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چکيده
افزايش جمعيت به عنوان عامل محرکي برای توسععه اتتصعادی-اجتماعي کشور ها باعث شده است که اشتياق شديدی در
مصرف منابع حياتي نظير آب ،انرژی و غذا ايجاد شود .اما به نظر مي آيد محدوديت هايي در ادامه اين شرايط وجود دارد.
در اين ميان اجزای طبيعي محيط زيست ،مخصوصا تاالب ها به شدت تحت تاثير تصميمات در بخش منابع آب ،منابع انرژی
و منابع غذايي هستند ،به گونه ای که درک کمي چگونگي مشارکت سيستم های طبيعي در راستای اهداف مختلف از تبيل
مسائل مربوط به آب يک شرط اوليه الزم برای دانشمندان ،مديران و تانون گذاران تبديل شده است .تحليل مالي-رفتاری-
زيسععت محي ي به عنوان مکمل و ارتباط دهنده وهوهش ها و سععياسععت گذاری های بلند مدت مي تواند نقش ويهه ای در
کاهش اشعتباهات در تصعميم گيری ها ايفا بنمايد و مديران و مسالوالن را به عنوان دو روی يک سکه بيش از ويش با يکديگر
همسو بنمايد.

کليد واژهها :تاالب ها ،سبد دارايي(آب ،غذا و انرژی) ،سياست گذاری زيست محي ي ،هم بست(ويوند)Nexus-

 -1مقدمه
افزایش جمعیت به عنوان عامل محرکی برای توسعه اقتصادی -اجتماعی کشور ها باعث افزایش شدید مصرف منابع حیاتی نظیر آب،
انرژی و غذا شده است] . [1ادامه این روند به محدودیت هایی از قبیل عدم پایداری محیط زیست طبیعی کره خاکی ،مخصوصا تاالب
هاا] [2به عنوان یکی از آسااایذ پذیرتری ن اجزاء طبیعت و نیز کمبود منابع حیاتی از جمله آب ،انرژی و غذا] [3منجر خواهد شاااد.
بنابراین تضمین توسعه پایدار از طریق برقراری تعادلی بین توسعه جوامع ،مصرف منابع طبیعی و پایداری محیط زیست طبیعی به یکی از
چالش های پیش روی کشاورها تبدیل شاده اسات .این متن تنتا با داشاتن چشان انداز روشنی از آینده و بتره گیری از سیاست گذاری
های اثر بخش در حوزه آب و محیط زیست امکان پذیر خواهد بود.

اولين اجالس «همانديشي با متخصصان علوم آب و محيطزيست»
وزارت نيرو 10 ،اسفند 1396
-2بسته سياستي ويشنهادی :مديريت يکپارچه و جامع نگر
-1-2تکميل و ارتقاء سبدهای آب ،انرژی و غذا
در قانون گذاری برای آینده بخش آب ،انرژی و غذا ،به منظور دساتیابی به حداکرر میزان منععت اقتصادی و زیست محییی و مدیریت
فشاارهای انسانی و تیییر اقلین رابیه پیوندی آب-انرژی -غذا باید به دقت در ابعاد حوضه آبریز در نظر گرفته شود .برای عبور از شرایط
کن آبی و تقاضااای روز افزون انرژی و غذا و تامین امنیت انسااانی-محیط زیسااتی با بتره گیری از دو دهه تجربه جتانی دربیان اصااو
توساعه پایدار ضاروریست سیاست های سرمایه گذاری بلند مدد در جتت تکمیل و ارتقاء سبد های آب ،انرژی و غذا وضع شوند .به
گونه ای که با تکمیل سابد آب ضمن تامین ا منیت آبی ،از فشار انسانی وارد بر محیط زیست(آبخوان ،رودخانه و تاالب)کاسته شود؛ با
تکمیل سابد انرژی ضامن تامین امنیت انرژی ،باکاهش مصرف آب و کاهش تولید گازهای گلخانه ای از فشار های تیییراقلیمی کاسته
شود؛ با تکمیل سبد غذا ضمن تامین امنیت غذایی ،مصرف آب کاهش یابد و منععت اقتصادی افزایش یابد.
رویکرد متعارف مدیریت منابع آب و تحقیقاد انجام شده بدون داشتن پیوند و اثرگذاری در رفتار مردم ،نتایج مورد نظر تصمین گیران
و مدیران را تامین نخواهند کرد .به عبارد دیگر ،تصاامین مدیران و رفتار مردم هر دو به منزله ید دو روی یس سااکه بوده و جدا از هن
نیساتند .تحلیل مالی رفتاری قابلیت ایعای نقش به عنوان یس مکمل ارزشمند برای رو

