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پارادوكس امنيت غذايي و منابع آب
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مدت هاست كشور با بحران های سرنوشت ساز بسان بحران آب، بحران 
محيط زيســت، بحران امنيت غذايي برای جمعيت رو به افزايش همراه با 
محدوديت شديد توسعه اراضي آبي (بيشتر از ۸ ميليون هكتار با احتساب 
آيش) روبه روست. پتانسيل های آب و خاک كشور به همان اندازه ای است كه 
در ۴۰ سال پيش پاسخ گوی نياز جمعيت ۳۶ ميليون نفری بود، درحالي كه 
امروز انتظار مي رود تأمين كننده تمامي نيازهای غذايي جمعيت ۸۰ ميليون 
نفر و بيشتر از آن باشد. جای شگفتي است كه گفتمان خودكفايي كشور از 
نظر امنيت غذايي علي رغم همه محدوديت ها و موانع، تازگي خود را از دست 
نداده و عده ای همچنان بر اين باورند كه به سبب پهناوری سرزمين، كشور، 
هم مي تواند جمعيت بيشتری را پذيرا باشد و هم مي تواند خودكفا شود. اين 
جســتار به اختصار به واكاوی اين مهم مي پردازد. البته در اين فرآيند، بايد 

سهم آب مورد نياز رشد اقتصادی كشور نيز ديده شود.
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در جهان امروز امنيت غذايي يا دسترسي فيزيكي و اقتصادی همه 
افــراد جامعه و در تمام عمر به غذای كافي و ســالم از چالش های مهم 
برنامه ريزان آمايش ســرزمين و توسعه پايدار شناخته شده است. طبق 
بررسي های سازمان خواروبار جهاني (فائو)، برای جمعيت ۹ ميليارد نفری 
جهان در ســال ۲۰۵۰، حدود ۶۰ درصد بيشتر غذا بايد توليد شود، در 
حالي كه در اين راســتا موانعي مانند محدوديت زمين های كشاورزی، 
كمبود آب، هزينه فزاينده انرژی، افت ســرمايه گذاری، دشــواری های 
تحقيقات كشــاورزی و افزايش ضايعات غذايي وجــود دارد. از اين رو، 
سازمان خواروبار جهاني با توجه به چشم انداز امنيت غذايي در دهه های 
آينده جهان، توليد مواد غذايي در حال حاضر را هم با مشكالت گوناگوني 
روبه رو مي داند. بلعيدن زمين های كشاورزی توسط كالن شهرهای جهان، 
كمبود و بحران جهاني آب، افزايــش روزافزون هزينه انرژی، تغييرات 
اقليمي و نظاير آنها نشان مي دهد كه مردم جهان با چالش های بزرگ تری 
روبه رو خواهند بود تا با منابع كمتر، غذای بيشــتری توليد كنند. از اين 
رو رشد توليدات كشــاورزی در واحد سطح و با واحد آب محور امنيت 
غذايي و عامل حياتي زيست پايدار شناخته مي شود. در كنار دشواری های 
مذكور، جامعه  بايد انتظار اثــرات جانبي مانند احتمال كمبود توليد، 
خشك سالي، اختالفات سياسي، گراني هزينه های واردات و غيره را نيز 

داشته باشد. تحوالت دهكده جهاني سبب شده تا بازار كشورها از يكديگر 
تأثيرپذير و تصور خودكفايي درون مرزهای جغرافيايي انديشه باطل و 

بي حاصلي تلقي شود.
كمبود مواد غذايي و به دنبــال آن گراني كاالها تاكنون منجر به بروز 
ناآرامي ها و اعتراضات گسترده ای در كشورهای مختلف جهان شده است. در 
هائيتي، اندونزی، فيليپين، مصر، كامرون و موزامبيك مردم شاهد آشوب ها 
و تظاهرات خياباني بودند. حتي در كشورهايي مانند كانادا و ايتاليا نيز عليه 
گراني برخي مواد غذايي مانند نان و آرد تظاهرات و اعتراضات گسترده ای 

