧـﺴﺎن ﺑـﺎ
ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن او را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺪاقﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﻓﺮاواﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺑﯿﺎن ﯾﮑﺎﯾﮏ آن ﻫﺎ را داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺮﯾﮏﮐﻨﻨﺪه اذﻫﺎن و اﻓﮑﺎر ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷـﺪ و
آﻧﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺑﭙﺮدازد.
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻬﻨﺎﻧﮕﺮ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان درﻣﯽ ﯾـﺎﺑﯿﻢ ﮐـﻪ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻫﻤﭙﺎی رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ،دو ﻧﯿﺎز ﻋﻤﺪۀ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رﺷـﺪ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑـﺎ
ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﺗﻐﺬﯾﮥ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺿﺮوری ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺷﺪن آن ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓـﺖ
و ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮاد را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ارزان ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻـﻨﻌﺘﯽ ،ﺟـﺪاﯾﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً ﮐﺎﻣـﻞ ﺻـﻨﻌﺖ از ﮐـﺸﺎورزی ،ﺑـﺎز ﺷـﺪن
دروازهﻫﺎی روﺳﺘﺎ روی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ و وﯾﺮان ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮدﮐﻔﺎی روﺳـﺘﺎﯾﯽ ،در واﻗـﻊ
روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ آن ﺣﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺑﺰار در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی اﻋﻢ از زراﻋﺖ ،داﻣـﺪاری،
ﺷﮑﺎر و ﺻﯿﺪ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻬﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟـﺖ
در اﯾﺮان ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﺗﮑﺎﻣﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮر از ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺴﯿﺎر دور اﺳـﺖ .ﺗﻮﺳـﻌﻪ و
اﻧﺤﻄﺎط ﺷﻬﺮﻫﺎ در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻫﺠﻮم
اﻗﻮام ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ و ﺑﺎﻻﺧﺮه وﻗﻮع ﺟﻨـﮓ ﻫـﺎی داﺧﻠـﯽ ،ﺿـﺮﺑﺎت ﻣﺮﮔﺒـﺎری ﺑـﺮ ﺷـﻬﺮ و ﺷﻬﺮﻧـﺸﯿﻨﯽ زده اﺳـﺖ.
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وﯾﺮاﻧﮕﺮﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎت ،ﻫﺠﻮم ﻣﻐﻮﻻن و ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻪ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن از اوﻟﯿﻦ ﻗﺪمﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﻌﻘـﻮل
و ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ دارای ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎل ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ از
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺒﺎﺣﺚ آن ﻣﺠﺰا ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ارزشﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻠـﻢ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎ ﺗﻮﺟﻬـﯽ ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ ،در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿـﺖ ﻓـﻮق در ﻃـﻮل اﯾـﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ وﻗﻮف ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی در اﻧﻮاع زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺿﺮورت ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از ﯾﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺗﺠﺎری و ﻣﻮﻟﺪ در اﯾـﺮان وﺟـﻮد
دارد .ﺗﻨﻮع ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﻮق ﺣﺘﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﺑﺤﺜـﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ.
از ﺳﻮﯾﯽ اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ دﭼﺎر ﺗﺤﻮل اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺗﺤﻮل ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺧﻮد رواﺑﻂ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ را ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺎﻏﻞ در اﯾـﺮان ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺑـﺮ ﻫـﻢ زده اﺳـﺖ.
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺟﺎی داد ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺎﻏﻞ زﯾﺎدی ﻧـﯿﺰ ﻣﺤـﻮ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ در اﺷﺘﻐﺎل روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ وارد ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را در ﺷﻬﺮﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﮐﺸﺎورزی.
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺸﺎورزی ،ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ درﺳﺖ
اﻣﺮوزه ﮐﺸﺎوزی و ﺗﻮﻟﯿﺪات آن دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درﺟﻪ دوم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﯿﺎﺳﺖ .اﻧﺴﺎن اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﯿﺎز دارد و ﺣﺮﺑﻪ ﻧﺎن ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ از ﺟﻨﮓ و ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی اﺳﺖ و ﺗﺤﺮﯾﻢ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ
ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻼح ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآوردﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺘﻪ ﻓﻮق ،ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ داد ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻠـﻞ ،اﻣـﺮوزه ﮐـﺸﻮرﻫﺎ در دو
ﮔﺮوه ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺎی دارﻧﺪ و ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ آنﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﻧﻘـﺶ
ﻏﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از دو ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ آنﻫﺎ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻤـﺘﺮ ﻣﻌﻤـﻮل اﺳـﺖ،
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﯽ ﺑﺮد و آن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آن دﺳـﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪات ﻫـﺮ ﮐـﺸﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ،در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده و ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ روش ﭼﻨـﺪان ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـﻪ
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن
آﻧﭽﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ و ﻧﺰد ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯿﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺸﻬﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﯽ اﺳـﺖ ﻧﻈـﯿﺮ ﻓـﺮش،
ﭘﺴﺘﻪ ،ﺧﺎوﯾﺎر ،ﺧﺮﻣﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ درﺻﺪد ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺸﺄ آنﻫﺎ ﺑﺮآﯾﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آنﻫـﺎ روﺳـﺘﺎﻫﺎ و
روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻﮐﺪام دارای ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺻﺮف ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از دو
ﻣﻌﯿﺎر ﻓﻮق ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ »روﺳﺘﺎﯾﯽ -ﮐﺸﺎورزی«.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در اروﭘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دﯾﺮﯾﻨﻪ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،روﺳﺘﺎ
ﭘﺎﺑﻪﭘﺎی ﺷﻬﺮ در ﺣﺎل ﺗﺤﻮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺑﻌﺎد ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ روﺳﺘﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪه و ﻫﻤـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ
ﺷﻬﺮ در ﺣﺎل اراﺋﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ،از اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﯿﮏ ﮔﯿﺎﻫﯽ و داﻣـﯽ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت
ﻣﺎﻫﻮارهای و آب و ﻫﻮا ﺑﺮای روﺳﺘﺎ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و روﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠـﯽ ﺑﺨـﺶ ﻏﯿﺮﺷـﻬﺮی،

رﺣﻤﺎﻧﯽ  -ﮔﺬر ﺷﻬﺮ از ﻣﯿﺎن ﻣﺰرﻋﻪ!
