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مقدمه �

امنیـت غذایـی زیـر بنـای امنیـت اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی و سیاسـی کشـور اسـت و از ارکان 
 حکمرانـی خـوب و عادالنـه به شـمار مـی رود، بهطوریکـه از منظـر ارزش هـای بنیادین به عنـوان یکی از

مهم تریـن حقـوق فـرد و جامعـه محسـوب می شـود. بـا ایـن نـگاه، حقـوق نسـل های آینـده از طریـق 
حفاظـت از منابـع پایـه تولیـد و بهره بـرداری پایدار از ایـن منابع مدنظر قـرار می گیرد. باید توجه داشـت 
کـه در طـول تاریـخ، ظهـور و افـول بسـیاری از تمدن هـا و سـیطره آنهـا متکی بـر تأمین غذا بوده اسـت؛ 
امـروزه نیـز غـذا همیـن کارکـرد سیاسـی امنیتـی را در قالبـی نویـن برعهـده دارد و نظم نویـن جهانی و 

اسـتیالی حاکمیتـی از نقـش غـذا بهعنـوان بازیگـری مهـم در عرصـه جهانی بهـره می گیرد. 
امنیـت غذایـی زمانـی به دسـت می آیـد کـه همه مـردم همواره بـه غذای کافـی، سـالم، مغذی و 
حـالل دسترسـی فیزیکـی و اقتصادی داشـته باشـند و این غذا نیازهـای فرد برای یک زندگی سـالم و 
فعـال را فراهـم سـازد. ارکان اصلـی امنیت غذایی شـامل زنجیره به هم پیوسـته ای از »فراهمی غذا«، 

»دسترسـی بـه 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 امنیـت غذایـی اسـت کـه براینـد مؤلفه هایـی چـون منابـع پایـه 
تولیـد )آب و خـاک(، سـرمایه گذاری در بخـش کشـاورزی، پشـتیبانی و حمایـت مؤثـر  از تولیـد، 
سـرمایه انسـاني ماهـر، کمیـت و کیفیـت نهاده هـای تولیـد، نظام دانـش، فنـاوری و اطالعـات، نظام 
مدیریـت تولیـد و فراوری محصوالت کشـاورزی و نگرش سیسـتمی به زنجیره ارزش اسـت. از آنجا که 
کشـاورزی در بسـتر کنونـی جهـان عالوه بـر وظیفه  مهـم تأمین امنیـت غذایی، مسـئولیت حفاظت 
 از منابـع طبیعـی و پایـه را نیـز بر عهـده دارد، تنها راه پاسـخگویی به نیازهای غذایی جمعیت کشـور 
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ت غذایی ول امنی موعه اسناد مرتبط با سند ملی و راهربدی تح مج

»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 انـواع بـازار، 
دسترسـی تولیدکننـده و مصرف کننـده به بازار، قدرت خریـد خانوار، میزان درآمد و اشـتغال ، تکمیل 
زنجیره هـای ارزش محصوالت کشـاورزی و پشـتیبانی از اقشـار آسـیب پذیر اسـت. در ایـن مقوله نیز 
»دانش بنیان شـدن فرایندهـا« بسـیار حائـز اهمیت می باشـد و منجر به تسـهیل دسترسـی فیزیکی، 
کاهـش تبعیـض قیمتـی، کاهش شـکاف قیمتـی بیـن تولیدکننـده و مصرف کننـده، افزایـش درامد 
تولیدکننـده و قـدرت خریـد مصرف کننـده، ارتقـاء ارزش افـزوده، کاهـش ضایعات و حفـظ کیفیت و 

سـالمت محصوالت 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« مدنظر 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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رکـن چهـارم امنیـت غذایـی »ثبات و پایـداری« در سـه رکن فراهمی، دسترسـی و مصرف اسـت 
کـه وجـه مشـترک آن دو تاب آوری می باشـد. عوامـل بی ثباتی و ناپایـداری در رکـن فراهمی غذا در 
کشـور عمدتاًً شـامل سـرمایه گذاری و حمایت ناکافی و غیرهدفمند از تولید، بهره برداری غیراصولی و 
خـارج از تـوان اکولوژیـک منابـع طبیعی )به ویـژه آب و خاک(، تغییـر اقلیم و پیامدهای ناشـی از آن، 
بالیـای طبیعـی، مخاطـرات بیولوژیـک و تکانه هـای سیاسـی اسـت. عوامـل بی ثباتی و ناپایـداری در 
رکـن دسترسـی بـه غـذا عمدتـاًً شـامل نوسـانات قیمتـی، تغییـرات مکـرر سیاسـت های اقتصـادی، 
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 غیر واقعـی 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 دیگـر بدون 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 عمل کـردن« بایـد در تدوین سـند ملـی امنیت غذایی ایـران ضمن 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 امنیت غذایی کشـور بـا رویکرد فـوق و به ویژه در شـرایط پرتنش دهه هـای اخیر، 
کـه مصادیـق بـارز آن همه گیری بیماری کوویـد 19، بحران کمبـود آب، گرمایش جهانـی و تغییرات 
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اقلیمـی و تضادهـای سیاسـی بین کشورهاسـت، امری ضروری و گریزناپذیر اسـت. در این راسـتا، اتکا 
بـه توانمندی هـای داخلـی و توجـه ویـژه بـه شـرایط محیـط طبیعـی و سـپهر فرهنگـی، اجتماعی و 