انجام شده است.
رشد جمعيت در كشورهای جهان وضعيت را بدتر كرده است. هم اكنون 
سرانه اراضي كشاورزی و سرانه اراضي زير كشت غله بسياری كشورها شديداً 
رو به كاهش گذاشته است، مثالً در كشور چين با ۱/۳ ميليارد نفر، سرانه زير 
كشت غالت نزديك ۶۰۰ مترمربع و در هند با جمعيتي نزديك ۱/۱ ميليارد 
نفر سرانه مذكور نزديك ۶۵۰ مترمربع است، در حالي كه در كشور وسيع 
امريكا با ۳۰۰ ميليون نفر جمعيت حدود ۱۹۰۰ متر است. پيش بيني شده 
كه سرانه اراضي زير كشت غله تا سال ۲۰۲۵ در چين از ۳۵۰ مترمربع و در 

هند از ۵۲۰ مترمربع هم كمتر شود.
در ايران سرانه اراضي زير كشت محصوالت كشاورزی (آبي و ديم به غير 
از آيش) در سال زراعي ۹۳-۹۴ بالغ بر ۱۴۲۲، در سال زراعي ۹۲-۹۳ حدود 
۱۶۰۰، در سال زراعي ۹۱-۹۲ حدود ۱۵۲۰، و در سال زراعي ۹۰-۹۱ نيز 
حدود ۱۵۶۵ متر مربع بوده است. كاهش سرانه زمين های كشاورزی و در 
نتيجه كاهش توليدات ملي كشاورزی، فشار بر دولت ها و فشار بر بازار جهاني 
را افزايش مي دهد و موجب بروز بحران ها، تضادها و كشمكش های سياسي 
درون مــرزی و برون مرزی مي شــود. در جدول زير توليدات چند محصول 
استراتژيك كشــور در ۵ سال زراعي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ برحسب ميليون تن 

درج شده است.
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توسعه كشاورزی جهان برای توليد غذای بيشتر در نواحي درگير با تنش 
آبي، با خطرات جدی روبه رو شده است. به طوری كه صاحبان سرمايه در اين 
گونه موارد پيش از هر اقدامي، به چگونگي تأمين آب مورد نياز مي انديشند.

بنا بر آمار و گزارش ها، برداشــت از منابع آب جهان از ۳۷۹۰ كيلومتر 
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توليد ۵ محصول استراتژيك بر حسب ميليون تن
ميانگين سرانه كيلوگرمميانگين ۵ سال۹۰-۹۱۸۹-۹۲۹۰-۹۳۹۱-۹۴۹۲-۹۳محصول

۱۱/۵۱۰/۶۸/۸۲۹/۳۸/۷۹/۸۱۲۲/۵گندم

دامي۳/۲۲/۹۶۲/۷۷۲/۸۲/۵۲/۸۵جو

۲/۳۲/۳۵۲/۳۶۲/۵۱/۸۹۲/۲۸۲۸/۵شلتوک

دامي۱/۲۱/۷۱/۸۱/۸۱/۹۱/۶۸ذرت

۴۲/۵۱۶/۳۲/.۵۱/.۴۶/.۶۲/.۵۲/.حبوبات
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توسعه كشاورزی جهان برای توليد غذای بيشتر در نواحي درگير با تنش آبي، با خطرات ��
جدی روبه رو شده است.

سرانه مصرف گندم در ايران حدود ۱۷۰ كيلوگرم يا ۲/۵ برابر متوسط جهاني است. در حالي ��
كه سرانه مصرف گندم در كشورهای در حال توسعه ۶۰ كيلوگرم و در كشورهای توسعه يافته 

۹۵/۵ كيلوگرم است.
مدل های نوپای حكمراني آب و سامانه های زيرساخت آن، به سال ها و بلكه ده ها سال وقت ��

نياز دارند، تا تغييرات به نتايج مناسبي برسند.
در غياب نظام مديريت سيستميك كشور حكمراني آب مقهور اقتدار شخصي و نظرات ��

كارشناسي مهجور و مغفول شده است. حكمراني آب و اين گونه خدمات بايد فارغ از جابه جايي 
وزرا و اعمال سياست دولت ها باشد.

ايران با توجه به كمبود منابع آب، كاهش سرانه اراضي كشاورزی، شرايط اقليمي و افزايش ��
جمعيت، هرگز نبايد در پي خودكفايي كشاورزی يا خودكفايي غذايي برآيد كه تحقق آن در 

شرايط كنوني غيرممكن است.

