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اجرای الگوی کشت
از ابتدای پاییز در کشور
الگــوی کشــت طــی ســالهای اخیــر یکــی از چالــش برانگیزتریــن مباحــث مطــرح شــده در حــوزه
کشــاورزی کشــور بــوده اســت؛ بســیاری از کارشناســان و دسـتاندرکاران نابســامانیهای تولیــد و حتــی
بــازار محصــوالت کشــاورزی را ناشــی از عــدم اجــرای الگــوی کشــت مناســب میداننــد در عیــن حــال
برخــی هــم ایــن مســأله را فرافکنــی میداننــد و معتقدنــد کــه بیــن بحــث الگــوی کشــت و بــازار رابطــه
مســتقیمی وجــود نــدارد و نقــش حلقههــای واســط را در ایــن میــان نمیتــوان نادیــده گرفــت.
الگوی کشت چیست؟
الگــوی کشــت جانمایــی صحیــح تولیــد
براســاس پتانســیلهای طبیعــی ،اصــول
اقتصــادی و سیاســتهای اســتراتژیک کشــور
اســت ،بــه عبــارت دیگــر ایــن ســه هــدف
فنــی ،اقتصــادی و اســتراتژیک ،الگــوی کشــت را
تشــکیل میدهــد .در واقــع برنامهریــزی الگــوی
کشــت یــک نظــام برنامهریــزی بــرای تحقــق
آمایــش ســرزمین در بخــش کشــاورزی اســت و
از الزامــات تئوریهــای توســعه ایــن بخــش بــه
شــمار مـیرود .برنامــه الگــوی کشــت هــر آنچــه
ظرفیــت واقعــی بخش کشــاورزی اســت  ،آشــکار
کــرده و تولیــد را بــه مکانهــای صحیــح در
بازههــای زمانــی مشــخص منتســب میکنــد،
بنابرایــن هــدف از تدویــن و اعــام برنامــه الگوی
کشــت در گام نخســت انجــام نوعــی از آمایــش
ســرزمین در بخــش کشــاورزی اســت.
الگــوی کشــت پیــش نیــاز افزایــش بهــرهوری
بخــش کشــاورزی
بــا اســتناد بــه قانــون افزایــش بهــره وری
بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی ،قانــون
برنامــه ششــم توســعه کشــور و قانــون جلوگیری
از خــرد شــدن اراضــی کشــاورزی ،پیــش نویــس

«سیاســتهای اجرایــی طــرح ملــی الگــوی
کشــت» توســط وزارت جهــاد کشــاورزی تهیــه
و جهــت بررســی و تصویــب بــه هیــأت دولــت
ارائــه گردیــد.
در صــورت اجرایــی شــدن طــرح ملــی الگــوی
کشــت ،قیمــت خریــد تضمینــی محصــوالت
کشــاورزی کــه در چهارچــوب طــرح ملــی
الگــوی کشــت تولیــد میشــوند ،متناســب بــا
کیفیــت ،میتوانــد  ۱۰درصــد بیشــتر تعییــن
شــوند .همچنیــن اولویــت پرداخــت در خریــد
تضمینــی ،توافقــی و حمایتــی محصــوالت
کشــاورزی توســط ســازمانها و شــرکتهای
دولتــی بــا بهــره بردارانــی اســت کــه الگــوی
کشــت را رعایــت نمودهانــد .عــاوه بــر ایــن،
بهرهبردارانــی کــه براســاس تأییــد وزارت جهــاد
کشــاورزی در چهارچــوب الگــوی کشــت عمــل
میکننــد از تخفیفــات ویــژه حاملهــای انــرژی
برخــوردار خواهنــد شــد کــه در قوانیــن بودجــه
ســنواتی پیشبینــی میشــود.
نقــش الگــوی کشــت در تنظیــم بــازار محصوالت
کشاورز ی
بــه اعتقــاد بســیاری از کارشناســان ،اجــرای
طــرح الگــوی کشــت تأثیــر مهمــی در تنظیــم

بــازار محصــوالت کشــاورزی دارد ،البتــه مشــروط
بـ ه آنکــه الگــوی کشــت ،متناســب بــا نیــاز بــازار
داخلــی یــا بازارهــای پایــدار خارجــی باشــد؛
درصورتیکــه در الگــوی طراحــی شــده نیازهــا و
ظرفیتهــای بــازار لحــاظ نگــردد و تولیــد بیــش
از تقاضــا باشــد و دولــت نتوانــد عرضــه محصول
اضافــی را مدیریــت نمایــد و محصــول در دســت
کشــاورز باقــی بمانــد ،طــرح بــا شکســت مواجــه
خواهــد شــد.
چراکــه براســاس اصــول عرضــه و تقاضــا،
کشــاورز از کشــت محصــول معرفــی شــده
دلســرد خواهــد شــد و ســعی خواهــد کــرد
محصــول را تغییــر دهــد .طــرف دیگــر ایــن
فرمــول نیــز صــادق اســت ،یعنــی در صورتــی
کــه تولیــد و عرضــه محصــول در حــد تقاضــا
نباشــد ،دولــت مجبــور خواهــد بــود بــه واردات
آن محصــول مجــوز دهــد و ایــن یعنی گذاشــتن
بــازار داخلــی در اختیــار بنگاههــای وارداتــی کــه
ایــن مســأله در بلندمــدت ظرفیتهــای تولیــد
داخــل را بــا مشــکل مواجــه خواهــد ســاخت.
افزایــش  18درصــدی تولیــد محصــوالت
کشــاورزی بــا اجــرای الگــوی کشــت
بــا حســاس شــدن امنیــت غذایــی در دنیــا،
ســر و ســامان دادن بــه برنامههــای کشــاورزی در
راســتای امنیــت غذایــی اهمیــت بیشــتری یافته
کــه همــه دنیــا بویــژه پــس از شــیوع ویــروس
کرونــا و جنــگ اوکرایــن و روســیه تــاش خــود را
د و دولــت هــم
در ایــن زمینــه دوچنــدان کردهانـ 
برنامههــای خــود را روی ایــن مســأله متمرکــز
کــرده اســت.
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