های مدیریتی،تصمین گیری و سیاست گذاری

متعارف را دارد .به گونه ای که با لحاظ شاااخه های های روانی و رفتاری مردم در پروسااه تصاامین گیری و قانون گذاری سااعی در
نزدیس ساازی هر چه بیشتر مدیران و مردم دارد] .[4بنابراین ،استعاده از تحلیل مالی-رفتاری-زیست محییی برای کاهش اشتباهاد در
تصامین گیری های بلند مدد در حوزه آب و محیط زیسات بسایار جذاب خواهد بود .می توان ادعا کرد که سیاست گذاری های بلند
مدد زیسات محییی با توجه به ت کمیل و ارتقاء سبد های آب ،غذا و انرژی در صورتی به نتایج میلوب خواهد رسید که نتایتا منجر به
ایجاد تیییر در رفتار مردم شود.
-2-2کاربری اراضي
سایاست گذاری بلند مدد برای ایجاد یس فضای رقابتی بین بخش انرژی و بخش غذا بر اسا

معتوم کاربری اراضی یکی از راه حل

های سایاستی مناسذ برای عبور از بحران موجود در مدیریت تاالب ها است .بدین منظور ،تعری

دقیق ،جامع وکاربردی امنیت غذایی

و امنیت انرژی و نیز اعما واقعیت ها و محدودیت های موجود برای هر حوضه آبریز باید مورد توجه قرار گیرد .این سیاست گذاری ها
باید براسا

ارزیابی چندگانه کاربری زمین و میزان بتره ید مالی -زیست محییی حاصل انجام شوند .از دیگر موارد متمی که ضروری

است در نظر گرفته شود می توان به باز تعری

الویت های تقاضا و تامین(داخل کشور) و به طبع آن جتت دهی به توسعه اشاره کرد.

معیشت مردم در حوضه آبریز به شکل زنجیر وار به ه ن متصل بوده و هرگونه ایجاد تیییر در سبس زندگی مردم و فراهن نمودن معیشت
جاایگزین برای آنتاا نیاازمناد ایجااد تیییراد در ابتادای این زنجیره یعنی زمین کشااااورزی اسااات .باه عنوان مرا  ،محصاااو تولیدی
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کشااورزی(سایذ) ،صنایع(سردخانه ها و کارخانجاد تولیدآبمیوه) و صادر کننده یس زنجیره را تشکیل داده اند که هر گونه تیییر در
ابتدای زنجیره باعث اثر گذاری بر حلقه های بعدی زنجیره خواهد شد .قیعا بازنگری در قوانین کاربری اراضی و همچنین وضع سیاست
های تنبیتی و تشااویقی به منظور فراهن نمودن زیرساااخت های الزم برای اجرای طری هایی در موضااون تامین معیشاات جایگزین برای
مردم ضروری است.
-3-2شرح ساز و کار عملي
به منظور داشاااتن مدیریت یکچارچه و جامع نگر پیوند بین وزارد نیرو ،وزارد جتاد کشااااورزی و ساااازمان محیط زیسااات باید تا حد
میلوب ارتقاء یابد .این امر سابذ تساتیل در امر سایاست گذاری بر مبنای مدیریت پیوندی شده و مشکالد و موانع را بر طرف خواهد
کرد .تشاکیل شورای سیاست گذاری مدیریت پیوندی آب-انرژی-غذا-محیط زیست-کاربری اراضی-تیییراقلین یس امر ضروری در
این راساتا خواهد بود که خود نیازمند اصاالی قوانین موجود و وضع قوانین جدید می باشد .طبیعتا تشکیل کمیسیون مشابتی در مجل
ش ورای اسالمی خواهد توانست امر سیاست گذاری را بیش از پیش میسر سازد.
تکمیال و ارتقاء سااابد غذایی در هر حوضاااه آبریز نیازمند همکاری کشااااورزان خواهد بود .به منظور ترغیذ و جتت دهی به فعالیت
کشااورزان می توان بر اساا