طبق بررسي های سازمان خواروبار جهاني (فائو)، برای جمعيت ۹ ميليارد نفری جهان در سال ۲۰۵۰، حدود ۶۰ درصد بيشتر غذا بايد 
توليد شود، در حالي كه در اين راستا موانعي مانند محدوديت زمين های كشاورزی، كمبود آب، هزينه فزاينده انرژی، افت سرمايه گذاری، 
دشواری های تحقيقات كشاورزی و افزايش ضايعات غذايي وجود دارد.

مكعب در ســال ۱۹۹۵ به ۴۴۳۰ كيلومتر مكعب در سال ۲۰۰۰ افزايش 
يافته و پيش بيني مي شــود با افزايش ۱۰ تا ۱۲ در صد در هر ده ســال به 
۵۲۴۰ كيلومتر مكعب در سال ۲۰۲۵ برسد. انتظار مي رود تا سال ۲۰۲۵، 
حدود دوسوم كشورهای جهان در معرض تنش شديد بي آبي قرار گيرند. بنا 
به گزارش شــورای جهاني آب، سه عامل عمده در افزايش تقاضا برای آب 

بيش از همه مؤثر بوده است:
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مدل های نوپای حكمراني آب و سامانه های زيرساخت آن، به سال ها و 
بلكه ده ها سال وقت نياز دارند، تا تغييرات به نتايج مناسبي برسند. تعامل 
بي تناسب عرضه و تقاضا، هنگامي بيشتر نگران كننده شد، كه تحليل های 
موسسه بين المللي سياست پژوهي غذا۱ انتشــار يافت. بر اساس گزارش 
موسســه مذكور، چنانچه وضع به منوال جاری پيش برود، تا سال ۲۰۵۰ 
ميالدی، بيش از ۴/۸ ميليارد نفر (بيش از نيمي از مردم جهان)، حدود نيمي 
از توليد غله جهان و ۴۵ درصد كل توليد ناخالص (۶۳ تريليون دالر) معادل 

۱/۵ برابر اقتصاد امروز جهان، مورد تهديد تنش آبي قرار خواهند گرفت.
تنها با تغيير رهيافت امروز و با رويكرد «فرآوری» و «باروری» آب (توليد 
اقتصادی به ازای هر قطره) در قالب حكمراني نوين آب اســت كه مي توان 

آينده دل پذيرتر ولي نه چندان آرماني برای مديريت آينده آب فراهم آورد.
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ايــران هم اكنون، با جمعيت زياد، بدون طرح آمايش ســرزمين، بدون 
سياســت اقتصادی شفاف و پايدار، بدون بخش خصوصي فعال و توانمند، 
ضعف در توليدات صادراتي، با غلبه اقتصاد دولتي، رشد منفي اقتصادی، تورم 
حدود ۴۰ درصد، و بيكاری بيش از ۲۵ درصدی جوانان، با بحران شديد آب 

و انواع تنش های آبي رو به روست.
كم آبي در ايران هم با توجه به اقليم خشــك و نيمه خشــك، در پهنه 
كويری و كوهستاني كشور، در كنار جمعيتي كه ظرف سه دهه گذشته از 
دو برابر فراتر رفته، دغدغه كارشناسان توسعه و پايداری كشور شده است. 
نقش رشد شهرنشيني، توسعه صنايع و تغيير اقليم هم در افزايش فشار تقاضا 
برای درخواســت بيشتر آب كشاورزی برای توليد محصوالت غذايي بي اثر 
نمي ماند. در زمينه عرضه آب نيز موضوعاتي از قبيل انتقال آب، دسترسي 
به آب و تغيير كاربری آب، چالش هايي را تحميل مي كند كه بر پيچيدگي 

مديريت آب مي افزايد.
خشك شــدن رودخانه ها و تاالب ها، برداشت ۱۱۰ ميليارد متر مكعب 
آب زيادتــر از حد مجاز از آب های زيرزميني در اثر حفر صدها هزار حلقه 
چاه غيرمجاز، تخليه بسياری روستاها و هجوم مهاجران به اطراف شهرها از 