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ﻧﯿﺎز روزاﻓﺰون ﺷﻬﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و اﺻﻮﻻً در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ،ﺑﺴﯿﺎری از وﻇـﺎﯾﻒ ﺳـﻨﺘﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی روﺳﺘﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ اﯾـﻦ وﺿـﻊ اﻓﺰاﯾـﺶ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ روﺳﺘﺎ آنﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻟﺴﺮدی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪۀ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﮔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در روﺳـﺘﺎﻫﺎی اﯾـﺮان از
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﯾﺎ ژاﭘﻦ اﮔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﯿﺶ از  75درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻤﻌﯿـﺖ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪی را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘـﺪار
زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮردار از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺸﺎورزی ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮی اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو ﺑﺨـﺶ روﺳـﺘﺎﯾﯽ و ﺷـﻬﺮی،
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﻀﻼت ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ را رﻓﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻫﻢ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐـﻪ ﺑﺨـﺶ ﮐـﺸﺎورزی در
ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﮥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﺰارع ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻧﻪ ﭼﻨﺪان وﺳﯿﻊ ،داﻣﭙﺮوری
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی و ﺑﺎﻏﺪاری ﻣﺤﺪود ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﯾﯽ از رﺷـﺪ
در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻌﺪ از آن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻤﻮاره ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳـﺖ .ﮐـﺸﺎورزی در آﻏـﺎز ﺣﺮﮐـﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨـﺪ ﻗـﺮن از اﻧﻘـﻼب
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺸﺎورزی ﯾﮏ رﮐﻦ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﺎل ﻧﺰول
آﻧﭽﻪ در ﻋﺒﺎرت »ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان« ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای اﺳﺖ ﻋﻈﯿﻢ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺗﻮانﻓﺮﺳﺎ ،ﮐﻪ در ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ،اﺑﻌـﺎد ﻧﻮﯾـﻨﯽ ﺑـﺮ آن ﻣـﯽ اﻓﺰاﯾـﺪ و
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،ﻓﻨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ،اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻫـﺎی
ﺟﺎﻣﻊ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎمدار آن را در ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دﭼـﺎر ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ ﻫـﺎ ،ﺗﻨﮕﻨﺎﻫـﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺗﺨﺼﺺ در اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﭘﯿﭽﯿـﺪ ﮔـﯽ ﻫﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﮐﺜـﺮ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﯾﺎ ﮔﻮﺷﮥ ﺧﺎﺻـﯽ از ﻣـﺸﮑﻼت
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه و دﺳﺘﺎورد آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﻣﻮردی ،ﻣﺤﺪود ،ﻣﺠﺮد و در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﮐـﺸﺎورز آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ ﻏـﺬای
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮار را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺸﺎورز اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨـﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟـﻪ و ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻗـﺮار ﮔـﯿﺮد .در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ
اﮐﻨﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪدﺳﺖ آورد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص ﺧﻮد را در ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎد آن ﮐـﺸﻮر دارا
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮری را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯽ ﻧﺒﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧـﻮرداری از
ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺮﺑـﻪ ﻧﯿـﺰ
ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﮔﺮدد.
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻘﻮﯾﺖ دوﺑﺎرۀ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺳـﻮی روﺳـﺘﺎ ) (ruralismﻣـﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،در اﯾﺮان ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻋﻠـﯿﺮﻏﻢ ﮐﻤﺒـﻮد آب
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دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨـﺪ ﺷـﺪن از ﯾـﮏ ﮐـﺸﺎورزی ﭘﯿـﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺠـﺎری اﺳـﺖ ،در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ ،ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﻫﺪاف و اذﻫﺎن ﻧﻘـﺶ ﻣـﯽ ﺑﻨـﺪد
ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ درﺟﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺣﯿﺎت ﮐﺸﺎورزی ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﮥ  60ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،در واﻗﻊ ﻣﮑﻤﻞ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن روی داده
ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،اﮔﺮ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ رخ داده ﺑﺎﺷﺪ و اﺛﺮات آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿـﻢ،
از اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺤﻮل ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ آنﻫﺎ را از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺻـﺮف ﺑـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ و
ﻏﻔﻠﺖ از ﮐﺸﺎورزی ﻣﺪرن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﮕﺎم ﺑﻮدن ﻣﻌﻘﻮل دو
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﮥ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺗﺠﺎری و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮﯾﻢ ﮐـﻪ
ﻫﻤﮕﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ دارای ﻣﺤﺪودهﻫﺎی وﺳﯿﻊ و ﺻﺎف در ﻗﺎﻟﺐ دﺷﺖﻫﺎ و ﺟﻠﮕﻪﻫﺎی آﻣﺎده و ﻣﺴﺎﻋﺪ ،آب و ﻫـﻮای
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﻮع ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻋﻠﻮم اﮔﺮوﻧﻮﻣﯿﮏ ،ﻧﯿﺮوی اﻧـﺴﺎﻧﯽ آﻣـﻮزش دﯾـﺪه و ﺑـﺎﻻﺧﺮه آﮔـﺎﻫﯽ و
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻠﮕﻪﻫﺎ و دﺷﺖﻫﺎ و درهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺿﺮورت ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر در اﯾﺮان ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻬﻨـﻪ ﻫـﺎی
وﺳﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ دارای ارزش و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ ﺗﻨـﻮع و
ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ از اﺑـﺪاﻋﺎت و اﺧﺘﺮاﻋـﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﯽﺑﻬﺮهاﻧﺪ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرآزﻣﻮدهای ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪۀ ﻗﺴﻤﺘﯽ وﺳﯿﻊ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻓﺮاوان و روزاﻓﺰون ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﻋﻼوه اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾـﯽ
دﺷﺖﻫﺎی اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮان آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺮدﻣﺎن اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﺻـﺤﯿﺢ
ﮐﺸﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮأم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات در ﻣـﺴﺎﻓﺎت ﻃﻮﻻﻧـﯽ و ﺑـﺮوز
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺷـﺎﺧﺺ
ﻣﺜﺒﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺎت ﻓﻮق ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ آن ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ ﺻﻨﻌﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﯾـﮏ
ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﻟﺪ و ﺗﺠﺎری اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ﯾﺎ ﮐﻤﺒﺎﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ را وارد
ﻧﻤﻮد .ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺪان ﻫﻨﮕﺎم در اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐـﺸﺎورزی در ﺑﺮﺧـﯽ از ﻧﻘـﺎط اﯾـﺮان ﻗـﺮار ﮔـﯿﺮد ﮐـﻪ
ﻣﮑﺎنﮔﺰﯾﻨﯽ آن و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪای و ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦﮐﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻓﺮاوان ﮐﺎذب ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﻋﻄـﺎ ﺷـﺪه اﻧـﺪ
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻪﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎی ﻃﺒﯿﻌـﯽ و اﻧـﺴﺎﻧﯽ در اﯾـﺮان دارای
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع اﺳﺖ .آب و ﻫﻮای اﯾﺮان ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎزا و ﮔﺮﻣﺎزا ،دارای ﺷﺮاﯾﻂ وﯾـﮋ ه ای اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد .ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر و ارﻗﺎم و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑـﺴﯿﺎری از
ﻣﺨﺎزن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ در زﻣﺮۀ ﻏﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺘﯽ درﯾﺎﻫﺎی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ در ﻣﺤﺪودهای ﺧﺸﮏ از ﺟﻬﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳـﺖ دارای
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ارزش ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺒﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﺮان ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دارای ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ اﺳﺖ ،ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ اﻋﻤـﺎل ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑـﺮ ﻧﺤـﻮۀ درﺳـﺖ
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ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺷﻬﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻀﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان در زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی دارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪن
و ﮐﻤﺒﻮد ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را از ارزش واﻗﻌﯽ ﺧﻮد دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﺑﺪان درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪه و از ﭘﺎﮐﯽ ﻧﺴﺒﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز آﻧﭽﻨﺎن دﺳﺘﺨﻮش آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﻏـﯿﺮه ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺘـﻮان ﺑـﺮ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﺎت آن ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗـﻮان ﯾﺎﻓـﺖ ﺗـﻮان آن را
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،رﺷﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺿـﺮر و زﯾـﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺷﮕﺮف ﺑﻪﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮوع آن را ﻣـﯽ ﺗـﻮان
دﻫﻪﻫﺎی ﻗﺒﻞ داﻧﺴﺖ .روﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ در اﯾﺮان از ﯾﮏ ﺳﻮ اﺑﻌﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺟﺪی ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﮔﺮﻓـﺖ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎﺧﺖ و در واﻗﻊ ﻣﺴﯿﺮی را ﭘﯿﻤـﻮد ﮐـﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً در ﺗﻤﺎﻣـﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﯽ ﺷﺪ.
