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مقدمه �

امنیـت غذایـی زیـر بنـای امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی کشـور اسـت و از ارکان 
 حکمرانـی خـوب و عادالنه به شـمار مـی رود، بهطوریکه از منظـر ارزش های بنیادیـن به عنوان یکی از

مهم تریـن حقـوق فـرد و جامعـه محسـوب می شـود. بـا این نـگاه، حقـوق نسـل های آینـده از طریق 
حفاظـت از منابـع پایه تولید و بهره بـرداری پایدار از این منابع مدنظر قرار می گیرد. باید توجه داشـت 
کـه در طـول تاریـخ، ظهـور و افول بسـیاری از تمدن ها و سـیطره آنها متکی بر تأمین غذا بوده اسـت؛ 
 امـروزه نیـز غـذا همیـن کارکرد سیاسـی امنیتی را در قالبی نویـن برعهده دارد و نظـم نوین جهانی و

استیالی حاکمیتی از نقش غذا بهعنوان بازیگری مهم در عرصه جهانی بهره می گیرد. 
امنیـت غذایـی زمانـی به دسـت می آیـد کـه همه مـردم همواره بـه غذای کافـی، سـالم، مغذی و 
 حالل دسترسـی فیزیکی و اقتصادی داشـته باشـند و این غذا نیازهای فرد برای یک زندگی سـالم و

فعـال را فراهـم سـازد. ارکان اصلی امنیت غذایی شـامل زنجیـره به هم پیوسـته ای از »فراهمی غذا«، 
»دسترسـی به غذا«، »سـالمت و مصرف غذا« و »پایداری« اسـت.

فراهمـی غـذا متأثـر از سـه عامـل تولید، تجـارت و ذخیره سـازی اسـت. تولید داخلـی محصوالت 
کشـاورزی از کلیدی تریـن اجـزای امنیت غذایی اسـت کـه براینـد مؤلفه هایی چون منابـع پایه تولید 
)آب و خـاک(، سـرمایه گذاری در بخـش کشـاورزی، پشـتیبانی و حمایـت مؤثـر  از تولیـد، سـرمایه 
انسـاني ماهـر، کمیـت و کیفیـت نهاده هـای تولید، نظـام دانـش، فنـاوری و اطالعات، نظـام مدیریت 
تولیـد و فـراوری محصـوالت کشـاورزی و نگـرش سیسـتمی بـه زنجیـره ارزش اسـت. از آنجـا کـه 
کشـاورزی در بسـتر کنونـی جهـان عالوه بـر وظیفه  مهم تأمیـن امنیت غذایی، مسـئولیت حفاظت از 
منابـع طبیعـی و پایـه را نیـز بـر عهـده دارد، تنها راه پاسـخگویی بـه نیازهای غذایی جمعیت کشـور 
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»دانش بنیـان شـدن کشـاورزی « و اسـتفاده از ظرفیت های عظیـم و مغفول علم و فناوری در سـطوح 
ملـی و جهانـی اسـت. در رویکـرد کشـاورزی دانش بنیـان، افـزون بر اسـتفاده صحیـح از ظرفیت های 
کشـاورزی، موضـوع مهـم حفاظـت و بهره بـرداری پایـدار از منابـع طبیعـی و پایـه و تأمیـن سـالمت 

تولیـد در اولویت قـرار دارد.
در موضـوع دسترسـی بـه غـذا، دسترسـی فیزیکـی و دسترسـی اقتصـادی از اهمیـت ویـژه ای 
برخـوردار اسـت. بهبـود دسترسـی بـه غـذا تحـت تأثیـر عواملـی چـون ایجـاد و توسـعه انواع بـازار، 
دسترسـی تولیدکننـده و مصرف کننـده بـه بـازار، قـدرت خریـد خانـوار، میـزان درآمـد و اشـتغال ، 
تکمیـل زنجیره هـای ارزش محصـوالت کشـاورزی و پشـتیبانی از اقشـار آسـیب پذیر اسـت. در ایـن 
مقولـه نیـز »دانش بنیان شـدن فرایندها« بسـیار حائز اهمیت می باشـد و منجر به تسـهیل دسترسـی 
فیزیکـی، کاهـش تبعیـض قیمتی، کاهش شـکاف قیمتـی بین تولیدکننـده و مصرف کننـده، افزایش 
درامـد تولیدکننـده و قـدرت خریـد مصرف کننـده، ارتقـاء ارزش افـزوده، کاهـش ضایعـات و حفـظ 

کیفیـت و سـالمت محصـوالت می شـود.
رکـن سـوم امنیـت غذایی، مصرف غذاسـت کـه به الگـوی مصـرف و ویژگی های این الگو وابسـته 
 اسـت. الگوی مصرف تأثیر به سـزایی بر اسـتفاده از منابع آب و خاک، بهای تمام شـده سـبد غذایی و

ارتقـای سـالمت جامعـه دارد. سـایر عوامـل اثرگـذار بـر این رکن شـامل سـالمت غـذا، دانـش غذا و 
تغذیه، سـوء تغذیه  ، تنوع غذایی و کیفیت آب آشـامیدنی اسـت. قابل ذکر اسـت که سـالمت غذا در 
دو رکـن فراهمـی و دسترسـی نیز بسـیار حایز اهمیت اسـت و موضوع غذای سـالم بایـد »از مزرعه تا 
سـفره« مدنظـر باشـد. »ارتقـاء آگاهی و دانـش مصرف کننـدگان و دانش بنیان کـردن الگوی مصرف« 

از محورهـای اساسـی ایـن رکن امنیت غذایی اسـت. 
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تح رکـن چهـارم امنیـت غذایـی »ثبـات و پایداری« در سـه رکن فراهمی، دسترسـی و مصرف اسـت 
کـه وجـه مشـترک آن دو تـاب آوری می باشـد. عوامل بی ثباتـی و ناپایـداری در رکن فراهمـی غذا در 
 کشـور عمدتاً شـامل سـرمایه گذاری و حمایت ناکافی و غیرهدفمند از تولید، بهره برداری غیراصولی و

خـارج از تـوان اکولوژیـک منابـع طبیعـی )بـه ویـژه آب و خـاک(، تغییر اقلیـم و پیامدهای ناشـی از 
آن، بالیـای طبیعـی، مخاطـرات بیولوژیـک و تکانه های سیاسـی اسـت. عوامـل بی ثباتـی و ناپایداری 
در رکـن دسترسـی بـه غـذا عمدتاً شـامل نوسـانات قیمتی، تغییـرات مکـرر سیاسـت های اقتصادی، 
تکانه هـای سیاسـی و اجتماعـی، کاهـش قـدرت خریـد و ناپایـداری منابع درآمدی و اشـتغال اسـت. 
عمده تریـن عوامـل بی ثباتـی و ناپایداری در رکـن مصرف غذا نیز نگرانی از کیفیت، سـالمت و تقلبات 
 محصـوالت غذایـی و تبلیغـات غیرواقعـی در حـوزه محصوالت غذایی اسـت. وظیفـه حاکمیت غذایی