اقتصـادی کشـور حائز اهمیت اسـت. 
بـا توجـه بـه نقش امنیت غذایی در تحکیم امنیت ملی و فقدان سـندی جامع و کارامد برای امنیت 
غذایـی تدوین سـند ملی و راهبردی امنیت غذایی مورد تأکید شـورای عالی انقـالب فرهنگی و وزارت 
جهـاد کشـاورزی قـرار گرفت. در این راسـتا و پس از بررسـی های دقیـق، جامع و آینده نگر و اسـتفاده 
 از تجربیـات ملـی و بین المللـی و بـا مشـارکت همـه دسـتگاه های مرتبـط و تشـکل های غیـر 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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خالصه مدیریتی �

ابهامـات و نگرانی هـای جـدی در ارتبـاط با امنیـت غذایی در کشـور وجـود دارد. موضوعاتی مثل 
افزایـش جمعیـت، خشکسـالی و تغییر اقلیـم بر این ابهامـات و نگرانی ها افزوده اسـت به ویـژه این که 
منابـع آب و زمیـن در کشـور محدود اسـت و مدیریـت مصرف نهاده هـا )مثل انرژی( و کاهش انتشـار 
گازهـای گلخانـه ای از ضروریـات می باشـد. هـدف اصلـی ایـن مطالعـه کمـک بـه جهت گیری هـای 
صحیـح در فعالیت هـای کشـاورزی و امنیت غذایـی با ارزیابی کّمـی همبسـت آب-زمین-غذا-محیط 

زیسـت بود. 
سیسـتم ایجـاد شـده بـرای ایـن مطالعـه: در ایـن مطالعـه سیسـتمی )سیسـتم ارزیابـی 
یکپارچـه آب، زمیـن، غـذا و محیـط زیسـت: SEA1( برای توصیف کّمـی و ارزیابی یکپارچه همبسـت 
آب-زمین-غـذا - محیـط زیسـت در سـطح کشـوری تهیـه شـد تـا بـا آن وضعیـت کنونـی و آینـده 
تولیـد و تقاضـا بـرای غـذا در کشـور بررسـی گـردد )شـکل 1(. ایـن سیسـتم متشـّکل از یـک مـدل 
شبیه سـازی گیاهـی و تعـدادی مـاژول می باشـد. تقاضـا بـرای محصوالت گیاهـی برای تغذیـه مردم 
کشـور بـه صـورت مسـتقیم یـا غیر مسـتقیم )از طریـق فرآورده هـای دامـی(، بـه عنـوان تابعـی از 
جمعیـت، رژیم غذایـی و تلفات-ضایعـات به دسـت می آیـد. تقاضـا بـرای محصـوالت یـا فرآورده های 
دامـی مثـل گوشـت، شـیر و تخم مـرغ، به معادل هـای گیاهی یـا محصـوالت گیاهی که بـرای تولید 
آن هـا مـورد نیـاز هسـتند، تبدیـل می شـوند. تولید محصـوالت گیاهی در سـطح اسـتانی بـه عنوان 
تابعـی از پتانسـیل عملکـرد گونه هـای گیاهـی مـورد کاشـت، خـأ عملکرد نسـبی )خأ نسـبی بین 

1- System for integrated Assessment of water, land, food and environment (SEA)
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پتانسـیل عملکرد و عملکرد کشـاورزان(، راندمان آبیاری کل )در شـرایط کشـت آبی( و منابع زمین و 
آب قابل دسـترس در اسـتان محاسـبه می گـردد. تولیـد و نیـاز آبـی بیـش از 35 گونـه گیاهـی مهم 
بـرآورد می شـود و سـایر گیاهـان کشـاورزی کشـور نیـز در دو دسـته "سـایر زراعـی و سـبزیجات" و 
"سـایر باغبانـی" در مـدل لحـاظ شـدند. سیسـتم دارای ماژول هایـی بـرای بـرآورد توزیـع آب بیـن 

گیاهـان در هـر اسـتان، بـرآورد نیازهـای کـودی گیاهـان و بـرآورد نیازهای سـوخت، انرژی و انتشـار 
گازهـای گلخانـه ای در تولیـد گیاهـی و نیز منابـع و نهاده هـای الزم )آب، زمین، کودهـا، انرژی( برای 
تأمیـن تقاضـا تحـت سـناریوهای مختلـف می باشـد. ارزیابـی مـدل 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 جمع آوری و اسـتفاده گردیـد. این اطالعـات تصویری از 