از ﺳﻮﯾﯽ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ دارد و ﻫﻢ ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ
ﮐﻪ آﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ ﺑﺪون ﺷﮏ در اﯾﺮان ﺑﺎ
اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ داد.
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﻋﻈﯿﻢ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ،ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در واﮐﻨﺶﻫـﺎی او ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﻣﺤﯿﻂ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .ﮔﺎمﻫـﺎی اوﻟﯿـﻪ در
ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﻗﺎﺑـﻞ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺑﺰار و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾـﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﭼﻮن اﺑﺪاع ﮐﺸﺎورزی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎی ﻣﺤﯿﻄـﯽ –
ﻣﺤﻠﯽ ،ﺷﯿﻮۀ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا از ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .اﻧﻘـﻼب ﺷـﻬﺮی ﺑـﯽ ﺷـﮏ ﯾـﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧـﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد و ﻟﺰوﻣﺎً ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻠﮑﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﺤـﻮل
را ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده و ﺷﺒﮑﻪای از رواﺑﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد .ﺳـﺎﮐﻨﺎن
ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﮔﯿﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬا ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻐﺬﯾﻪ آنﻫﺎ ﺑـﺮ ﻣـﺎزاد ﻣﺤـﺼﻮل ﻏـﺬاﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﮐﺸﺎورز ﺑﻮد.
راه و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﺻﻼت در اﯾﺮان وﺳﯿﻊ و ﺑﻪﻋﻨﻮان راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺷـﮑﻞ دﻫﻨـﺪه ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺑـﻊ
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﺧﻄﻮط آﻫﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘـﻼب ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻄـﺮح
ﺷﺪن ﻧﯿﺮوی ﺑﺨﺎر در اﻣﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﻮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺮﯾـﻦ
وﺳﯿﻠﮥ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ در اﯾﺮان از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژیزا در اﯾﺮان در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .اﻧﺮژی ﺑﺎد در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط اﯾﺮان
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻬﺎر ﺷﺪن و اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .اﻧﺮژی ﻫﯿﺪرواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻏﺮب اﯾﺮان وﺟـﻮد دارد .ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص اﻧـﺮژی
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻧﺮژی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘـﺎط
اﯾﺮان ﺑﻪ وﻓﻮر ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .اﯾﻦ اﻧﺮژی در ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌـﺪد و ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ ﻣﺮاﮐـﺰ
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ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﮥ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿـﺸﺘﺮ از
اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﯿﺮ آﻟﻮده و ارزان را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ
و در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ارزش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ اﮔﺮ ﮐﺸﻮری ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿـﮏ دﻟﺨـﻮاه و ﺣـﺴﺎب
ﺷﺪهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی ﭘﯿـﺶ ﺑﯿـﻨﯽ ﺷـﺪه ﻓﺮاﻫـﻢ
ﻣﯽآورد.
ﺑﯿﺎﺑﺎن در اﯾﺮان ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل و ﻣﻄﺮح دارد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺑﻌﺎد ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑـﺮ
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮوی آن ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﺸﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دارای ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘـﻮان
ﮔﻔﺖ در ﺑﯿﺎﺑﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺖ و ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ را ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎﺧﺖ وﻟﯽ ﺣﺪاﻗﻞ
ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد ﮐﺎﺳﺘﻦ از اﺑﻌﺎد ﻫﺰﯾﻨﻪﺳﺎز و ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﯾﮏ »ﻣﺰاﺣﻢ« ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﺴﺘﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان و رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎد اﯾـﺮان
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐـﻪ ﺟـﺎﯾﺶ ﺧـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻫﻤﺎن اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﺑﻄﮥ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﯿﻦ دادهﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی در ﭼﻬـﺎرﭼﻮب
ﻃﺮح آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ارزش را ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﻼم آﺧﺮ اﯾﻦﮐﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻮزون و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻋﺮﺻﮥ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺴﯿﺎری
از ﺧﻸﻫﺎ را ﭘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻗـﺮن ﺑﯿـﺴﺘﻢ ﺑﯿـﻦ ﮐـﺸﺎورزی و ﺻـﻨﻌﺖ از ﻟﺤـﺎظ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘـﺬﯾﺮی و
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای وﺟﻮد ﻧـﺪارد ،ﺑـﺮ ﺧـﻼف روش ﻫـﺎی
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻌﻤﻮل اﮔﺮ ﺿﺮورﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺳـﻌﯽ ﻧـﺸﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺤﺾ ﮐﺸﺎورزی و ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﺎی دﻫﯿﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی روش ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﺪم و ﺗـﺄﺧﺮی ﮐـﻪ ﻣﺒﺘـﻨﯽ ﺑـﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاری و
ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارزشﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺒﺴﻮط ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ذﮐﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻪ ﺣﺠﻢ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻤﺒﻮد ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ارزش ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺻﺎف و ﻫﻤﻮار
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺳﻌﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺎد ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮهﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﺑﯿﺎﺑـﺎﻧﯽ و
رﺷﺘﻪ ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﻤﺘﺪ ،وﺳﻌﺖ ﺧﺎک ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪان ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑـﻪ ﻧـﺎﻫﻤﻮاری ﻫـﺎ ﺑـﭙﺮدازﯾﻢ ﮐـﻪ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ دو رﺷﺘﻪ ﮐﻮه زاﮔﺮس ،اﻟﺒﺮز و ارﺗﻔﺎﻋﺎت داﺧﻠﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺎدی را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧـﺪ .دو رﺷـﺘﻪ ﮐـﻮه
ﻓﻮق از ﺷﻤﺎلﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺳﻮی ﺷﺮق اﻣﺘﺪا ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .زاﮔﺮس ﺟﻬﺘﯽ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺟﻨﻮب ﺷـﺮق دارد و اﻟـﺒﺮز در
ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺮق رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺮز ﻣﺮﺗﻔﻊﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻪ اﯾﺮان را درون ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .ﻗﻠﻪ دﻣﺎوﻧﺪ ﺑـﺎ  5567ﻣـﺘﺮ ارﺗﻔـﺎع از ﺳـﻄﺢ درﯾـﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد» .ﻋﻠﻢ ﮐﻮه« ﻧﯿﺰ دارای ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  4850ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﻗﻠﻪ ﺳـﺒﻼن
ﻧﯿﺰ دارای ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺪود  4800ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ در زﻣﺮۀ ﻗﻠﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪۀ اﻟـﺒﺮز ﻗـﺮار