ایجـاب می کنـد کلیـه شـاخص های مؤثـر در ثبـات و پایـداری ارکان امنیـت غذایـی بـه صـورت 
دانش بنیـان سـنجش، پایـش و ارزیابـی نمـوده و نسـبت بـه مهـار عوامـل ناپایـداری اقـدام نمایـد. 
اهمیـت و جایـگاه امنیـت غذایـی ایجـاب می کند که سـند ملی و راهبـردی امنیت غذایی کشـور 
 منطبق با ارزش های بنیادین، رویکرد جامع نگر و دانش بنیان تدوین شـود. از آنجا که شـرایط محیطی
 نقـش کلیـدی در تأمین امنیت غذایی دارد، الگو برداری از کشـورهای دیگر بـدون توجه به تفاوت ها و
 ویژگی های محیطی کشور منطقی نیست. بر این اساس و با بهره گیری از نگرش »جهانی اندیشیدن و

منطقـه ای عملکـردن« بایـد در تدویـن سـند ملـی امنیت غذایـی ایران ضمـن بهره گیـری از تجارب 
 جهانی و پیکره دانشـی موجود، توجه ویژه ای به »نگاه و دانش بومی و بومی سـازی« داشـت. از این رو،

تدویـن سـند ملـی امنیـت غذایـی کشـور بـا رویکـرد فـوق و به ویـژه در شـرایط پرتنـش دهه هـای 
 اخیـر، کـه مصادیـق بـارز آن همهگیـری بیمـاری کوویـد 19، بحران کمبـود آب، گرمایـش جهانی و
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تغییـرات اقلیمـی و تضادهـای سیاسـی بین کشورهاسـت، امری ضـروری و گریزناپذیر اسـت. در این 
راسـتا، اتـکا بـه توانمندی هـای داخلـی و توجـه ویـژه به شـرایط محیـط طبیعـی و سـپهر فرهنگی، 

اجتماعـی و اقتصـادی کشـور حائز اهمیت اسـت. 
بـا توجـه بـه نقـش امنیـت غذایـی در تحکیم امنیـت ملی و فقـدان سـندی جامع و کارامـد برای 
 امنیت غذایی تدوین سـند ملی و راهبردی امنیت غذایی مورد تاکید شـورای عالی انقالب فرهنگی و
 وزارت جهـاد کشـاورزی قـرار گرفـت. در این راسـتا و پس از بررسـی های دقیق، جامـع و آینده نگر و
 استفاده از تجربیات ملی و بین المللی و با مشارکت همه دستگاه های مرتبط و تشکل های غیر دولتی،
 اقدام به تهیه سـند ملی امنیت غذایی شـد. برای تهیه این سـند اسـناد پشـتیبان متعددی تهیه شـد

که این مجموعه یکی از آن اسناد است. 

              محمد رضا مخبر دزفولی                                                      اسکندر زند
رییس کمیسیون تهیه سند ملی امنیت غذایی          دبیر کمیسیون تهیه سند ملی امنیت غذایی
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تح ابهامـات و نگرانی هـای جـدی در ارتبـاط با امنیـت غذایی در کشـور وجـود دارد. موضوعاتی مثل 
افزایـش جمعیـت، خشکسـالی و تغییـر اقلیم بـر این ابهامـات و نگرانی ها افزوده اسـت به ویـژه این که 
منابـع آب و زمیـن در کشـور محـدود اسـت و مدیریت مصـرف نهاده ها )مثل انرژی( و کاهش انتشـار 
 گازهـای گلخانـه ای از ضروریات می باشـد. هـدف اصلی این مطالعه کمک بـه جهت گیری های صحیح

در فعالیت های کشاورزی و امنیت غذایی با ارزیابی کّمی همبست آب - زمین - غذا - محیط زیست بود. 

سیستم ایجاد شده برای این مطالعه: �

 )SEA 1:در ایـن مطالعـه سیسـتمی )سیسـتم ارزیابی یکپارچـه آب، زمین، غـذا و محیط زیسـت
 برای توصیف کّمی و ارزیابی یکپارچه همبسـت آب - زمین - غذا - محیط زیسـت در سـطح کشـوری
 تهیه شـد تا با آن وضعیت کنونی و آینده تولید و تقاضا برای غذا در کشـور بررسـی گردد )شـکل 1(.

ایـن سیسـتم متشـّکل از یـک مـدل شبیه سـازی گیاهـی و تعـدادی مـاژول می باشـد. تقاضـا بـرای 
محصـوالت گیاهـی بـرای تغذیـه مـردم کشـور بـه صـورت مسـتقیم یـا غیر مسـتقیم )از طریـق 
فرآورده هـای دامـی(، بـه عنـوان تابعی از جمعیـت، رژیم غذایی و تلفـات - ضایعات به دسـت می آید. 
 تقاضـا بـرای محصـوالت یا فرآورده های دامی مثل گوشـت، شـیر و تخـم مرغ، بـه معادل های گیاهی
 یا محصوالت گیاهی که برای تولید آن ها مورد نیاز هسـتند، تبدیل می شـوند. تولید محصوالت گیاهی
 در سطح استانی به عنوان تابعی از پتانسیل عملکرد گونه های گیاهی مورد کاشت، خأل عملکرد نسبی
 )خأل نسـبی بین پتانسـیل عملکرد و عملکرد کشاورزان(، راندمان آبیاری کل )در شرایط کشت آبی( و

منابـع زمیـن و آب قابل دسـترس در اسـتان محاسـبه می گـردد. تولیـد و نیـاز آبی بیـش از 35 گونه 

1. System for integrated Assessment of water, land, food and environment (SEA)



10

1

ی
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ط با سن
موعه اسناد مرتب مج

گیاهـی مهـم بـرآورد می شـود و  سـایر گیاهـان کشـاورزی کشـور نیـز در دو دسـته "سـایر زراعی و 
سـبزیجات" و "سـایر باغبانـی" در مـدل لحاظ شـدند. سیسـتم دارای ماژول هایی برای بـرآورد توزیع 
 آب بیـن گیاهـان در هـر اسـتان، بـرآورد نیازهای کـودی گیاهان و بـرآورد نیازهای سـوخت، انرژی و
 انتشـار گازهـای گلخانـه ای در تولید گیاهی و نیز منابـع و نهاده های الزم )آب، زمیـن، کودها، انرژی(

بـرای تأمیـن تقاضا تحت سـناریوهای مختلف می باشـد. ارزیابی مدل شبیه سـازی گیاهـی و ماژول ها 
نشـان داد کـه دارای کارکـرد قابل قبـول تـا رضایت بخـش هسـتند. بـرای تهیـه سیسـتم اطالعـات 
متنـوع و گسـترده ای از بخش هـای مرتبـط جمـع آوری و اسـتفاده گردیـد. این اطالعـات تصویری از 

وضعیـت کنونـی به دسـت می دهند.