وضعیت کنونی به دست می دهند.  
وضعیـت کنونـی )1392-1396(: سـاالنه بـه 152 میلیون تـن )برحسـب وزن تـر( محصوالت 
کشـاورزی شـامل گیاهـی، علوفـه مرتعـی و دامـی بـرای جمعیـت 80 میلیونـی کشـور نیـاز اسـت 
کـه بخـش بزرگـی از آن )87 درصـد( از طریـق تولیـد داخلـی تأمیـن می گـردد. نیـاز کشـور بـه 
محصـوالت گیاهـی کـه بخـش اعظـم منابـع صـرف تولیـد آن هـا در مـزارع، باغـات و گلخانه هـا 
می شـود، 129 میلیون تـن در سـال اسـت کـه 85 درصـد آن )109 میلیون تـن در سـال( در داخـل 
کشـور تولید می شـود. در مقایسـه نظیـر بـه نظیـر نیـاز بـه محصـوالت گیاهـی و تولید آن هـا )برای 
تغذیـه مسـتقیم و غیر مسـتقیم از طریـق پـرورش دام(، میـزان کمبـود تولیـدات 34 میلیون تـن در 
سـال و میـزان مـازاد تولیـد 14 میلیون تن در سـال )وزن تـر درب مزرعه( اسـت. سـالیانه کمی بیش 
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از 30 میلیون تـن از محصـوالت کشـاورزی تولیـد شـده در داخـل کشـور )30 درصـد از کل تولیـد 
محصـوالت کشـاورزی داخـل کشـور( به دلیـل تلفات-ضایعات از دسـترس خارج می شـود که معادل 
هـدر رفـت 24 درصـد از کل سـطح زیرکشـت و 32 درصـد از کل آب اختصاصـی بخـش کشـاورزی 

اسـت و معـادل غـذای 18 میلیـون نفـر در کشـور می باشـد. 

 

شکل 1. فلوچارت سیستم SEA شامل مدل شبیه سازی گیاهی و ماژول های آن
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آب اختصاصـی بـه کشـاورزی 86 میلیـارد متـر مکعب در سـال اسـت که بـا راندمان آبیـاری کل 
38 درصـد مصـرف می شـود2. 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، 
گنـدم 11 درصـد، برنـج 11 درصد، سـبزی-صیفی 7 درصد، دانه هـای روغنی 3 درصد، سـیب زمینی 
2 درصـد، حبوبـات 1 درصـد و سـایر مصـارف کشـاورزی )دام، آبزیـان، گیاهـان تزیینـی( 5 درصـد. 
وزارت نیـرو حجـم آب قابـل برنامه ریـزی بـرای کشـاورزی را 62 میلیـارد متر مکعب در سـال تعیین 
کرده اسـت. ایـن امـر حاکـی از آن اسـت که 28 درصـد اختصاص فعلی اضافه برداشـت بـوده، موجب 
تخریـب محیط زیسـت می شـود و بایـد تعدیـل گـردد. بـرآورد ایـن مطالعه این اسـت کـه حجم آب 
قابل بهره بـردای پایـدار برای کشـاورزی سـاالنه 39 تـا 41 میلیارد متـر مکعب اسـت. بنابراین، اضافه 

برداشـت آب بـرای کشـاورزی بیـش از نیمـی از اختصـاص فعلی را تشـکیل می دهد. 
کل سـطح زیـر کشـت کشـور 14/3 میلیـون هکتار اسـت )سـال های برداشـت 1392 تـا 1396( 
کـه 5/90 میلیـون هکتـار آن دیـم و 8/41 میلیـون هکتـار آن آبـی می باشـد3. بیـش از 90 درصـد 
تولیـدات گیاهـی کشـور در کشـت آبـی صـورت می گیـرد. در مجمـوع همـه گیاهان مورد کشـت در 
کشـور، خـأ \عملکـرد نسـبی 60 درصـد بـرآورد گردیـد، بدیـن معنـی کـه عملکردهای فعلـی تنها 

2- اختصــاص آب بــر اســاس اطالعــات وزرات نیــرو کــه مرجــع رســمی اطالعــات و تخصیــص آب اســت، می باشــد. بــر اســاس 
اطالعــات وزرات جهــاد کشــاورزی، برداشــت آب بــرای کشــاورزی کم تــر و حــدود 75 میلیــارد متــر مکعــب در ســال اســت. 
در صورتــی کــه ایــن بــرآورد را مــد نظــر قــرار دهیــم، بــرآورد راندمــان آبیــاری کل بــه 43 درصــد افزایــش پیــدا می کنــد. 
بنابرایــن، ایــن اختــالف بــه راندمــان آبیــاری کل منتقــل می گــردد. در هــر حــال، اســتفاده از هــر یــک از برآوردهــای وزرات 

نیــرو یــا جهــاد کشــاورزی تأثیــری بــر نتیجــه گیری هــای ایــن مطالعــه نــدارد.
ــب  ــه ترتی ــم ب ــی و دی ــت آب ــر کش ــی زی ــاحت اراض ــال 1397، مس ــت س ــرداری زراع ــرح آمارب ــج ط ــاس نتای ــر اس 3-  ب
4/5 و 6/5 میلیــون هکتــار و مســاحت اراضــی آیــش آبــی و دیــم بــه ترتیــب 1/7 و 2/8 میلیــون هکتــار و جمــع کل اراضــی 
15/5 میلیــون هکتــار  بــوده  اســت. بــه ایــن رقــم بایــد 2/6 میلیــون هکتــار اراضــی باغــی )2/2 میلیــون هکتــار آبــی و مابقــی 
دیــم( را نیــز اضافــه کــرد. توجــه شــود کــه بــه دلیــل کشــت دو محصــول در ســال و آیش گــذاری، آمــار ســطح زیــر کشــت و 