دارﻧﺪ .در ﺷﺮق ،اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﻮه ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﻮل آن ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﻄـﻪ ﺣـﺪود 2000
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ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺮز در داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی زﯾﺎدی را ﻧﯿﺰ ﺟﺎی داده اﺳﺖ .اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻮاﻫﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻀﻮر اﻟﺒﺮز اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﻮه اﯾﺮان را ﺑﻪدو ﻗﺴﻤﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ .ﺑﺨـﺸﯽ از
اﯾﺮان در داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻟﺒﺮز واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷـﻮد و ﺑﺨـﺶ ﺟﻨﻮﺑـﯽ ﮐـﻪ ﺳﺮاﺳـﺮ
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﺮان را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺷﻬﺮﻫﺎی واﻗﻊ در داﻣﻨﻪ ﻫـﺎی ﺷـﻤﺎﻟﯽ اﻟـﺒﺮز دارای ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺟﻮد اﻟـﺒﺮز و ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ورود
رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺰری ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﻮب و داﺧﻞ اﯾﺮان اﺳﺖ .اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮔﯿﻼن ،ﻣﺎزﻧﺪران و ﺷـﺮق اردﺑﯿـﻞ و آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن
ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺎ اﻟﺒﺮز ﻣﺠﺎورت دارﻧﺪ و دﭼﺎر ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﺷﺪهاﻧﺪ .در داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻟﺒﺮز اﺳﺘﺎنﻫﺎی زﻧﺠـﺎن،
ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﻤﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﻮه آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪﺧﺼﻮص داﻣﺪاری و زراﻋﺖ ﮐـﻮه ﭘﺎﯾـﻪ ای آن ﻫـﺎ در
داﻣﻨﻪﻫﺎی اﻟﺒﺮز ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دﯾﺮ ﺑﺎز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد درهﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﻣﺘﻌـﺪد
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
زاﮔﺮس ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻣﺘﺪاد دﯾﻮاره ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎدی دوﮔﺎﻧﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳـﺖ .ﺑﺨـﺸﯽ از رﻃﻮﺑـﺖ
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ زاﮔﺮس ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و دو ﻣﺤﺪودۀ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺮﺑﺎران و ﮐﻢ ﺑﺎران را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ .ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ
ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻤﺪان و ﯾﺎ ﮐﺮﻣﺎﻧـﺸﺎه ﮐـﻪ در ﻣـﺴﯿﺮ ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎدﻫـﺎی
ﻣﺮﻃﻮب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
زاﮔﺮس ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ از اﻟﺒﺮز اﺳﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  3000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد .ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﻪﺳﻮی ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﭘﯿـﺶ
روﯾﻢ از ﺗﺮاﮐﻢ و ارﺗﻔﺎع آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﯾﺮان »ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﮑﺮان« را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ از
ﻟﺤﺎظ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی دﻧﺒﺎﻟﮥ زاﮔﺮس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﺎم دﯾﮕﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮﺗﻔﻊﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﮥ زاﮔﺮس »دﻧﺎ« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  5000ﻣﺘﺮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ و ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ ﻗﺮار دارد .ارﺗﻔﺎﻋﺎت »اﺷﺘﺮان ﮐﻮه« در ﻟﺮﺳـﺘﺎن ﻧـﯿﺰ ﺑﻠﻨـﺪی
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارﻧﺪ و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﻗﻠﻪﻫﺎ و داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﯾﻊ و دﯾﺪﻧﯽ ﺑﺎﻻی  4000ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
زاﮔﺮس در درهﻫﺎ و داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد ،روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺟﺎی داده اﺳـﺖ .ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺸﮥ
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﯿﺎن درهﻫﺎ و ﭼﺎﻟﻪﻫﺎی زاﮔﺮس ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ و ﺑﻪ ﺗـﻮان
ﻓﺮاوان زاﮔﺮس در اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻌﺎلﺗﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر واﻗﻒ ﻣـﯽ ﺷـﻮﯾﻢ.
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻫﻤﺪان ،ﻟﺮﺳـﺘﺎن ،ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل و ﺑﺨﺘﯿـﺎری و ﺑـﺎﻻﺧﺮه
ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ و ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ ،دارای ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﮔﺬر زاﮔﺮس ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﻀﻮر ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﺘﺮاﮐﻢ اﯾﻦ رﺷـﺘﻪ
ﮐﻮه ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪای اﯾﻦ ﻧﻘﺎط اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز زراﻋﯽ و داﻣـﯽ روﺳـﺘﺎﻫﺎ را
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ارﺗﻔﺎﻋﺎت داﺧﻠﯽ اﯾﺮان را ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﻤـﯽ دﻫﻨـﺪ .وﻟـﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎت در اﻣﮑﺎن دادن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ
اﯾﺮان ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺸﮏ و ﮐﻢ آب ،ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﯾﻞ آﻧﺎن از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﻨﻈﻮر از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﻨﻔﺮد داﺧﻠﯽ آن دﺳﺘﻪ از ﮐﻮهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ زاﮔﺮس و ﯾﺎ اﻟﺒﺮز ﻗـﺮار ﻧﺪارﻧـﺪ .اﯾـﻦ
ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﻪ زاﮔﺮس ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن را در زﻣﺮه ﮐـﻮه ﻫـﺎی زاﮔـﺮس ﻣـﯽ داﻧﻨـﺪ» .ﮐـﻮه
ﮐﺮﮐﺲ« در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺎﺷﺎن و »ﺷﯿﺮﮐﻮه« در ﯾﺰد ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐـﻮه ﻫـﺎی ﮐـﻢ ارﺗﻔـﺎع ﺗـﺮ
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دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﺟﺎی دادهاﻧﺪ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﻮهﻫـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻً
ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻧﺎﯾﯿﻦ ،ﮐﻮهﻫﺎی زاﻫﺪان .ﺗﻌﺪﯾﻞ آب و ﻫﻮای ﺻـﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻘﺎط ﺟﻤﻌﯿـﺘﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .واﺑـﺴﺘﮕﯽ ﯾـﺰد ﺑـﻪ
ﺷﯿﺮﮐﻮه ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻘﺶ ﺗﮏ ﮐﻮهﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﺮان در ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺎﺣﯿﻪای و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﺆﺛـﺮ
اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ و واﺑﺴﺘﮕﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺎن و ﺗﻔﺖ و ﻧﻄﻨﺰ و دهﻫﺎ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ
ﺗﻌﻤﯿﻢ داد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻗﺘـﺼﺎد ﺷـﻬﺮی و
روﺳﺘﺎﯾﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ .ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ در ارﺗﻔـﺎع را ﻣـﯽ ﺗـﻮان در ﺑﯿـﺸﺘﺮ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮ داﻧﺴﺖ:
اﺣﺪاث ﺧﻄﻮط و ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ )ﺟﺎده ،ﺧﻄﻮط آﻫﻦ و ﻓﺮودﮔﺎه(
ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪن اراﺿﯽ و ﺑﺨﺸﯿﺪن ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺧﺎص ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی
ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮق ،ﮔﺎز ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ(
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ آب و ﻫﻮا ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧـﻮع ﺧـﺎک و ﭼﮕﻮﻧﮕـﯽ
ﺟﺎری ﺷﺪن آبﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎی آﺑﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.