 

شکل 1. فلوچارت سیستم SEA شامل مدل شبیه سازی گیاهی و ماژول های آن
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تح وضعیت کنونی )1396-1392(: �
 سـاالنه به 152 میلیون تن )برحسـب وزن تر( محصوالت کشـاورزی شامل گیاهی، علوفه مرتعی و

دامـی بـرای جمعیـت 80 میلیونـی کشـور نیـاز اسـت که بخـش بزرگـی از آن )87 درصـد( از طریق 
تولیـد داخلـی تأمیـن می گـردد. نیـاز کشـور بـه محصـوالت گیاهـی کـه بخـش اعظـم منابـع صرف 
 تولیـد آن هـا در مـزارع، باغـات و گلخانه ها می شـود، 129 میلیون تن در سـال اسـت کـه 85 درصد

آن )109 میلیـون تـن در سـال( در داخـل کشـور تولیـد می شـود. در مقایسـه نظیر به نظیـر نیاز به 
محصـوالت گیاهـی و تولید آن ها )برای تغذیه مسـتقیم و غیر مسـتقیم از طریق پـرورش دام(، میزان 
 کمبود تولیدات 34 میلیون تن در سال و میزان مازاد تولید 14 میلیون تن در سال )وزن تر درب مزرعه(

اسـت. سـالیانه کمـی بیـش از 30 میلیـون تـن از محصوالت کشـاورزی تولید شـده در داخل کشـور 
)30 درصـد از کل تولیـد محصـوالت کشـاورزی داخل کشـور( بـه دلیل تلفات - ضایعات از دسـترس 
خـارج می شـود کـه معـادل هـدر رفـت 24 درصـد از کل سـطح زیرکشـت و 32 درصـد از کل آب 

اختصاصـی بخـش کشـاورزی اسـت و معـادل غـذای 18 میلیون نفر در کشـور می باشـد. 
آب اختصاصـی بـه کشـاورزی 86 میلیـارد متـر مکعب در سـال اسـت که بـا راندمـان آبیاری کل 
38 درصـد مصـرف می شـود1. توزیـع منابع آب بین مصارف کشـاورزی در سـطح کشـور بـه این قرار 
 بـرآورد گردیـد: درختـان میـوه 32 درصـد، گیاهان با مصـرف علوفه )شـامل جـو و ذّرت( 24 درصد،
 گندم 11 درصد، برنج 11 درصد، سبزی- صیفی 7 درصد، دانه های روغنی 3 درصد، سیب زمینی 2 درصد،
 حبوبات 1 درصد و سایر مصارف کشاورزی )دام، آبزیان، گیاهان تزیینی( 5 درصد. وزارت نیرو حجم آب

1. اختصاص آب بر اساس اطالعات وزرات نیرو که مرجع رسمی اطالعات و تخصیص آب است، می باشد. بر اساس اطالعات وزرات 
جهـاد کشـاورزی، برداشـت آب بـرای کشـاورزی کم تر و حدود 75 میلیارد متر مکعب در سـال اسـت. در صورتی کـه این برآورد 
را مـد نظـر قـرار دهیـم، برآورد راندمـان آبیاری کل به 43 درصـد افزایش پیدا می کنـد. بنابراین، این اختالف بـه راندمان آبیاری 
 کل منتقـل می گـردد. در هـر حال، اسـتفاده از هـر یک از برآوردهای وزرات نیرو یا جهاد کشـاورزی تأثیری بـر نتیجه گیری های

این مطالعه ندارد.
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قابـل برنامه ریـزی بـرای کشـاورزی را 62 میلیـارد متـر مکعـب در سـال تعییـن کرده اسـت. این امر 
حاکـی از آن اسـت کـه 28 درصد اختصاص فعلی اضافه برداشـت بوده، موجب تخریب محیط زیسـت 
می شـود و بایـد تعدیـل گـردد. بـرآورد ایـن مطالعـه این اسـت کـه حجـم آب قابل بهره بـردای پایدار 
بـرای کشـاورزی سـاالنه 39 تـا 41 میلیـارد متـر مکعـب اسـت. بنابرایـن، اضافـه برداشـت آب برای 

کشـاورزی بیـش از نیمـی از اختصـاص فعلی را تشـکیل می دهد. 
کل سـطح زیر کشـت کشـور 14/3 میلیون هکتار اسـت )سـال های برداشـت 1392 تا 1396( که 
5/90 میلیـون هکتـار آن دیـم و 8/41 میلیـون هکتار آن آبی می باشـد1. بیـش از 90 درصد تولیدات 
گیاهـی کشـور در کشـت آبـی صـورت می گیـرد. در مجمـوع همـه گیاهـان مورد کشـت در کشـور، 
 خـأل عملکـرد نسـبی 60 درصـد بـرآورد گردیـد، بدین معنی کـه عملکردهـای فعلی تنهـا 40 درصد
 پتانسـیل عملکردها می باشـند. افزایش سـطح زیر کشت برای افزایش تولید غیر ممکن به نظر می رسد
 چون بخش قابل توجهی از اراضی فعلی در دسته نامناسب یا خیلی ضعیف برای کشاورزی قرار دارند،

یا دچار تنش شـوری هسـتند و مهم تر این که برای به زیر کشـت بردن اراضی جدید آب وجود ندارد. 
 نتایـج نشـان داد کـه مصـرف کودها در کشـور کم تر از حد الزم می باشـد و برای نیتـروژن 37 درصد،
 فسفر 52 درصد و پتاسیم 93 درصد خأل کودی وجود دارد که احتماالً یکی از دالیل اصلی پایین افتادن

ماده آلی خاک های کشاورزی کشور است. 
 از نقطـه نظـر امنیـت غذایی و اجزای آن، در نـگاه اول به لحاظ تولید غذا )جـز اول امنیت غذایی(

شـرایط کشـور مناسـب به نظر می رسـد چون بیش از 80 درصد محصوالت کشـاورزی مورد تقاضا در 

 1.  بر اساس نتایج طرح آماربرداری زراعت سال 1397، مساحت اراضی زیر کشت آبی و دیم به ترتیب 4/5 و 6/5 میلیون هکتار و
مسـاحت اراضـی آیـش آبـی و دیـم بـه ترتیـب 1/7 و 2/8 میلیـون هکتـار و جمع کل اراضـی 15/5 میلیـون هکتار  بوده  اسـت. 
بـه ایـن رقـم بایـد 2/6 میلیـون هکتـار اراضی باغـی )2/2 میلیون هکتـار آبی و مابقـی دیم( را نیـز اضافه کرد. توجه شـود که به 

دلیـل کشـت دو محصـول در سـال و آیش¬گـذاری، آمار سـطح زیر کشـت و اراضی دارای اختالف هسـتند.