اراضــی دارای اختــالف هســتند.
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40 درصـد پتانسـیل عملکردها می باشـند. افزایش سـطح زیر کشـت بـرای افزایش تولیـد غیر ممکن 
به نظـر می رسـد چـون بخـش قابل توجهـی از اراضـی فعلـی در دسـته نامناسـب یـا خیلـی ضعیـف 
بـرای کشـاورزی قـرار دارنـد، یـا دچـار تنـش شـوری هسـتند و مهم تر ایـن که بـرای به زیر کشـت 
بـردن اراضـی جدیـد آب وجـود نـدارد. نتایـج نشـان داد کـه مصـرف کودهـا در کشـور کم تـر از حد 
الزم می باشـد و بـرای نیتـروژن 37 درصـد، فسـفر 52 درصـد و پتاسـیم 93 درصد خأ کـودی وجود 
دارد کـه احتمـاال یکـی از دالیـل اصلـی پاییـن افتـادن ماده آلی خاک های کشـاورزی کشـور اسـت. 
از نقطـه نظـر امنیـت غذایـی و اجزای آن، در نـگاه اول به لحاظ تولید غذا )جـز اول امنیت غذایی( 
شـرایط کشـور مناسـب به نظر می رسـد چـون بیـش از 80 درصد محصوالت کشـاورزی مـورد تقاضا 
در داخـل تولیـد می گـردد. امـا، بخـش قابل توجهـی از تولید کشـاورزی حاصـل اضافه برداشـت آب 
بـوده و ناپایـدار اسـت. از نظـر دسترسـی خانوار و اسـتطاعت مالـی )جز دوم(، متوسـط سـرانه هزینه 
برای غذا در خانوارهای شـهری در 25 اسـتان و در خانوارهای روسـتایی در 28 اسـتان )از 31 استان( 
کم تـر حـد الزم )321 هـزار تومان بر اسـاس قیمت خرده فروشـی در سـال 1398( می باشـد حاکی 
از ایـن کـه وضعیـت نامناسـبی از نظر این جز وجـود دارد. از نظر کیفیت غذا )جز سـوم(، رژیم غذایی 
فعلـی ایرانیـان، منطبـق بر اسـتانداردهای سـازمان بهداشـت جهانـی برای ترکیـب و محدودیت های 
مـواد غذایـی اصلـی می باشـد ولـی مصـرف قند و شـکر معـادل 10 درصـد انرژی کل اسـت کـه باید 
کم تـر از 10 درصـد باشـد. احتمـال دارد تـداوم و یا تشـدید تحریم ها مصـرف قند و شـکر را که ماده 
خوراکـی ارزان قیمتـی اسـت، افزایـش دهد. از نظـر پایداری )جز چهـارم( چون بهره بـرداری از منابع 
آب و زمیـن در کشـور از مرزهـای ایمـن بـرای پایـداری عبـور کـرده اسـت، می تـوان گفـت وضعیت 

قابل قبولـی حاکم نیسـت. 
چالش هـا: مهم تریـن چالش هـا عبارتنـد از: افزایـش جمعیـت و تأمیـن غـذای آن هـا، تغییـر 
اقلیم، لزوم کاهش برداشـت آب برای کشـاورزی )مصوبه شـماره 158969/ت 55092 هیئت وزیران 
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بـه تاریـخ 1396/12/06( و محدودیت هـا در اراضی موجود مثل نامسـتعد بودن، شـوری، پایین بودن 
مـاده آلـی خاک ها و تغییر کاربری اراضی مسـتعد کشـاورزی به غیر کشـاورزی. پیش بینی می شـود 
به طور متوسـط جمعیـت کشـور تـا 2030 حـدود 13 میلیـون نفر و تـا 2050 حـدود 23 میلیون نفر 
افزایـش پیـدا کنـد و به ترتیـب بـه 93 و 103 میلیـون نفـر برسـد. بـر اسـاس رژیـم غذایـی فعلـی و 
تلفات-ضایعـات کنونـی در کشـور، نیـاز بـه محصـوالت گیاهـی در 2030 و 2050 به ترتیـب 16 و 
29 درصـد افزایـش می یابـد. چنان چـه رژیم مطلـوب توصیه شـده وزارت بهداشـت مبنا قـرار گیرد، 