ﭘﺲ آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎی اﯾﺮان و ﺣﺎﻻت ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آن ﻫﺎ ﺑـﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺎری در آنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ درﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪﺧﺼﻮص آﻧﺠـﺎ
ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﻬﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﺷﺖﻫﺎی اﯾﺮان در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎکﻫﺎ
ﺑﻪ ﺑﺎور ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه آنﻫﺎ در ﻃﺒﯿﻌﺖ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :آﺗﺶ ،ﻫـﻮا،
آب و ﺧﺎک .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺗﻔﺎوت ﮐﯿﻔﯿﺖ آنﻫﺎ از ﮔﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺮدی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺧـﺎک را
ﺳﺮدﺗﺮﯾﻦ آﺧﺸﯿﻬﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و واژه زﻣﯿﻦ از ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ رﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ زﻣﯿﻦ و ﺧﺎک در ﻓﺮاﻫﻢ آوردن وﺳﯿﻠﻪ زﯾﺴﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ
اﺣﺘﺮامآﻣﯿﺰ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﮐﺸﺎورزی را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﻦ ﺑﻬﺮهوری از زﻣﯿﻦ و ﺧﺎک اﺳﺖ ﻧﯿﺰ اﻣﺮی ﻣﻘﺪس و ﻣﺤﺘﺮم
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﮔﺴﺘﺮدۀ اﯾﺮان ﻣﻨﺪرج ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐـﻪ در
ﻫﺮ ﮐﺠﺎی اﯾﺮان ﮐﻪ ﭘﻬﻨﻪای ﺑﺎ ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮد دارد ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏ ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداری ﻣﻌﻘـﻮل از آن ﻗـﺪم
ﺑﺮداﺷﺖ و ﻫﺮﮔﺰ اﻣﮑﺎن ﻧﺪاد ﮐﻪ از ارزشﻫﺎی آنﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﮐـﺸﺎورزی ﭘﯿـﺸﺮﻓﺘﻪ و
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺎد در زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐـﺸﺎورزی ﺗﺠـﺎری ﭘﯿـﺶ
ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ وﺳﻌﺖ اﺳﺖ .در ﺟﻬﺎن و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای اﻗﺘﺼﺎد ﮐـﺸﺎورزی ﻣﻄـﺮح اﮔـﺮ از
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺿﺮورﺗﺎً از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ .ﻣـﺎ
در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﻄﯿﻊ اراﺿﯽ و ﯾﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻮدن آنﻫﺎ را ﻧـﺪارﯾﻢ ،ﺻـﺮﻓﺎً اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ را

رﺣﻤﺎﻧﯽ  -ﮔﺬر ﺷﻬﺮ از ﻣﯿﺎن ﻣﺰرﻋﻪ!
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ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻮددﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دﺷﺖﻫﺎ و ﺟﻠﮕﻪﻫﺎی ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ وﺳﯿﻊ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻮان آن ﻫﺎ را از
زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺷﺖﻫﺎ و ﺟﻠﮕﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪانﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﺻﺖ اﺷﺎره ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .در درون ارﺗﻔﺎﻋﺎت زاﮔـﺮس ﺑـﻪ دﺷـﺖ ﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﺑﺰرﮔـﯽ
ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً »ﭼﺎﻟﻪﻫﺎی زاﮔﺮس« ﻧﺎم دارﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﻘﺎط ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﭼـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﺷﻬﺮ و ﭼﻪ روﺳﺘﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﭼﺎﻟﻪﻫﺎ ﯾﺎ دﺷﺖﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﮐﻮﻫﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .دﺷﺖﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷـﻬﺮ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻘﺮار دادهاﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺻﺎف و
ﻫﻤﻮار درون زاﮔﺮس و ﯾﺎ در داﻣﻨﻪﻫﺎی آن در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ از آن ﻫـﺎ
ﺗﺤﺖ ﻧﺎم دﺷﺖ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻧﻘﺎط ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ داﻣﺪاری و ﭼﻪ ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺷﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
دﺷﺖ ﻣﻐﺎن
اﯾﻦ دﺷﺖ در ﻣﻨﺘﻬﯽاﻟﯿﻪ ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺮار دارد و از آﺑﺮﻓﺖﻫﺎی رودﺧﺎﻧﻪ ارس ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .وﺳﻌﺖ اﯾﻦ دﺷﺖ  3500ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رودﺧﺎﻧﻪ ارس ﮐﻪ از ﮐﻮهﻫﺎی ﻗﻔﻘﺎز ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد اﯾـﻦ
ﻗﺴﻤﺖ را آﺑﯿﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن وارد درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﯽﺷﻮد .آﺑﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾـﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ در
ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ و ﻗﺒﻞ از ورود درﯾﺎی ﺧﺰر روی ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ زراﻋـﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻐﺎن ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺣﯿﻪای ﺧﻮد آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮔﺮمﺗﺮ از ﺣﻮاﻟﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪﻋﻨـﻮان
ﻗﺸﻼق »اﯾﻼت ﺷﺎﻫﺴﻮن« ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮاﺗﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ دﺷﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ را ﺑﺮای ﭼﺮای اﺣﺸﺎم ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳـﺖ .در ﺳـﺎل ﻫـﺎی
اﺧﯿﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ دﺷﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺻـﺮﻓﺎً
در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ دﺷﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ واﻗﻌﯽ آن ﻫﻨﻮز ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﮐﺸﺎورزی ﻓﻌﺎل ﺑﺮای اﯾﻦ دﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ارس ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺘـﯽ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺸﮑﻞ آب ﺑـﺮای
ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﮐﺸﺎورز ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺪی وﺟﻮد دارد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی از ﻓﻨﻮن ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان
از آبﻫﺎی ﺟﺎری ،زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آب در ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
از ﺳﻮﯾﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﯾﻦ دﺷﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿـﺰ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﯿﻌﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﺸﺖﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎل در ﻣـﺴﯿﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﯾﻦ دﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺎک اﯾﻦ دﺷﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻼح ﻣﺰاﺣﻢ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در رده ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎک ﻫﺎ ﻗـﺮار ﻧـﺪارد
وﻟﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺮی اﺻﻼﺣﺎت اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺎی ﮔﯿﺮد.