13

1

...
ی

از
 س

ل
د

ا م
2 ب

05
ا 0

ر ت
شو

ی ک
ذای

 غ
ت

نی
م ا

ل 
لی

تح داخـل تولیـد می گـردد. اما، بخش قابل توجهـی از تولید کشـاورزی حاصل اضافه برداشـت آب بوده و 
 ناپایدار اسـت. از نظر دسترسـی خانوار و اسـتطاعت مالی )جز دوم(، متوسـط سرانه هزینه برای غذا در
 خانوارهای شهری در 25 استان و در خانوارهای روستایی در 28 استان )از 31 استان( کم تر حد الزم

)321 هزار تومان بر اسـاس قیمت خرده فروشـی در سـال 1398( می باشـد حاکی از این که وضعیت 
نامناسـبی از نظـر ایـن جـز وجـود دارد. از نظـر کیفیت غذا )جز سـوم(، رژیـم غذایی فعلـی ایرانیان، 
 منطبـق بـر اسـتانداردهای سـازمان بهداشـت جهانـی بـرای ترکیـب و محدودیت هـای مـواد غذایـی
 اصلی می باشـد ولی مصرف قند و شـکر معادل 10 درصد انرژی کل اسـت که باید کم تر از 10 درصد
 باشـد. احتمال دارد تداوم و یا تشـدید تحریم ها مصرف قند و شـکر را که ماده خوراکی ارزان قیمتی

اسـت، افزایـش دهـد. از نظـر پایداری )جـز چهارم( چـون بهره بـرداری از منابع آب و زمین در کشـور 
از مرزهـای ایمـن بـرای پایـداری عبور کرده اسـت، می تـوان گفت وضعیـت قابل قبولی حاکم نیسـت. 

چالش ها: �
مهم تریـن چالش هـا عبارتنـد از: افزایـش جمعیـت و تأمیـن غـذای آن هـا، تغییـر اقلیـم، لـزوم 
کاهـش برداشـت آب بـرای کشـاورزی )مصوبـه شـماره 158969/ت 55092 هیئت وزیـران به تاریخ 
 1396/12/06( و محدودیت هـا در اراضـی موجود مثل نامسـتعد بودن، شـوری، پاییـن بودن ماده آلی
 خاک هـا و تغییـر کاربـری اراضـی مسـتعد کشـاورزی به غیـر کشـاورزی. پیش بینی می شـود به طور

 متوسـط جمعیـت کشـور تا 2030 حـدود 13 میلیون نفر و تـا 2050 حدود 23 میلیـون نفر افزایش 
 پیدا کند و به ترتیب به 93 و 103 میلیون نفر برسـد. بر اسـاس رژیم غذایی فعلی و تلفات - ضایعات
 کنونی در کشور، نیاز به محصوالت گیاهی در 2030 و 2050 به ترتیب 16 و 29 درصد افزایش می یابد.

چنان چـه رژیـم مطلوب توصیه شـده وزارت بهداشـت مبنا قرار گیـرد، افزایش نیاز یـا تقاضا به ترتیب 
26 و 41 درصـد پیش بینی می شـود. 
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شبیه سـازی ها نشـان داد نتیجـه خالـص تغییـر اقلیـم بـر تولیـدات گیاهـی در 2050 بـا فـرض 
 مدیریـت و الگـوی کشـت فعلـی باعـث 9 درصد کاهـش در تولیدات گیاهی در شـرایط کشـت آبی و

16 درصـد افزایـش تولیـدات گیاهـی در شـرایط کشـت دیـم خواهـد شـد. کاهـش تولیـدات مرتعی 
ناشـی از تغییـر اقلیـم )تـا 5 درصـد در 2030 و تـا 7 درصـد در 2050( قابـل تحمـل پیش بینـی 
 می شـود و احتمـاالً بـا اجـرای اقدامـات احیـا و بهبـود مراتع قابـل پیش گیـری خواهد بود. امـا، نباید 
انتظار داشـت که مراتع بتوانند پاسـخگوی افزایش تقاضا در آینده باشـند. تغییر اقلیم در 2050 بسته 
 بـه ایـن کـه صـادرات آبزیان در حـد فعلی مد نظر باشـد یا خیر، نیاز آبـی برای مزارع پـرورش آبزیان

را از 2/99 فعلـی بـه 3/79 تـا 4/47 میلیـارد متـر مکعـب در سـال افزایـش می دهـد کـه به نظـر 
می رسـد بـا صرفه جویی هـا در ایـن بخـش یـا سـایر بخش هـا قابـل تأمیـن خواهـد بـود.  

بزرگ تریـن چالـش پیـش رو، کمبـود آب اسـت. نتایـج نشـان داد در صورتی که اختصـاص آب به 
 کشـاورزی در مرز پایداری تنظیم شـود، در شـرایط اقلیمی فعلی و با مدیریت و الگوی کشـت کنونی،
 سـطح زیـر کشـت و تولیـد گیاهـی در کشـت آبـی 56 درصد کاهـش می یابـد )جـدول 1(، تولیدات
 قابل صاردات به خارج از کشور به صفر می رسد، کمبود تولیدات گیاهی به دو برابر افزایش پیدا می کند،
 خودکفایـی بـرای تولیدات گیاهـی از 85 درصد فعلی به 42 درصد )بـرای جمعیت 80 میلیون نفری(
 تنّزل پیدا می کند. همچنین، به طور تقریبی 2 میلیون شغل در بخش کشاورزی از دست خواهد رفت.

در افـق 2050 بـا فـرض عـدم اقـدام بـرای افزایـش تولیـد و یـا مدیریـت تقاضـا بـه معنـی تنـّزل 
خودکفایـی در تولیـدات گیاهـی بـه 34 درصـد خواهـد بـود. یـک سـؤال مهم این اسـت کـه در این 
 شـرایط بـه لحـاظ بیوفیزیکـی چه ظرفیت های وجـود دارد و تا چه انـدازه می توان تولیـد را افزایش و

تقاضا را مدیریت نمود طوری که فاصله تقاضا و تولید کم تر شود؟  
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جدول 1- درصد تغییر در ســطح زیر کشــت آبی، تولیدات گیاهی در شــرایط کشــت آبی و تولیدات گیاهی در کشــت آبی و دیم در 
 صورتی که منابع آب کشــاورزی از مقدار کنونی به حد پایدار کاهش یافته باشــد )یعنی از 86 به 39 میلیارد متر مکعب در ســال(.

محاسبات با کمک سیستم SEA تحت شرایط اقلیمی کنونی انجام شده  است.