مصاديق بحران آب و بحران مديريت آب كشور است.
در غياب نظام مديريت سيستميك كشور حكمراني آب مقهور اقتدار 
شــخصي شده و نظرات كارشناسي مهجور و مغفول شده است. حكمراني 
آب و اين گونه خدمات بايد فارغ از جابه جايي وزرا و اعمال سياست دولت ها 
باشد. اقتدار در حكمراني آب بر اساس استقرار نظام تدبير حاصل مي شود، 
نه نظرات فردی و تشخيص شخصي. حكمراني مطلوب آب، شكل موزوني 
از نظام بازار، توافق سهم بران، ذی نفعان و همه عوامل تأثيرپذير از آب است. 
زمانــي كه دولت در زمينه ای از حكمرانــي، به خوبي قادر به انجام وظيفه 
نباشد، بايد فضای آزاد برای فعاليت كارشناسي فراهم آورد تا با تدبير و خرد، 
ظرفيت ســازی شود و توسعه رو به بهبود گذارد. به سخن ديگر، حكمراني 
مطلوب نيازمند نهادهای مناسب، ابزار مديريتي، تدوين سياست ها، شفافيت 

عملكردها و مشاركت شهروندان و همه ذی نفعان است.
از اين رو ديگر نمي توان مسائل و چالش های منابع آب را با راه حل ها و 
ساختارهای گذشته مانند مديريت سازه ای، سدسازی، انتقال بين حوضه ای 
و حكمراني فرادست به فرودست، اداره كرد. بايد تا بيشتر از اين دير نشده 
تحوالت و تغييرات اساســي در اصالح ساختار حكمراني منابع آب كشور 
صورت گيرد. بخش آب با ســاير عرصه های توســعه كشور بسان عرصه 
كشاورزی، اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي و عرصه سياسي ارتباط تنگاتنگ 

دارد و نبايد با آن انتزاعي و تجريدی رفتار شود.
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در جهان امروز به ســبب نابســاماني در توليدات كشاورزی، الگوهای 
نامتعارف مصرف، و بي توجهي به اقشــار محروم، امنيت غذايي بسياری از 
مردم جهان به ويژه در كشــورهای توسعه نيافته تأمين نشده است. اغلب 
گزارش ها از هدر رفتن نزديك يك سوم غذای توليدشده در جهان حكايت 
مي كند. در حالي كه بسياری از مردم و كودكان خردسال كشورهای فقير 
افريقايي از ســوءتعذيه جان خود را از دست مي دهند. از اين رو در جهان 

امروز، امنيت غذايي يكي از بزرگ ترين چالش های هر كشور شده است.
 بــرای درک اهميت امنيت غذا، تعريفي كه از ســوی نهادهای معتبر 

جهاني صورت گرفته نقل مي شود:
طبق تعريف سازمان ملل در سال ۱۹۷۵، امنيت غذايي عبارت است از 
عرضه مستمر مواد عذايي اصلي به منظور بهبود مداوم مصرف غذا و خنثي 

كردن اثرات نامطلوب نوسانات قيمت غذا.
طبق تعريف ســازمان خواروبار جهاني در سال ۱۹۸۴، امنيت غذايي 
عبارت است از اطمينان از اينكه همه مردم در همه اوقات به غذاهای اصلي 

مورد نياز خويش دسترسي فيزيكي و اقتصادی داشته باشند.
طبق تعريف بانك جهاني در ســال ۱۹۸۶، امنيت غذايي عبارت است 
از دسترســي همه مردم به غذای كافي در همه اوقات برای تأمين زندگي 

سالم و فعال.
در ســال ۱۹۹۳ كنفرانس بين المللي تغذيه، تعريف بانك جهاني را به 
منزله يك تعريف كاربردی پذيرفت. ســرانجام اجالس جهاني غذا در سال 
۱۹۹۶، امنيت غذايي را به اين صورت تعريف كرد: زماني امنيت غذايي وجود 
دارد كه همه مردم در همه اوقات به غذای كافي، سالم و مغذی دسترسي 
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فيزيكي و اقتصادی داشــته باشند و غذای در دسترس نيازهای يك رژيم 
تغذيه مطلوب با زندگي فعال و سالم را فراهم كند.