افزایـش نیـاز یـا تقاضـا به ترتیـب 26 و 41 درصـد پیش بینی می شـود. 
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 تولیـدات 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 احتمـاال بـا اجـرای اقدامـات احیـا و بهبـود مراتع قابـل پیش گیری خواهـد بود. امـا، نباید 
انتظـار داشـت کـه مراتـع بتوانند پاسـخگوی افزایـش تقاضـا در آینده باشـند. تغییر اقلیـم در 2050 
بسـته بـه ایـن کـه صادرات آبزیـان در حد فعلـی مد نظر باشـد یا خیر، نیـاز آبی برای مـزارع پرورش 
آبزیـان را از 2/99 فعلـی بـه 3/79 تـا 4/47 میلیـارد متـر مکعب در سـال افزایش می دهـد که به نظر 

می رسـد بـا صرفه جویی هـا در ایـن بخـش یـا سـایر بخش هـا قابـل تأمیـن خواهـد بود. 
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 تولید گیاهی در کشـت آبـی 56 درصد کاهش می یابـد )جـدول 1(، تولیدات قابل 
صـاردات بـه خـارج از کشـور بـه صفـر می رسـد، کمبـود تولیـدات گیاهـی بـه دو برابـر افزایـش پیدا 
می کنـد، خودکفایـی بـرای تولیـدات گیاهـی از 85 درصـد فعلـی بـه 42 درصـد )بـرای جمعیـت 80 
میلیـون نفـری( تنـّزل پیـدا می کنـد. همچنین، به طـور تقریبی 2 میلیون شـغل در بخش کشـاورزی 
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از دسـت خواهـد رفـت. در افـق 2050 بـا فرض عدم اقـدام برای افزایـش تولید و یا مدیریـت تقاضا به 
معنـی تنـّزل خودکفایـی در تولیـدات گیاهـی بـه 34 درصـد خواهد بـود. یک سـئوال مهم این اسـت 
کـه در ایـن شـرایط بـه لحـاظ بیوفیزیکی چـه ظرفیت های وجـود دارد و تا چـه اندازه می تـوان تولید 

را افزایش و تقاضا را مدیریت نمود طوری که فاصله تقاضا و تولید کم تر شود؟  

جدول 1- درصد تغییر در سطح زیر کشت آبی، تولیدات گیاهی در شرایط کشت آبی و تولیدات گیاهی در کشت آبی و دیم در 
صورتی که منابع آب کشاورزی از مقدار کنونی به حد پایدار کاهش یافته باشد )یعنی از 86 به 39 میلیارد متر مکعب در سال(. 

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 
کاهش خأ از 60 درصد کنونی به 40 درصد 

کاهش می یابد 
-66-49-39

افزایش راندمان آبیاری از 38 درصد کنونی به 
55 درصد 

-37-36-32

18-26-50-ترکیب کاهش خال و افزایش راندمان آبیاری 
ترکیب کاهش خال، افزایش راندمان آبیاری و 

تغییر الگوی کشت فعلی به الگوی 2 
-39-1+3

ظرفیت هـا: یکـی از ظرفیت هـا بـرای اقـدام، مدیریـت تقاضـا از طریـق تغییـر رژیـم غذایـی و 
کاهـش تلفات-ضایعـات اسـت. بر اسـاس یافته های ایـن مطالعـه، در افـق 2030 و 2050 جایگزینی 
رژیـم غذایـی فعلـی بـا رژیم هـای غذایی سـالم که سـهم فرآورده هـای گیاهی بـا آب بـری کم تر در 
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آن هـا بیش تـر باشـد توام بـا کاهـش تلفات-ضایعـات )15 درصد در افـق 2030 و 30 درصـد در افق 
2050( ایـن امـکان را می دهـد کـه تقاضـا بـرای محصـوالت گیاهـی بـا وجـود افزایـش جمعیت در 
حـد تقاضـای فعلـی باقی بمانـد. امـا، چنان چه رژیـم غذایی مطلـوب توصیه شـده وزارت بهداشـت و 
تلفات-ضایعـات کنونـی مبنا قرار گیـرد، به تولیدات گیاهـی و در نتیجه منابـع و نهاده های بیش تری 
نیـاز خواهـد بـود )شـکل 2(. بـر اسـاس نتایج ایـن مطالعه رژیـم غذایی مطلـوب مورد توصیـه وزارت 
بهداشـت منطبـق بـا شـرایط اکولوژیـک و محدودیت های منابع آب کشـور نیسـت. بنابرایـن، یکی از 