یس سااز و کار تنبیتی-تشویقی ،بر اسا

بتره ید مالی-زیست محییی محصوالد تولیدی سیاست های

مالیاتی جدیدی در نظر گرفت .طبق این ساااز وکار عمال کشاااورزان برای فرار از مالیاد به ساامت مورد نظر قانون گزاران سااو پیدا
خواهند کرد(به عنوان مرا در حوضاااه آبریز دریاچه ارومیه می توان سااایذ را یس مورد میلوب برای اخذ مالیاد در نظر گرفت و در
عوض پسته را یس محصو شایسته ی سیاست های تشویقی دانست).
-3بررسي توانين و ويشنهادات
-1-3کاربری اراضي
با بررسی قانون حعظ کاربری اراضی زراعی و باغتا (مصوب سا  4731و با اصالحاد سا  ) 4731به نظر می آید برخی از تبصره های
موجود نیازمند اصالی و ارتقاء می باشند .به عنوان مرا شری ماده 4و تبصره 1این قانون آورده شده است.
ماده _4بمنظور حعظ کاربری اراضی زراعی و باغتا و تداوم و بترهوری آنتا از تاریخ تصویذ این قانون تیییر کاربری اراضی زراعی و
باغتا درخارج از محدوده قانونی شترها و شترکتا جز در موارد ضروری ممنون میباشد.
تبصاره _1احداث گلخانهها ،دامداریتا ،مرغداریتا ،پرور

ماهی و سایر تولیداد کشاورزی و کارگاهتای صنایع تکمیلی و غذایی در

روستاها بتینهکردن تولیداد بخش کشاورزی بوده و تیییر کاربری محسوب نمیشود .موارد مذکور از شمو این ماده مسترنی بوده و با
رعایت ضوابط زیستمحییی با موافقت سازمانهای جتاد کشاورزی استانتا بالمانع میباشد.
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-2-1-3ويشنهاد
به منظور ایجاد فضاای رقابتی بین بخش انرژی و بخش غذا و همچنین تامین معیشات جایگزین برای مردم می توان مزارن خورشیدی را
نیز به عنوان یکی از موارد مسترنی در ماده 4اعالم کرد .در غیر این صورد به نظر می آید تبصره جدیدی باید برای مزارن خورشیدی در
نظر گرفته شود تا موانع موجود برای جایگزینی مزارن خورشیدی به جای مزارن زراعی و باغاد با مصرف آب زیاد ،بتره وری اقتصادی
کن و ناموثر بر امنیت غذایی برداشاته شاود .این تبصاره جدید می تواند در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و دیگر تاالب های کشور مورد
توجه قرار گرفته و تاثیر گذار باشد.
-4ويامدهای محتمل اجرای بسته سياستي
با اجرای بساته سایاساتی پیشنتادی که شامل استعاده از تکمیل و ارتقاء سبدهای آب ،غذا ،انرژی و تیییر قوانین کاربری اراضی با لحاظ
تحلیل مالی-رفتاری -زیست محییی است ،شاهد پیامد های مربت بسیاری خواهین بود که چند مورد در ادامه آورده شده است.


کاهش مصرف آب در اثر تکمیل و ارتقاء سبد ها



کاهش مصرف آب در اثر تامین معیشت جایگزین برای کشاورز



افزایش درآمد کشاورز در اثر تامین معیشت جایگزین



افزایش درآمد سرمایه گذار در طری جایگزینی مزارن خورشیدی به جای مزارن زراعی و باغ ها



افزایش حجن دریاچه ها و تاالب ها



افزایش حجن آبخوان ها
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