کل تولیدتولید در کشت آبیسطح زیر کشتاقدام انجام شده 
50-56-56-بدون اقدام 

کاهـش خـا از 60 درصـد کنونـی بـه 40 درصـد 

کاهـش می یابـد 
-66-49-39

افزایـش راندمان آبیـاری از 38 درصـد کنونی به 

درصد   55
-37-36-32

18-26-50-ترکیب کاهش خأل و افزایش  راندمان آبیاری 

ترکیـب کاهـش خـا، افزایـش راندمان آبیـاری و 

تغییـر الگوی کشـت فعلـی بـه الگوی 2 
-39-1+3

ظرفیت ها: �

 یکی از ظرفیت ها برای اقدام، مدیریت تقاضا از طریق تغییر رژیم غذایی و کاهش تلفات - ضایعات
اسـت. بـر اسـاس یافته هـای ایـن مطالعـه، در افـق 2030 و 2050 جایگزینـی رژیـم غذایـی فعلی با 
رژیم هـای غذایـی سـالم کـه سـهم فرآورده هـای گیاهـی بـا آب بـری کم تـر در آن هـا بیش تر باشـد 
تـوام بـا کاهـش تلفـات - ضایعات )15 درصـد در افـق 2030 و 30 درصد در افـق 2050( این امکان 
را می دهـد کـه تقاضـا بـرای محصـوالت گیاهـی بـا وجـود افزایـش جمعیـت در حـد تقاضـای فعلی 
 باقی بمانـد. امـا، چنان چه رژیم غذایی مطلوب توصیه شـده وزارت بهداشـت و تلفات - ضایعات کنونی
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مبنـا قـرار گیـرد، بـه تولیـدات گیاهـی و در نتیجـه منابـع و نهاده هـای بیش تـری نیـاز خواهـد بـود 
)شـکل 2(. بـر اسـاس نتایـج این مطالعـه رژیم غذایـی مطلوب مـورد توصیه وزرات بهداشـت منطبق 
بـا شـرایط اکولوژیـک و محدودیت هـای منابـع آب کشـور نیسـت. بنابرایـن، یکـی از اولویت هـا بایـد 

بازنگـری ایـن رژیـم غذایـی و جایگزینی آن باشـد.

 

شکل 2- تأثیر رژیم غذایی و کاهش تلفات - ضایعات بر نیاز به محصوالت گیاهی برای تغذیه جمعیت کشور در 2030 و 2050. 
 جمعیت کشور در 2030 معادل 93 میلیون نفر یعنی حد متوسط پیش بینی شده لحاظ شده است و برای 2050 معادل 103 و
112 میلیون نفر لحاظ شده است که حد متوسط و حد باالی پیش بینی شده برای این مقطع زمانی هستند. خطوط عمودی 

نیاز به محصوالت گیاهی در مقطع زمانی پایه )2015( را نشان می دهند که برابر 128/7 میلیون تن در سال است. محاسبات با 
سیستم SEA صورت گرفته است.

یـک ظرفیـت دیگر فشرده سـازی اسـت. فشرده سـازی یعنی افزایش بهـره وری و تولیـد بیش تر از 
هـر واحـد منابـع یـا نهاده هـای به کاررفته در کشـاورزی. ایـن مهم با کاهـش خأل عملکـرد و افزایش 
راندمـان آبیـاری قابـل پیگیـری می باشـد )جـدول 1(. پیش بینـی شـد چنان چـه بـدون اقـدام بـه 
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تح  فشرده سـازی، اختصـاص آب بـه کشـاورزی در حـد پایـدار تعدیل شـود، خودکفایی در افـق 2030 و
 2050 به دلیـل کاهـش تولیدات گیاهی و افزایش جمعیت به ترتیـب به 37 و 33 درصد تنّزل می یابد.

بـا توجـه نرخ هـای منطقـی افزایـش عملکـرد و بهبـود راندمـان آبیـاری، بـرای هـر یـک از افق هـای 
2030 و 2050 سـناریوهای فشرده سـازی مختلفی تعریف و بررسـی شـدند )شـکل 3(. سـناریوهای 
فشرده سـازی کـم، متوسـط و زیـاد بـه ترتیـب مسـتلزم افزایـش عملکـرد حـدود 1، 1/5 و 3 درصـد 
در سـال و افزایـش راندمـان آبیـاری 0/6، 1 و 1/5 درصـد در سـال خواهنـد بـود. پیش بینی شـد در 
افـق 2030 و بـا منابـع آب پایـدار، سـناریوهای فشرده سـازی متوسـط و زیـاد، بسـته بـه سـناریوی 
 مدیریـت تقاضـا، خودکفایـی را از 37 درصـد در حالـت بـدون اقـدام به ترتیـب به 47 تـا 58 درصد و 
 61 تـا 75 درصـد خواهند رسـاند. در افق زمانی 2050، خودکفایـی از 33 درصد در حالت بدون اقدام
 بـه 41 تـا 62 درصـد در فشرده سـازی کـم، به 53 تـا 81 درصد در فشرده سـازی متوسـط و به 60 تا

92 درصـد در فشرده سـازی زیـاد قابـل افزایـش اسـت کـه دامنـه تغییـر بـه مدیریـت تقاضـا ارتباط 
دارد )شـکل 4(. نتیجه گیـری شـد کـه اجـرای فشرده سـازی وضعیـت تأمیـن غـذا و خودکفایـی را 
 بهبـود می بخشـد ولـی خودکفایـی کامل در حال حاضـر و آینده، جز بـه هزینه اضافه برداشـت آب و
 ناپایـداری و تخریب اکوسیسـتم های طبیعی و کشـاورزی، غیر ممکن خواهد بـود. در صورت موفقیت
 در فشرده سـازی، می تـوان همزمـان با کاهش اختصاص آب به کشـاورزی و تنظیـم آن در حد پایدار،
 تولیدات کشور را در حدی نزدیک به سطح فعلی حفظ نمود و نباید انتظار افزایش تولید فراتر از تولید
 کنونی را داشـت. درصورت عدم کنترل و تعدیل منابع آب کشـاورزی، بهتر اسـت برنامه های افزایش

راندمان آبیاری مورد تجدید نظر قرار گیرد چون باعث خشکی بیش تر محیط زیست می شوند. 
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شکل 3- تأثیر سناریوهای مختلف فشرده سازی بر تولیدات گیاهی کشور با 39 میلیارد متر مکعب در سال منابع آب آبی 
در 2030 و 2050 برای دو حالت که تأثیر تغییر اقلیم لحاظ نشده )-cc( یا شده )+cc( باشد. خط عمودی تولید گیاهی 

جاری با 86 میلیارد متر مکعب آب آبی را مشخص می کند. محاسبات با سیستم SEA صورت گرفته است.
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تح یـک سـؤال مهـم ایـن اسـت کـه آیـا تالش هـا بـرای کاهـش تقاضـا و افزایـش تولیـد بـه لحـاظ 
 اقتصادی دارای صرفه هسـت؟ بررسـی نسـبت فایده به هزینه برای اجرای گزینه های فشرده سـازی و
 مدیریـت تقاضـا نشـان داد ایـن نسـبت بـرای افزایـش راندمـان آبیـاری 2/24، بـرای رفـع کامل خأل

قابـل مدیریـت 1/23، بـرای تغییر رژیـم غذایی 2/53 و برای کاهش تلفات - ضایعات 1/59 می باشـد. 
 امـا، در حالـت ترکیـب اقدامات، این نسـبت برای ترکیب رفع خـأل و افزایش راندمان آبیـاری 2/30 و

بـرای ترکیـب کاهـش تلفـات - ضایعـات و تغییـر رژیـم غذایـی 2/01 می باشـد. بنابرایـن، می تـوان 
نتیجـه گرفـت کـه حرکـت در راسـتای اجـرای گزینه ها به لحـاظ اقتصـادی مقرون به صرفه اسـت و 

بهتریـن نتایـج از ترکیـب اقدامـات فشرده سـازی و مدیریـت تقاضـا حاصل خواهد شـد.