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دﺷﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
اﯾﻦ ﺟﻠﮕﻪ ﮐﻪ وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺻﺎف و ﻫﻤﻮار اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد در واﻗﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮانﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌـﯽ
را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .وﺳﻌﺖ  54000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ آن ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دو رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮﺧﻪ و ﮐﺎرون ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد در ﻃﻮل ﻫﺰاران ﺳﺎل ﮔﺬر ﺧﻮد آﺑﺮﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎک اﯾﻦ ﺟﻠﮕﻪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎکﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار دارد.
دو رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون و ﮐﺮﺧﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﻦ ﺟﻠﮕﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔـﯽ
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﺣﺪود  130ﻣﯿﻠـﯽ ﻣـﺘﺮ در ﺳـﺎل اﺳـﺖ و از ﺳـﻮﯾﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿـﻨﯽ ﻧـﯿﺰ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ذﺧﺎﯾﺮ آن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ارزش اﯾـﻦ دو رودﺧﺎﻧـﻪ در ﺗـﺄﻣﯿﻦ آب
ﮐﺸﺎورزی و ﺷﻬﺮی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﭘﯽ ﺑﺮد.
آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮﺧﻪ در ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮد ودر واﻗﻊ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﺑـﻪ
زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺮورﻓﺘﻪ و ﺑﺎﺗﻼقﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﻮرﻫﺎی ﻣﺮزی را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫـﺪ .ﻣﻬـﺎر رود ﮐﺮﺧـﻪ ﺑـﺪون ﺷـﮏ دارای
ارزشﻫﺎی ﻓﺮاوان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﺑﺮدن ﻫﺰاران ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ وﻟـﯽ ﻓﺎﻗـﺪ ﻣﻨﺒـﻊ آب
ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از ﯾﮏ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺪرن و ﺗﺠﺎری دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺷﺮق رودﺧﺎﻧﻪ ﮐـﺎرون ﺟﺮﯾـﺎن دارد و
اﻟﺒﺘﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان دﺑﯽ ﯾﺎ آﺑﺪﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دو رود دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ .آب آن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﻮر اﺳﺖ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌـﯽ
را ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری دارا ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺎک ﺟﻠﮕﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن دارای ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ .آﺑﺮﻓﺖﻫﺎی ﮐﺮﺧﻪ دارای اﻣﻼح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗـﺮی ﺑـﺮای
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺎکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آﺑﺮﻓﺖﻫﺎی ﮐﺎرون ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ دارای ﻣﻮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر زراﻋﺖ را
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺮق ﺟﻠﮕﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روﯾﻢ از ﻣﯿﺰان ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎک ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﺳـﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد.
واﻗﻊ ﺧﺎکﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از آﺑﺮﻓﺖﻫﺎی رودﺟﺮاﺣﯽ دارای ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ اﻣﻼح ﺷﺪه و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺷﻮر ﻣﯽ ﺷـﻮد .در
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﺧﺎک ﺟﻠﮕﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﺎک ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻤـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺑﺮﻓﺖﻫﺎی رودﺧﺎﻧﻪای ﻫﺮ ﭼﻘﺪر از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺟﻠﮕﻪ ﭘﯿﺶ روﯾﻢ از درﺟﻪ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﺧﺎک
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
آب و ﻫﻮای ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﯾﺮان ﮔﺮم و ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪودهﻫـﺎی ﺟﻨﻮﺑـﯽ آن ﺣﺎﻟﺘـﯽ
ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺘـﻪ ای ﮐـﻪ ﯾـﮏ
ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺮﻣﺎی ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ و ﻃﻮﻻﻧﯽ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی از ﭘﺘﺎﻧـﺴﯿﻞ ﻋﻤﻮﻣـﯽ
اﯾﻦ دﺷﺖ وﺳﯿﻊ ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺸﺎورزی ﺟﺎری در اﯾﻦ دﺷﺖ را اﺻﻮﻻً ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزی ﻫـﺎی ﭘﯿـﺸﺮﻓﺘﻪ ای ﮐـﻪ دارای ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑـﺎﻻ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .ﻧﺒﻮد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ دوره ﺳﺮﻣﺎ در اﯾﻦ دﺷﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ اوﻟﯿـﻪ ﮐـﺸﺎورزی
ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﺟﻠﮕﻪ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﺐ ﮐﺸﺎورزی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ درآورد .ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻓﻌﻠـﯽ
آنﻫﻢ ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﺎل ﮐﻪ از ﺗﻮان واﻗﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﻠﮕﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎری دارد .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ ﻣﺤـﺪوده
را ﺑﺎ ﺟﻠﮕﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﻼت دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮده و آن را در ردﯾﻒ ﺟﻠﮕﻪ ﭘﺎﻣﭙـﺎس در
آرژاﻧﺘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ.

رﺣﻤﺎﻧﯽ  -ﮔﺬر ﺷﻬﺮ از ﻣﯿﺎن ﻣﺰرﻋﻪ!