اولویت هـا بایـد بازنگـری ایـن رژیم 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.
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ادامه 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 ظرفیت دیگر فشـرده سـازی اسـت. فشرده سـازی یعنـی افزایش بهـره وری و تولیـد بیش تر 
از هـر واحـد منابـع یـا نهاده هـای بـه کار رفتـه در کشـاورزی. ایـن مهـم بـا کاهـش خـأ عملکـرد و 
افزایـش راندمـان آبیـاری قابـل پیگیری می باشـد )جـدول 1(. پیش بینی شـد چنان چه بـدون اقدام 
بـه فشرده سـازی، اختصـاص آب بـه کشـاورزی در حـد پایـدار تعدیـل شـود، خودکفایـی در افـق 
2030 و 2050 به دلیـل کاهـش تولیـدات گیاهـی و افزایـش جمعیـت به ترتیـب بـه 37 و 33 درصد 
تنـّزل می یابـد. بـا توجـه نرخ های منطقـی افزایـش عملکرد و بهبـود راندمـان آبیاری، بـرای هر یک 
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از افق هـای 2030 و 2050 سـناریوهای فشرده سـازی مختلفـی تعریـف و بررسـی شـدند )شـکل 3(. 
سـناریوهای فشرده سـازی کـم، متوسـط و زیـاد به ترتیب مسـتلزم افزایـش عملکرد حـدود 1، 1/5 و 
3 درصد در سـال و افزایش راندمان آبیاری 0/6، 1 و 1/5 درصد در سـال خواهند بود. پیش بینی شـد 
در افـق 2030 و بـا منابـع آب پایـدار، سـناریوهای فشرده سـازی متوسـط و زیاد، بسـته به سـناریوی 
مدیریـت تقاضـا، خودکفایـی را از 37 درصـد در حالـت بـدون اقـدام به ترتیـب به 47 تـا 58 درصد و 
61 تـا 75 درصـد خواهنـد رسـاند. در افـق زمانـی 2050، خودکفایـی از 33 درصـد در حالـت بـدون 
اقـدام بـه 41 تـا 62 درصـد در فشرده سـازی کـم، بـه 53 تـا 81 درصـد در فشرده سـازی متوسـط و 
بـه 60 تـا 92 درصـد در فشرده سـازی زیـاد قابـل افزایش اسـت کـه دامنه تغییـر به مدیریـت تقاضا 
ارتبـاط دارد )شـکل 4(. نتیجه گیـری شـد که اجـرای فشرده سـازی وضعیت تأمین غـذا و خودکفایی 
را بهبـود می بخشـد ولـی خودکفایـی کامـل در حـال حاضـر و آینـده، جز بـه هزینه اضافه برداشـت 
آب و ناپایـداری و تخریـب اکوسیسـتم های طبیعـی و کشـاورزی، غیـر ممکـن خواهد بـود. در صورت 
موفقیـت در فشرده سـازی، می تـوان همزمـان با کاهـش اختصاص آب بـه کشـاورزی و تنظیم آن در 
حـد پایـدار، تولیـدات کشـور را در حـدی نزدیک به سـطح فعلـی حفظ نمـود و نباید انتظـار افزایش 
تولیـد فراتـر از تولیـد کنونـی را داشـت. درصـورت عـدم کنتـرل و تعدیل منابـع آب کشـاورزی، بهتر 
اسـت برنامه هـای افزایـش راندمـان آبیاری مـورد تجدید نظر قـرار گیرد چون باعث خشـکی بیش تر 

محیط زیسـت می شـوند. 
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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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بـه  تولیـد  افزایـش  تقاضـا و  کاهـش  بـرای  آیـا تالش هـا  کـه  اسـت  ایـن  مهـم  یـک سـئوال 
لحـاظ اقتصـادی دارای صرفـه هسـت؟ بررسـی نسـبت فایـده بـه هزینـه بـرای اجـرای گزینه هـای 
فشرده سـازی و مدیریـت تقاضـا نشـان داد ایـن نسـبت بـرای افزایـش راندمـان آبیـاری 2/24، برای 
رفـع کامـل خـأ قابل مدیریـت 1/23، برای تغییـر رژیم غذایـی 2/53 و برای کاهـش تلفات-ضایعات 
1/59 می باشـد. امـا، در حالت ترکیـب اقدامـات، این نسـبت برای ترکیب رفع خال و افزایـش راندمان 
آبیـاری 2/30  و برای ترکیـب کاهـش تلفات-ضایعـات و تغییر رژیـم غذایی 2/01 می باشـد. بنابراین، 
می تـوان نتیجه گرفـت کـه حرکت در راسـتای اجـرای گزینه ها به لحـاظ اقتصادی مقـرون 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 ظرفیـت دیگـری اسـت. نتایـج ایـن مطالعـه نشـان داد کـه با بهینه سـازی 
الگـوی کشـت می تـوان کاهـش منابـع آب کشـاورزی در قـدم اول از 86 بـه 62 میلیـارد متر مکعب 
در سـال )قابل برنامـه ریـزی وزارت نیـرو( و در قـدم آخـر از 86 بـه 39 میلیـارد متـر مکعب در سـال 
)حد پایـداری( را مدیریـت نمـود طـوری که همزمان بازده اقتصادی کشـاورزان نسـبت به حال حاضر 
افزایـش یابـد و میـزان کاهـش در سـطح زیـر کشـت آبـی، تولیـدات کشـاورزی و خودکفایـی کم تـر 
شـود )جـدول 1(. در الگوهـای بهینه شـده کشـت گیاهان بـا آب مجـازی کم تر )مثل سـیب زمینی، 
صیفی-سـبزی، میوه جـات و حبوبـات(، توسـعه کشـت پاییـزه بـه جای بهـاره در برخـی محصوالت و 
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توسـعه کشـت های گلخانـه ای جایگزین کشـت هایی بـا آب مجازی بـاال )مثل محصـوالت علوفه ای، 
گیاهـان قنـدی و دانه هـای روغنـی تابسـتانه و برنـج( شـده اند. ترکیب بهینه سـازی الگـوی کشـت و 