  

شکل 4- تأثیر ترکیبی سناریوهای تقاضا و تولید بر خودکفایی در 2030 یا 2050. خطوط افقی به ترتیب از باال به پایین عبارتند 
از خودکفایی در شرایط کنونی )2015( و خودکفایی در شرایطی که با مدیریت فعلی تولید و تقاضا وارد 2030 یا 2050 بشویم. 

محاسبات با سیستم SEA صورت گرفته است.
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ادامه شکل 4- تأثیر ترکیبی سناریوهای تقاضا و تولید بر خودکفایی در 2030 یا 2050. خطوط افقی به ترتیب از باال به پایین 
عبارتند از خودکفایی در شرایط کنونی )2015( و خودکفایی در شرایطی که با مدیریت فعلی تولید و تقاضا وارد 2030 یا 2050 

بشویم. محاسبات با سیستم SEA صورت گرفته است.

تغییـر الگـوی کشـت ظرفیت دیگری اسـت. نتایج این مطالعه نشـان داد که با بهینه سـازی الگوی 
 کشـت می تـوان کاهـش منابـع آب کشـاورزی در قـدم اول از 86 بـه 62 میلیارد متر مکعب در سـال
 )قابل برنامه ریـزی وزارت نیـرو( و در قـدم آخر از 86 به 39 میلیارد متر مکعب در سـال )حد پایداری(
 را مدیریـت نمـود طـوری که همزمان بازده اقتصادی کشـاورزان نسـبت به حال حاضـر افزایش یابد و

میـزان کاهـش در سـطح زیـر کشـت آبی، تولیـدات کشـاورزی و خودکفایی کم تر شـود )جـدول 1(. 
در الگوهـای بهینـه شـده کشـت گیاهـان بـا آب مجازی کم تـر )مثل سـیب زمینی، صیفی - سـبزی، 
میوه جات و حبوبات(، توسـعه کشـت پاییزه به جای بهاره در برخی محصوالت و توسـعه کشـت های 
گلخانـه ای جایگزیـن کشـت هایی بـا آب مجـازی بـاال )مثـل محصـوالت علوفـه ای، گیاهـان قندی و 
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تح دانه هـای روغنـی تابسـتانه و برنـج( شـده اند. ترکیـب بهینه سـازی الگـوی کشـت و فشرده سـازی 
ظرفیـت  بزرگ تـری را بـرای انطبـاق با شـرایط چالشـی آینـده ایجـاد می کند. 

تصویری از آینده مطلوب: �

ایـن مطالعـه دو برنامـه راهبـردی بـرای حرکـت صحیـح در محـدوده افـق 2030 ارائـه می کنـد 
)جدول 2(. در برنامه اول فرض شـد برداشـت آب برای کشـاورزی در حد رسـمی اعالم شـده توسـط 
 وزارت نیرو )یعنی 62 میلیارد متر مکعب در سـال برای کشـاورزی و 59 میلیارد متر مکعب در سـال

برای تولید گیاهی( تنظیم شـده اسـت ولی اقدامات برای فشـرده سـازی به بار ننشسـته و عملکردها 
 )یـا خـأل عملکردهـا( و راندمان آبیاری در حد فعلی هسـتند، اما الگوی کشـت در شـرایط کشـت آبی

بـرای سـازگاری بـا کاهـش آب تغییر یافته اسـت. این برنامه را می توان گام نخسـت بـرای حرکت در 
جهـت صحیـح تلّقی کـرد. در این برنامه، به دلیـل 27 درصد کاهش در منابع آب برای آبیاری، سـطح 
زیـر کشـت آبـی 18 درصـد کاهـش می یابـد و اسـتفاده از نهاده هـا و انتشـار گازهای گلخانـه ای نیز 
کاهـش پیـدا می کنـد. همچنیـن 17 درصد کاهـش در تولیدات گیاهی در شـرایط آبـی و 13 درصد 
 کاهـش در کل تولیدات گیاهی وجود خواهد داشـت ولی بازده اقتصـادی افزایش می یابد )15 درصد(.

اگـر سـال وقـوع ایـن سـناریو 2030 باشـد و رژیـم غذایـی و تلفـات - ضایعـات تغییـر نکرده باشـد، 
 خودکفایی از رقم 85 درصد فعلی به 63 درصد افت پیدا می کند. در صورت پیاده سـازی رژیم غذایی
 مطلوب وزارت بهداست و تلفات - ضایعات فعلی، خودکفایی به 58 درصد کاهش می یابد و در صورت
 مقـداری کاهـش در اقـالم غذایـی آب بر در رژیم غذایـی همراه با 15 درصد کاهـش تلفات - ضایعات،

خودکفایـی بـه 72 درصـد خواهـد رسـید. این مقـدار کاهـش خودکفایی در مقایسـه با اثـرات مثبت 
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 کاهش اضافه برداشـت آب و نیز بازده مثبت اقتصادی الگوی کشـت مربوطه، برای کشـور قابل تحمل
خواهـد بـود. پیاده سـازی ایـن برنامـه در سـطح کشـور از طریق مکانیسـم های اقتصـادی - اجتماعی 
نظیـر قیمت گـذاری، خریـد تضمینی، وام، بهـره بانکی، بیمه، تعرفـه صـادرات و واردات و نظیر این ها 