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دﺷﺖ ﺳﯿﺴﺘﺎن
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  350ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ دﺷﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ) (1375ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ زاﺑﻞ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ دﺷـﺖ و ﺻـﺪﻫﺎ
روﺳﺘﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﻄﻤﺌﻦ اﯾﻦ دﺷﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺣﺪود  50ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ در ﺳﺎل ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﯿﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﺮق اﯾﺮان ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻣـﯿﺰان ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻣـﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ اﯾﻦ دﺷﺖ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ  8500ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘـﺼﺎدی
ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن در واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ زراﻋﺖ و داﻣﺪاری ﺧﻮد ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ ﻣـﺴﺎﻓﺖ و اﻧـﺰوا ،اﯾـﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﻮد را از ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﺎ ﮐﻮﯾﺮ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺷﺖ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ از ﭘﯿﺸﺮوی ﺷﻦﻫﺎی روان ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎکﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد وﻟـﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺪت
ﮐﻮﯾﺮزاﯾﯽ و اﻧﻬﺪام ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺎزدارﻧﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آب و ﻫﻮای زاﺑﻞ و روﺳﺘﺎﻫﺎی آن
در زﻣﺴﺘﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺳﺮد اﺳﺖ واز ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎزاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺨﺖ ﮐﻮش اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗـﻼش ﻧﻤـﻮد ﺗـﺎ ﺑـﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آﻧﭽﻪ در ﺗﻮان ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ از ﯾﮏ ﻃﺮف ارزشﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ آن را ﺣﻔﻆ ﻧﻤـﻮد و از ﻃـﺮف
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ،ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از رﻗﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺪود  3درﺻﺪ در ﺳﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ).(1373
دﺷﺖ ﺟﯿﺮﻓﺖ
اﯾﻦ دﺷﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ زﯾﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ دﺷﺖ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺮﺧـﻮردار از ﯾـﮏ
ﻣﯿﮑﺮوﮐﻠﯿﻤﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ رود اﻧﻮاع ﺗﻮﻟﯿـﺪات ﻣﺮﻏـﻮب
ﺟﺎﻟﯿﺰی و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار
ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﺷﺖﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻢ وﺳﻌﺖ ،ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
دﺷﺖ ﺟﯿﺮﻓﺖ از آبﻫﺎی ﺳﺪی ﮐﻪ روی رودﺧﺎﻧﻪ »ﻫﻠﯿﻞ رود« ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ دو
دﻫﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﺣﺪاث اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﺮان در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾـﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .آﺑﺮﻓﺖﻫﺎی ﻫﻠﯿﻞرود ﮐﻪ ﺧﺎکﻫﺎی اﯾﻦ دﺷﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑـﺮای
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس و ﺑﺎﻻﺧﺮه آب و ﻫﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ و آب ﮐـﺎﻓﯽ در ﮐﻨـﺎر ﻧـﯿﺮوی
آﻣﻮزش دﯾﺪه ﮐﺸﺎورزی ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮانﻫﺎی اﯾﻦ دﺷﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن
اﯾﻦ دﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آن را ﺟﻠﮕﻪ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐـﺸﺎورزی اﯾـﺮان اﺳـﺖ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮐﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارد .ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷـﺎره ﮐـﺮدﯾﻢ،
ﺗﻮان واﻗﻌﯽ اﯾﻦ دﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌـﯽ
آن ﻣﻄﺮح ﺑﻮده ،ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه آب اﯾﻦ ﺟﻠﮕﻪ از دو رودﺧﺎﻧﮥ ﮔﺮﮔﺎنرود و ﺗﺠﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎ ﺑﺪان ﺣـﺪ
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از ﮐﺸﺖ دﯾﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .از آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿـﻨﯽ ﻧـﯿﺰ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﺷـﻮد .ﺑـﺎ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﻧﻘـﺶ
رودﺧﺎﻧﻪای ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﺪه و از ﻓﺸﺎر روی ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ آب ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻔﺮط از ﺧﺎک ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن از ﻗﺪرت ﺑﺎروری آن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐـﻪ
اﺻﻮﻻً ﺧﺎک دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن را در ردۀ ﺧﺎکﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻗﺮار داد .ﻣﯿﺰان ﻧﻤﮏ ﺧﺎک ﺑـﺎﻻﺗﺮ از اﺳـﺘﺎﻧﺪارد
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و ﻧﺒﻮد و ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻧﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
دﺷﺖ ﻗﺰوﯾﻦ
دﺷﺖ ﻗﺰوﯾﻦ را ﻣﯽﺗﻮان ﺻﻨﻌﺖ زدهﺗﺮﯾﻦ دﺷﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﯾﺮان ﺧﻮاﻧﺪ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن در ﺟـﻮار ﻗـﺰوﯾﻦ و ﺗـﺎ
ﺣﺪی ﺗﻬﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از آن ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای و ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ
روزﺑﺮوز از وﺳﻌﺖ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ دﺷﺖ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺣـﺪود  4700ﮐﯿﻠﻮﻣـﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌـﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ وﯾـﮋه ای
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ دارد .اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ در ﺻﻮرت ﻣﺒﺪل ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
درﺑﺎره ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺎکﻫﺎی اﯾﻦ دﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺒﺨﯿﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺳـﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧـﻪ ای ﺗـﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺎکﻫﺎی اﯾﻦ دﺷﺖ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ ﯾـﮏ
ﺧﺎک ﺧﻮب ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج اﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ دارد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب دﺷﺖ ﻗﺰوﯾﻦ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﻊ آب واﺣﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯿﻼن ﻣﻨﻔﯽ آب ﺑﺎﺷﯿﻢ )ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺪار آب درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً
»ﺑﯿﻼن آب« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯽ ﺑﺮد(.
دﺷﺖ ﻗﺰوﯾﻦ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ دﺷﺖﻫﺎ و ﺟﻠﮕﻪﻫﺎی اﯾﺮان ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﻒ ﻃﺒﯿﻌـﯽ و آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ در اﺛـﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ آن وارد ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺧـﺎک و اراﺿـﯽ ﻣـﺴﺎﻋﺪ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد در زﻣﺮۀ ﻣﺤﺪودهﻫﺎی دارای ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻗﺮار دارد.
دﺷﺖ وراﻣﯿﻦ
وراﻣﯿﻦ از ﻣﺤﺪودهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺗﻬﺮان واﻗﻊ ﺷـﺪه و از دﯾـﺮ ﺑـﺎز از ﻣﺮاﮐـﺰ ﺑـﺰرگ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺠﻮار ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﻬﺮان و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎرتﻫﺎ را ﺑﺮ
ﭘﯿﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی وراﻣﯿﻦ وارد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﺎورزان و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮐـﻪ
اﻟﺰاﻣﺎً روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،در ﭘﯽ درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮی راﻫﯽ ﺗﻬﺮان ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .اراﺿﯽ زراﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑـﺎزار ﺧﻮﺑـﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ و ﻣﺴﮑﻦﺳﺎزی وﺟﻮد دارد ﺑﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ .درﺳﺖ ﻫﻤﺎن روﻧﺪی ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
ﺑﺮای دﺷﺖ ﻗﺰوﯾﻦ وﺟﻮد دارد.
دﺷﺖ وراﻣﯿﻦ از آﺑﺮﻓﺖﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی آﺑﯽ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه از ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧـﺪ و دارای ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺧﻮب ﺧﺎکﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﺟﺮود در ﻣﺤﺪودۀ وراﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ
رود ﺷﯿﺮﯾﻦ در واﻗﻊ اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ در ﺗﻮانﺳﻨﺠﯽ دﺷﺖ وراﻣﯿـﻦ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﯽ ﺷـﻮد .ﺟـﺎﺟﺮود
اﮐﻨﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آب در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻣﯿﺰان
رﺳﻮبﮔﺬاری ﻫﻢ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از زﻣﺎن ﺣﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﺎکﻫﺎی اﯾﻦ دﺷـﺖ ﮐﺎﺳـﺘﻪ
اﺳﺖ و در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺸﺶ آن ﺷﺪه ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﺳﺖ .ﺧﺎکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺷـﺖ
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را ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ داﻣﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊﺗﺮ اﻟﺒﺮز ﻣﺤﺪود ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕـﺮ در ﺟـﻮار
ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﮐﻮﯾﺮی اﯾﺮان در ﺟﻨﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﮥ وراﻣﯿﻦ و دﺷﺖ درون آن دارای ﺷـﮑﻨﻨﺪﮔﯽ
ﺑﻪﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮد.