فشرده سـازی ظرفیـت  بزرگتـری را بـرای انطبـاق بـا شـرایط چالشـی آینده ایجـاد می کند. 
تصویـری از آینـده مطلوب: این مطالعـه دو برنامه راهبـردی برای حرکت صحیـح در محدوده 
افـق 2030 ارایـه می کنـد )جـدول 2(. در برنامه اول فرض شـد برداشـت آب برای کشـاورزی در حد 
رسـمی اعـالم شـده توسـط وزارت نیـرو )یعنـی 62 میلیـارد متـر مکعـب در سـال برای کشـاورزی و 
59 میلیـارد متـر مکعـب در سـال بـرای تولیـد گیاهـی( تنظیـم شـده اسـت ولـی اقدامـات بـرای 
فشرده سـازی به بـار ننشسـته و عملکردهـا )یـا خـأ عملکردهـا( و راندمـان آبیـاری در حـد فعلـی 
هسـتند، امـا الگـوی کشـت در شـرایط کشـت آبی برای سـازگاری بـا کاهـش آب تغییر یافته اسـت. 
ایـن برنامـه را می تـوان گام نخسـت بـرای حرکـت در جهـت صحیـح تلّقـی کـرد. در ایـن برنامـه، 
به دلیـل 27 درصـد کاهـش در منابـع آب بـرای آبیـاری، سـطح زیـر کشـت آبـی 18 درصـد کاهش 
می یابـد و اسـتفاده از نهاده هـا و انتشـار گازهـای گلخانـه ای نیـز کاهـش پیـدا می کنـد. همچنیـن 
17 درصـد کاهـش در تولیـدات گیاهـی در شـرایط آبـی و 13 درصد کاهـش در کل تولیـدات گیاهی 
وجـود خواهد داشـت ولـی بـازده اقتصـادی افزایش می یابـد )15 درصد(. اگر سـال وقوع این سـناریو 
2030 باشـد و رژیـم غذایـی و تلفات-ضایعـات تغییر نکرده باشـد، خودکفایی از رقـم 85 درصد فعلی 
بـه 63 درصـد افـت پیدا می کنـد. در صـورت پیـاده سـازی رژیـم غذایـی مطلـوب وزارت بهداسـت و 
تلفات-ضایعـات فعلـی، خودکفایـی بـه 58 درصـد کاهـش می یابـد و در صـورت مقـداری کاهش در 
اقـالم غذایـی آب بـر در رژیـم غذایـی همـراه بـا 15 درصـد کاهـش تلفات-ضایعـات، خودکفایـی بـه 
72 درصـد خواهـد رسـید. ایـن مقـدار کاهـش خودکفایـی در مقایسـه با اثـرات مثبت کاهـش اضافه 
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برداشـت آب و نیـز بـازده مثبـت اقتصـادی الگـوی کشـت مربوطه، بـرای کشـور قابل تحمـل خواهد 
بـود. پیاده سـازی ایـن برنامـه در سـطح کشـور از طریـق مکانیسـم های اقتصادی-اجتماعـی نظیـر 
قیمت گـذاری، خریـد تضمینـی، وام، بهـره بانکـی، بیمـه، تعرفـه صـادرات و واردات و نظیـر این هـا 

ممکـن خواهـد بود. 

جدول 2- تصوبری از آینده مطلوب کشاورزی کشور با ارایه 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.

شاخص 
درصد تغییرمیزان تغییرات

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

برنامه 2 برنامه 1 برنامه 2 برنامه 1 فعلی 
39 -23 - 441863341666271741انرژی )میلیون مگاژول(

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

انتشار گازهای گلخانه ای میلیون کیلو گرم 

CO2 معادل
324902571621045 - 21- 35

1 - 15 - 90 9177تولیدات گیاهی در کشت آبی )میلیون تن(
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 

ادامه جدول 2- تصوبری از آینده مطلوب کشاورزی کشور با ارایه 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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شاخص 
درصد تغییرمیزان تغییرات

برنامه 2 برنامه 1 برنامه 2 برنامه 1 فعلی 
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