ممکن خواهـد بود. 
در برنامـه دوم فـرض  شـد برداشـت آب بـرای کشـاورزی در حـد پایـدار تنظیـم شده اسـت ولـی 
اقدمـات مؤثـر بـرای فشرده سـازی نیـز به طـور همزمان صورت گرفته اسـت طـوری که خـأل عملکرد 
نسـبی کشـور از 60 درصـد فعلـی بـه 40 درصد کاهش یافتـه و راندمـان آبیاری کشـور از 38 درصد 
بـه 55 درصـد ارتقـا پیـدا کرده اسـت. در این سـناریو اگرچـه اختصـاص آب به کشـاورزی 55 درصد 
کاهـش می یابـد ولـی بـه  دلیـل اقدامـات مرتبـط بـا تغییـر الگـوی کشـت و فشرده سـازی، تولیدات 
گیاهـی در شـرایط آبـی فقـط 3 درصد کاهـش یافتـه در صورتی که کل تولیـدات گیاهی دیـم و آبی 
4 درصـد افزایـش می یابـد و بـازده اقتصـادی 40 درصـد بیش تـر می گـردد. چنان چه ایـن برنامه در 
 افـق 2030 اجـرا شـود، کاهـش خودکفایی بـا رژیم غذایـی و تلفات-ضایعـات فعلی فقـط 11 درصد 
 خواهـد بـود )از 85 بـه 75 درصـد(، در صـورت پیاده سـازی رژیـم غذایـی مطلوب وزارت بهداشـت و

تلفـات - ضایعـات فعلـی، 18 درصـد کاهـش می یابـد )از 85 بـه 69 درصـد( و در صـورت مقـداری 
کاهـش در اقـالم غذایـی آب بـر در رژیـم غذایـی همـراه بـا 15 درصـد کاهـش تلفـات - ضایعـات، 
خودکفایـی در حـد کنونـی )86 درصـد( حفـظ خواهـد شـد. نیـاز بـه کودهـا در ایـن برنامه مشـابه 

شـرایط فعلـی اسـت ولـی مصـرف انـرژی و انتشـار گازهـای گلخانـه ای کاهـش می یابـد. 
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جدول 2- تصویری از آینده مطلوب کشاورزی کشور با ارائه دو برنامه و مقایسه آن ها با وضعیت فعلی از نظر میزان استفاده از 
منابع آب و زمین، کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم، انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در تولید گیاهی، میزان تولیدات گیاهی، 

بازده اقتصادی ناخالص و خودکفایی. محاسبه خودکفایی برای وضعیت فعلی برای زمان حاضر )2015 با جمعیت 80 میلیون نفر( 
صورت گرفته است ولی برای برنامه های 1 و 2 برای  سال 2030 )جمعیت 93 میلیون نفر( و بر اساس سه سناریوی مدیریت 
تقاضا محاسبه شده است. توجه شود که در برنامه 2 تولیدات گیاهی در شرایط دیم نیز در اثر فشرده سازی افزایش می یابد. 

محاسبات با کمک  سیستم SEA صورت گرفته است.

درصد تغییرمیزان تغییرات
برنامه 2 برنامه 1 برنامه 2 برنامه 1 فعلی شاخص

--2030 2030 2015 سال مبنا  
55- 27- 81/7559/4536/57آب )میلیارد متر مکعب(  *

فعلی فعلیسطح فشرده سازی 
زیاد در افق 

2030
--

--الگوی 2 الگوی 1 فعلی الگوی کشت 
39- 18- 840969075158سطح زیر کشت آبی )هزار هکتار( 

13 11 - 9998851131کود نیتروژن )هزار تن(
0 17 - 149123149کود فسفر )هزار تن(

2 16 - 760641779کود پتاسیم )هزار تن(
39 -23 - 441863341666271741انرژی )میلیون مگاژول(

36 - 18 - 326826792095سوخت )میلیون لیتر(
53 - 28 - 18368131588614الکتریسیته )میلیون کیلو وات ساعت( 

 انتشار گازهای گلخانه ای میلیون
CO2 کیلو گرم معادل

324902571621045 - 21- 35

1 - 15 - 90 9177تولیدات گیاهی در کشت آبی )میلیون تن(
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درصد تغییرمیزان تغییرات
برنامه 2 برنامه 1 برنامه 2 برنامه 1 فعلی شاخص

کل تولیدات گیاهی در کشت آبی و دیم 
)میلیون تن( 

 109 95 113 - 13 4

33  9  230  190 173 بازده برنامه ای کشت آبی )هزار میلیارد ریال( 
1446825254225477556واردات )میلیون دالر(

4645-12251666617711صادرات )میلیون دالر( 
16 16 93 93 80 جمعیت کشور 

تقاضا 1 )رژیم غذایی و تلفات فعلی – 
میلیون تن(** 

 128/7 149/3 149/3 16 16

تقاضا 2 )رژیم غذایی مطلوب و تلفات 
فعلی – میلیون تن( 

- 162/7 162/7 26 26

درصـد   15 و   B30 )رژیـم   3 تقاضـا 
تـن(  میلیـون   – تلفـات  کاهـش 

- 131/0 131/0 2 2

11 - 25 - 75 63 85 خودکفایی بر اساس تقاضای 1  )درصد(
18 - 31 - 69 58 -خودکفایی بر اساس تقاضای 2  )درصد(
1 15 -86 72 -خودکفایی بر اساس تقاضای 3  )درصد(

*95 درصد آب اختصاصی به کشاورزی صرف تولید گیاهی می شود. 
**تقاضا برای محصوالت گیاهی بر حسب میلیون تن درب مزرعه برای تغذیه مستقیم یا غیر مستقیم از طریق پرورش دام.

ادامه جدول 2- تصویری از آینده مطلوب کشاورزی کشور با ارائه دو برنامه و مقایسه آن ها با وضعیت فعلی از نظر میزان استفاده 
از منابع آب و زمین، کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم، انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در تولید گیاهی، میزان تولیدات گیاهی، 
بازده اقتصادی ناخالص و خودکفایی. محاسبه خودکفایی برای وضعیت فعلی برای زمان حاضر )2015 با جمعیت 80 میلیون نفر( 

صورت گرفته است ولی برای برنامه های 1 و 2 برای  سال 2030 )جمعیت 93 میلیون نفر( و بر اساس سه سناریوی مدیریت 
تقاضا محاسبه شده است. توجه شود که در برنامه 2 تولیدات گیاهی در شرایط دیم نیز در اثر فشرده سازی افزایش می یابد. 

محاسبات با کمک  سیستم SEA صورت گرفته است.
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در صـورت اجـرای ایـن برنامه ها با کشـاورزی سـر و کار خواهیم داشـت کـه در آن بهر ه برداری از 
 آب بـرای کشـاورزی بـه هزینـه مقـداری کاهش خودکفایـی در حد پایـدار تعدیل شده اسـت. تولید و

خودکفایـی در محصـوالت بـا آب مجـازی بـاال )مثـل محصـوالت دامی یا علوفـه ای، گیاهـان قندی، 
 دانه هـای روغنـی تابسـتانه و برنـج( کاهـش می یابـد کـه در نتیجـه واردات آن ها باید بیش تر شـود و

در مقابـل تولیـد و صـادرات محصوالتـی بـا آب مجـازی پاییـن مثـل سـیب زمینی، صیفی - سـبزی، 
میوه جـات و حبوبـات افزایـش پیـدا می کنـد. در بهتریـن برنامـه  کـه اجـرای آن تاکنـون در ایـن 
 سـرزمین تجربه نشده اسـت، حفظ خودکفایی در شـرایطی که اسـتفاده از آب و خاک در مرز ایمن و
 پایدار باشد، در حد کنونی مقدور است و نه بیش تر، اما خودکفایی در گندم در حد کنونی حفظ شده