بر اساس آمار موجود، ســرانه مصرف گندم در ايران حدود ۱۷۰ 
كيلوگرم يا ۲/۵ برابر متوسط جهاني است. در حالي كه سرانه مصرف 
گندم در كشــورهای در حال توســعه ۶۰ كيلوگرم و در كشورهای 

توسعه يافته ۹۵/۵ كيلوگرم است.
جو محصولي است كه در كشور برای تغذيه دام استفاده مي شود 
و ساالنه عالوه بر مصرف توليد داخل، حدود يك ميليون تن نيز وارد 
مي شــود، مصرف دام كشور از اين محصول ساالنه ۴ ميليون و ۲۰۰ 

هزار تن است، كه بيش از ۳۰ درصد آن بايد از خارج وارد شود.
گزارش های كارشناسان سرانه مصرف برنج در كشور را حدود ۴۰ 
كيلوگرم نشان داده كه در مقايسه با ميانگين توليد ۲۸/۵ كيلو، تفاوت 
آن معادل سرانه ۱۱/۵ كيلو يا برابر يك ميليون تن واردات ساالنه برای 

جمعيت ۸۰ ميليون نفری است.
مصرف سرانه حبوبات كه يكي از اساسي ترين مواد غذايي و حاوی 
غني ترين مواد پروتئيني مورد نياز انسان است، به علت كمبود توليد در 
كشور كمتر از ۱۰  كيلوگرم است. حبوبات برای فقرا و اقشار كم درآمد 
جامعه جايگزين گوشت است، و به نظر كارشناسان جا دارد با افزايش 
توليد و كاهش قيمت آن، مصرف سرانه حبوبات در كشور به رقمي 
حدود ۵۰ كيلوگرم برســد، كه در اين صورت ميزان واردات ســاالنه 

حبوبات به بيش از ۳/۲ ميليون تن خواهد رسيد.            
سرانه مصرف شكر در ايران ۳۰ كيلوگرم اعالم شده در حالي كه 
متوسط مصرف جهاني حدود ۵ كيلوگرم است. با توجه به ميانگين 
۱/۴ ميليون تن توليد شــكر داخلي از چغندر قند و نيشكر، كشور 
ناگزير از وارد كردن بيش از يك ميليون تن ديگر شكر از خارج است.

افزايش ســطح زير كشت محصوالت كشاورزی بيش از آنچه كه 
امروز در دست كشت و آيش است بعيد به نظر مي رسد، و برای توليد 
بيشتر در هكتار راهي جز بهره وری آب كشاورزی نيست تا متوسط 
توليد به ازای يك متر مكعب آب مصرفي از حدود ۸/. كيلوگرم به ۲/۵ 

كيلوگرم متوسط جهاني افزايش يابد.
بــا توجه به تعاريف باال و ارقام اين جســتار در مورد بحران آب و 
توليدات كشاورزی به روشني پيداست كه ايران با توجه به كمبود منابع 
آب، كاهش سرانه اراضي كشاورزی، شرايط اقليمي و افزايش جمعيت، 
هرگز نبايد در پي خودكفايي كشاورزی يا خودكفايي غذايي برآيد كه 
تحقق آن در شــرايط كنوني غيرممكن است. چندين سال است كه 
كشور فاقد رشد اقتصادی بدون نفت به سر برده است. چنانچه به هر 
دليل شــرايط اقتصادی كشور رو به بهبود گذارد، دست يابي به رشد 
اقتصــادی بدون مصرف آب نيز غيرممكن خواهد بود كه خود نيز بر 

امنيت و خودكفايي غذايي كشور تأثير منفي خواهد داشت.
منظور ازخودكفايي غذايي، تأمين غذا توســط منابع داخلي با حداقل 
وابستگي منابع خارجي است. در بسياری كشورها، خودكفايي يك استراتژی 
سياســي تلقي مي شود، زيرا مي تواند به علل جنگ، تحريم های اقتصادی، 
اختالفات سياســي و غيره مورد مخاطره جدی قرار بگيرد. بنابراين بايد با 
استفاده بهينه از منابع آب، خاک و محيط زيست با حداكثر بهره وری توليد 
در واحد سطح به ازای حداقل مصرف آب، همراه با استفاده از فناوری های 
پيشــرفته، تجارب كارشناسي، مديريت جمعيت، بازنگری الگوهای توليد 
و مصرف به موازات ســرمايه گذاری در كشاورزی، به افزايش خودكفايي و 