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ دﺷﺖ اﺳﺖ ﺣﻔﺮ ﺑﯽ روﯾـﻪ ﭼـﺎه ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻌـﺪاد
ﭼﺎهﻫﺎی ﺣﻔﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ دﺷﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﭼﺎهﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﯿﻖ در وراﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداری
ﺣﺴﺎب ﻧﺸﺪه در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺣﻔﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪﺧﺼﻮص در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎرش
ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻮی ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وﺳﻌﺖ اﯾﻦ دﺷﺖ در ﺣﺪود  1200ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ و دارای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻓﺮوش ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﻦ دﺷﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﻟﺪ و ﻓﻌـﺎل اﺳـﺖ
وﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﻨﺒﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ آب و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣـﺼﺮف آب و ﺟﻠﻮﮔـﯿﺮی از ﺗﺒﺨﯿـﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ در ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺸﺎورزی و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﺎﻫﻤﻮاری اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ دو رﺷﺘﻪ ﮐﻮه اﻟﺒﺮز و زاﮔﺮس و ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد و ﭘﺮاﮐﻨـﺪۀ داﺧﻠـﯽ در اﯾﺠـﺎد ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دارای ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ و اوﻟﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺳﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﺮان ﻣﯿﺰان ﺧﺎکﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آن ﭼﻨﺪان ﻧﯿـﺴﺖ و وﺳـﻌﺘﯽ در ﺣـﺪود
 320ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﻮﯾﺮﻫﺎی ﻟﻮت و ﻧﻤﮏ اﯾﺮان را ﺧﺎکﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً دﭼﺎر ﻧﻤﮏ ﻓﺮاوان ﺑﻮده
و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ اﻣﻼح ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر اﻣﻼح ﻧﻤﮑﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آﺑﺮﻓﺖﻫﺎی رودﺧﺎﻧﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎکﻫﺎی اﯾﺮان را ﺷﮑﻞ دادهاﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺧﺎکﻫﺎ در ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏـﺮب
اﯾﺮان و داﻣﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺮف ﺑﻪ دﺷﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺷﮕﺮﻓﯽ ﮐﻪ در ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺸﻨﺎﺳﯽ ﺻـﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﺑـﺴﯿﺎری از اﻧـﻮاع
ﺧﺎکﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
آﻟﻮده ﺷﺪن ﺧﺎکﻫﺎ از ﻣﻌﻀﻼت دوران ﺻﻨﻌﺖ و ﺻﻨﻌﺖﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداری ﻫـﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ
ﮐﺸﺎورزی ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺎک ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﺎکﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ در واﻗﻊ ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﺟﻮد آنﻫﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ در
ﻣﻌﺮض ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻣﺴﮑﻦﺳﺎزی« ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی آﻣـﺎده اﯾـﺮان را ﮐـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ از
ﻟﺤﺎظ ﺧﺎک ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ.
ﺑﯿﺎﺑﺎنزاﯾﯽ ،از وﺳﻌﺖ ﺧﺎکﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺣﻮاﺷﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﯽﮐﺎﻫـﺪ .ﻫـﺮ
ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟـﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ زﻣﯿﻨـﻪ ﺳـﺎز اﯾـﻦ ﺗﺨﺮﯾـﺐ روﻧـﺪ
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی دارﻧﺪ.
ﻫﺮﯾﮏ از دﺷﺖﻫﺎی اﯾﺮان ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻐﺎن ،ﺟﯿﺮﻓﺖ ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﺎن ،وراﻣﯿﻦ و ﯾـﺎ ﺟﻠﮕـﻪ ﻫـﺎی ﺧﻮزﺳـﺘﺎن و
ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ دارای ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداری ﺑﻬﯿﻨـﻪ
آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ.
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در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از دﺷﺖﻫﺎ و ﺟﻠﮕﻪﻫﺎی اﯾﺮان ﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ و ﭼـﻪ ﺑـﻪ
ﺻﻮر ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎ ﺗﻮان ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودهﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.
اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺴﺎب ﻧﺸﺪه از ﻃﺒﯿﻌﺖ دﺷﺖﻫﺎ و ﺟﻠﮕﻪﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺨـﺸﯽ از
ارزشﻫﺎی اوﻟﯿﻪ آنﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺻﺎف و ﭘﻬﻨﺎور اﯾﺮان در ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ
دارﻧﺪ.
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺴﯿﺎری از دﺷﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در اﯾﺮان ﻫﻢ از ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﺳـﺘﻪ اﺳـﺖ و
ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ دﺷﺖﻫﺎ و ﺟﻠﮕﻪﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺪه و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﺗﻨﻮع ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﮐﻮهﻫﺎی زاﮔﺮس دﺷﺖﻫﺎی ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ وﺳﯿﻌﯽ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺧﻮد ،ﺷﻬﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ در
آنﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺷﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﺎﻟﻪﻫﺎی زاﮔﺮس ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺎه ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺧﺎک را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﻮان واﻗﻌﯽ اﯾـﻦ
ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ارزش و ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺳﻌﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ﺧﺎکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از آنﻫﺎ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداری
ﻧﻤﻮد ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ .وﺟﻮد ارﺗﻔﺎﻋﺎت را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ وﺳﻌﺖ و ﺧﺎک ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در
اﯾﺮان داﻧﺴﺖ .ارﺗﻔﺎﻋﺎت زاﮔﺮس و اﻟﺒﺮز ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻤﺘﺪ و ﻋﺮﯾﻀﯽ از ﮔﻮﺷـﻪ ای ﺑـﻪ ﮔﻮﺷـﮥ دﯾﮕـﺮ از اﯾـﺮان
ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داﻣﻨﻪﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﻮار ﺧﻮد ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از اراﺿﯽ را دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻤـﻮده و از
ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺷﯿﺐ زﯾﺎد داﻣﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ دو رﺷﺘﻪ ﮐﻮه و ﺳﻨﮕﻼﺧﯽ ﺑﻮدن را ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻮاﻧﻊ اﺻـﻠﯽ
اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و زراﻋﺖ داﻧﺴﺖ .آﻣﺎرﻫﺎی درﺳﺘﯽ از وﺳﻌﺖ اراﺿﯽ داﻣﻨﻪای اﯾﺮان در اﺧﺘﯿﺎرﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ
ﺑﻪﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودهﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه در ﮐﻨﺎرهﻫﺎی زاﮔﺮس ﺑﻪوﺿﻮح ﮔﺴﺘﺮده ﺷـﺪه اﻧـﺪ و
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از آنﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداری
ﻧﻤﻮد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣĤﺧﺬ
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