یـا افزایـش می یابـد. بـا اجرای ایـن برنامه ها تـراز تجـاری بخش کشـاورزی که در حـال حاضر منفی 
اسـت، همچنـان منفـی باقی خواهـد مانـد اگرچـه بـا اجـرای برنامـه دوم شـرایط تـا حـدودی بهبود 
می یابـد. اجـرای ایـن برنامه هـا مسـتلزم کوچـک شـدن سـطح زیـر کشـت آبی اسـت کـه در نتیجه 
آن اشـتغال در بخـش کشـاورزی نیـز کوچک تـر می شـود. هزینه هـای ایـن دو در طـول دوره اجرای 

برنامه هـا بایـد دیده شـود. 
ایـن گـزارش، ممکـن اسـت  اقدامـات توصیه شـده  برنامه هـا و  ایـن  در صـورت عـدم اجـرای 
 پیامدهـای زیان بـار ناشـی از بهره کشـی از منابـع آب و خـاک از مرزهای برگشـت پذیر عبـور کنند و

اکوسیسـتم های طبیعـی کـه پشـتیبان نظـام تولیـد بـوده و می تواننـد منبـع درآمد جایگزیـن برای 
کشـاورزان باشـد )مثـل بوم گـردی( از بیـن رفته باشـند. در این صـورت احتماال در آینـده باید هزینه 
 بیش تـری بـرای مهـار طبعات آن هـا صرف نمود )بـرای نمونه ایجاد سـتادهای احیا دریاچـه ارومیه و
 مبـارزه بـا ریزگردهـا( و یا به روش های غیر متعارف و پرهزینه )مثل انتقال آب دریای خزر( روی آورد.

اگرچـه در شـرایط فعلـی و وجـود تحریم هـا امیـدی بـه اجـرای چنیـن برنامه هایی نیسـت ولی الزم 
اسـت مطالعـات تکمیلـی صـورت گیـرد تا بعد از مسـاعد شـدن شـرایط بـه اجرا گذاشته شـوند.
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گزاره های سیاستی پیشنهادی حاصل از این مطالعه عبارتند از: �

در اسـناد باالدسـتی بایـد بـه محدودیت هـای بیوفیزیکی کشـور در تهیه سیاسـت ها و راهبردها  _
توجـه شـود. نمونـه بـارز، هدف گـذاری برای دسـتیابی بـه خودکفایی اسـت، که منطبـق بر این 

نیسـت.  محدودیت ها 
 کلیـه برنامه هـای مرتبـط با کشـاورزی باید با رعایـت مرزهای پایدار اسـتفاده از منابـع زیر بنایی _

)مثـل آب، زمیـن( تهیـه و اجـرا شـوند. نتیجـه اضافـه برداشـت کنونـی آب بـرای کشـاورزی، 
ناپایـداری محیط زیسـت و کشـاورزی در آینـده خواهـد بـود. 

مسـئله اصلی مدیران کشـاورزی باید این باشـد که "چگونه می توان خسـارات ناشـی از سـازگاری  _
بـه کم آبـی بـر تولیـد، خودکفایـی و امنیـت غذایـی را بـه حداقـل رسـاند" نـه این کـه "چگونـه 

می تـوان تولیـد را افزایـش داد و بـه خودکفایی دسـت یافت". 
مدیـران و محققـان کشـاورزی و منابـع طبیعی بایـد انتظارات از کشـاورزی و ظرفیت هـای آن را  _

تعدیـل کنند. 
در سیاسـت های افزایـش جمعیـت بایـد بـه آمادگـی و زمینه چینـی بـرای افزایـش واردات غـذا  _

شـود.  توجه 
بـرای مدیریـت در حوزه هـای آب، کشـاورزی، غـذا و محیط زیسـت از تجربیـات متخصصـان  _

بین المللـی اسـتفاده شـود. 
منابـع آب و نیـز زمیـن و نحـوه بهره برداری از آن هـا باید تحت کنترل حاکمیت قـرار گیرند چون  _

پیش شـرط موفقیت همه برنامه های مرتبط با آب - کشـاورزی - غذا اسـت. 
وظیفـه صیانـت از منابـع آب و نیـز وظیفـه فرآهم سـازی و تأمیـن آب بـرای بخش هـای مختلف  _
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تح کـه در یک جـا جمع شـده اند باید جدا شـوند و سـاختار دیگری جایگزین شـود کـه در آن واحد 
مدیریـت آب از اسـتان بـه آبخیز تغییر یافته باشـد. 

 بایـد بـرای شکسـتن تحریم هـا اقـدام شـود. تـداوم تحریم هـا، اجـرای برنامه هـای الزم بـرای _
امنیت غذایی توأم با حفظ محیط زیست را مشکل یا ناممکن خواهد ساخت. 

برای اطمینان از امنیت غذایی توام با حفظ محیط زیست، باید برنامه های تحّول ساز تهیه گردد. _
 گسـترش کشـاورزی و ایجاد واحد های جدید مبتنی بر کشـت آبی باید متوقف شـود، نسـبت به _

کوچک سازی ولی فشرده سازی اقدام گردد. 
مدیریـت تقاضـا )تغییـر رژیـم غذایـی به سـمت مصـرف بیش تر مـواد گیاهـی و کاهـش تلفات- _

ضایعـات( در حصـول امنیـت غذایـی نبایـد دسـت کـم گرفته شـود. تأثیـر برنامه هـای مدیریت 
تقاضـا در حـد برنامه هـای افزایـش تولیـد می باشـد اگـر چـه هزینـه آن هـا کم تر اسـت. 

بسـته های برنامه ای نیز در راسـتای سیاست ها، پیشنهاد شـده اند که عبارتند از:  )1( فشرده سازی 
اکولوژیـک، )2( تغییـر الگـوی کشـت، )3( چاره جویی برای اراضـی آبی غیر قابل آبیـاری، )4( جبران 
آسـیب های کوچک سـازی سـطح زیر کشـت، )5( گسـترش خـاک ورزی و کشـاورزی حفاظتـی، )6( 
 افزایـش کارایـی سیسـتم های دامـی و سیسـتم های دامی جایگزیـن، )7( تحـّول در تولید محصوالت 
باغبانـی، )8( کاهـش تلفـات - ضایعات، )9( تغییر رژیم غذایی به سـمت اسـتفاده کم تر از محصوالت 

دامـی و آب بر، و )11( تحقیقات دربـاره تکنولوژی های جدید. 
 بایـد توجه داشـت که در پیاده سـازی برنامه ها هنـوز موانع و محدودیت های بی شـمار وجود دارد

که باید رفع شوند. 