كاهش وابستگي ها كمك كرد. 
* International Food Policy Research Institute

كساني معتقدند پيشگويِي رفتار سيستم های پيچيده مانند اقتصاد 
ملي ممكن نيســت. از روزنامه ای امريكايــي نقل مي كنند كه از برخي 
صاحب نظران مالي نظرخواهي كرد تا بهترين سهام پيشنهادی برای سال 
آينده را معرفي كنند. در ميان آنها يك مهمان ناخوانده هم حضور داشت 
كــه نظرش را گرفته بودند؛ از يك اورانگوتان هم خواســتند كه از ميان 
فهرست نام شــركت ها يكي را انتخاب كند. در پايان سال دريافتند كه 
پيش بيني صاحب نظران هم خيلي بهتر از اورانگوتان از آب درنيامد! از اين 
روست كه كار تحليل گری و پيش بيني را آن هم در جايي مثل كشورمان 
ايران بايد جزو مشــاغل سخت به شمار آورد و سخن گفتن درباره آينده 

ايران كار ساده ای نيست.
به نظر مي رســد امــروزه خوش بيني های پســابرجام رنگ باخته 
است، كشــوری كه بزرگ ترين بازار دست نخورده جهان تلقي مي شد 
و بنا بر گزارش موسســه جهاني مكنزی از قابليت تبديل به اقتصادی 
تريليون دالری در ســال های آينــده برخوردار اســت، اوضاع چندان 
اميدبخشــي ندارد. ركود اقتصادی، بدهي های بــاالی دولت، محيط 
كســب و كار نامناســب، فضای نامســاعد برای جذب سرمايه های 
خارجي، وضعيت نامطلوب بانك ها و سيستم مالي، نرخ باالی بيكاری، 
محدوديت های باقي مانده از تحريم ها در تعامالت بين المللي و بسياری 
مسائل ديگر ترديدهايي را نسبت به آينده اقتصاد ايران برانگيخته است. 
از ابعاد مختلف مي توان شــباهت هايي را ميان اقتصاد ايران و تجربه 
تاريخي ديگر كشورها سراغ گرفت، در بريتانيا اوايل دهه ۱۹۸۰ و پس 
از زمستان نارضايتي (Winter of discontent) بسياری اقتصاددانان 
از سياست های دولت تاچر انتقاد مي كردند؛ او هم با محدود كردن عرضه 
پول تورم را كنترل كرده بود، ولي ركود گســترده اعتراض های زيادی 
به همراه داشــت. برخي ديگر ايران را از نظر بحران در سيستم مالي و 
بانك داری با تركيه ۲۰۰۱ مقايسه مي كنند و راه حل هايي مشابه برای 
مسائل ايران پيشنهاد مي دهند. كساني ديگر جنبه هايي از اقتصاد كشور 
را با اوضاع ژاپن در دو دهه پس از ۱۹۹۰ كنار هم مي گذارند و اوضاع را 
با «بيست سال ازدست رفته» (years ۲۰ Lost) چشم بادامي ها قياس 
مي گيرند. برخي هم نگران اند همان طور كه بيكاری و ركود راه را بر «بهار 
عربي» گشود، بحران های اقتصادی هم برای كشورمان به يك بحران 

امنيتي بدل شود و نظم سياسي كشور را به خطر بيندازد.
چنين تجربه هايي البته درس آموز است و گوشه ای از واقعيت را نشان 
مي دهد، ولي روشن است كه هر كشوری ويژگي هايي خاص خود را دارد 
كه آن را با ديگر تجربه ها متفاوت مي كند. اجازه دهيد آينده ايران را از ديد 
يك متغير سياسي- اقتصادی مؤثر يعني نفت ببينيم، ادعای غريبي نيست 
اگر بگوييم كه نمي توان تاريخ تحوالت اقتصادی، سياســي و اجتماعي 
خاورميانه معاصر را بدون در نظر گرفتن اين ماده سياه رنگ بدبو توضيح 
داد. ايران با داشتن حدود ۱۵۸ ميليارد بشكه نفت، چهارمين كشور جهان 
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