تقاضا 3 )رژیم B30 و 15 درصد کاهش تلفات 
- میلیون تن( 

- 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- تصوبری از آینده مطلوب کشاورزی کشور با ارایه 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 برنامـه دوم فـرض  شـد برداشـت آب بـرای کشـاورزی در حـد پایـدار تنظیـم شده اسـت ولی 
اقدمـات مؤثـر بـرای فشرده سـازی نیز به طـور همزمان صـورت گرفته اسـت طوری که خـأ عملکرد 
نسـبی کشـور از 60 درصـد فعلـی بـه 40 درصد کاهـش یافتـه و راندمان آبیـاری کشـور از 38 درصد 
بـه 55 درصـد ارتقـا پیـدا کرده اسـت. در این سـناریو اگرچـه اختصاص آب بـه کشـاورزی 55 درصد 
کاهـش می یابـد ولـی بـه  دلیـل اقدامـات مرتبط بـا تغییـر الگـوی کشـت و فشرده سـازی، تولیدات 
گیاهـی در شـرایط آبـی فقـط 3 درصـد کاهـش یافتـه در صورتی که کل تولیـدات گیاهـی دیم 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 خودکفایـی با رژیـم غذایـی و تلفات-ضایعـات فعلی فقـط 11 درصد 
خواهـد بـود )از 85 بـه 75 درصـد(، در صـورت پیاده-سـازی رژیم غذایـی مطلوب وزارت بهداشـت و 
تلفات-ضایعـات فعلـی، 18 درصـد کاهـش می یابد )از 85 بـه 69 درصد( و در صـورت مقداری کاهش 
در اقـالم غذایـی آب بـر در رژیـم غذایی همـراه با 15 درصـد کاهـش تلفات-ضایعـات، خودکفایی در 
حـد کنونـی )86 درصـد( حفـظ خواهد شـد. نیـاز به کودها در این برنامه مشـابه شـرایط فعلی اسـت 

ولـی مصـرف انـرژی و انتشـار گازهای گلخانـه ای کاهـش می یابد. 
در صـورت اجـرای ایـن برنامه هـا بـا کشـاورزی سـر و کار خواهیم داشـت کـه در آن بهره برداری 
از آب بـرای کشـاورزی بـه هزینـه مقـداری کاهـش خودکفایـی در حـد پایـدار تعدیـل شده اسـت. 
تولیـد و خودکفایـی در محصـوالت بـا آب مجـازی بـاال )مثـل محصوالت دامی یـا علوفـه ای، گیاهان 
قنـدی، دانه هـای روغنی تابسـتانه و برنـج( کاهش می یابـد که در نتیجـه واردات آن هـا باید بیش تر 
شـود و در مقابـل تولیـد و صـادرات محصوالتـی بـا آب مجـازی پاییـن مثـل سـیب زمینی، صیفـی-

سـبزی، میوه جـات و حبوبـات افزایـش پیـدا می کنـد. در بهتریـن برنامـه  کـه اجـرای آن تاکنون در 
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ایـن سـرزمین تجربـه نشده اسـت، حفـظ خودکفایی در شـرایطی که اسـتفاده از آب و خـاک در مرز 
ایمـن و پایـدار باشـد، در حـد کنونـی مقـدور اسـت و نـه بیش تـر، امـا خودکفایـی در گنـدم در حد 
کنونـی حفظ شـده یـا افزایـش می یابـد. با اجـرای ایـن برنامه ها تراز تجـاری بخش کشـاورزی که در 
حـال حاضـر منفـی اسـت، همچنان منفـی باقی خواهـد ماند اگرچه بـا اجـرای برنامه دوم شـرایط تا 
حـدودی بهبـود می یابـد. اجـرای ایـن برنامه ها مسـتلزم کوچک شـدن سـطح زیر کشـت آبی اسـت 
کـه در نتیجـه آن اشـتغال در بخش کشـاورزی نیـز کوچک تر می شـود. هزینه های ایـن دو در طول 

دوره اجـرای برنامه هـا بایـد دیده شـود. 
در صـورت عـدم اجـرای ایـن برنامه هـا و اقدامـات توصیـه شـده ایـن گـزارش، ممکـن اسـت 
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 بین 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 با ریزگردهـا( و یا به روش های غیر متعارف و پرهزینه )مثل انتقـال 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 گیرد تا بعد از مسـاعد شـدن شـرایط بـه اجرا گذاشته شـوند.
گزاره های سیاستی پیشنهادی حاصل از این مطالعه عبارتند از:

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

        محدودیت ها نیست. 
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 کلیـه برنامه هـای مرتبط با کشـاورزی بایـد با رعایت مرزهـای پایدار اسـتفاده از منابع زیر بنایی  _
         )مثـل آب، زمیـن( تهیـه و اجـرا شـوند. نتیجـه اضافـه برداشـت کنونـی آب بـرای کشـاورزی، 

        ناپایداری محیط زیست و کشاورزی در آینده خواهد بود. 
 مسـئله اصلـی مدیـران کشـاورزی بایـد ایـن باشـد کـه "چگونـه می تـوان خسـارات ناشـی از  _

           سـازگاری بـه کم آبـی بـر تولیـد، خودکفایـی و امنیـت غذایـی را به حداقل رسـاند" نـه این که 
        "چگونه می توان تولید را افزایش داد و به خودکفایی دست یافت". 

 مدیـران و محققـان کشـاورزی و منابع طبیعی بایـد انتظارات از کشـاورزی و ظرفیت هـای آن را  _
        تعدیل کنند. 

 در سیاسـت های افزایـش جمعیـت بایـد بـه آمادگـی و زمینه چینـی بـرای افزایـش واردات غذا  _
        توجه شود. 

 بـرای مدیریـت در حوزه هـای آب، کشـاورزی، غـذا و محیط زیسـت از تجربیـات متخصصـان  _
        بین المللی استفاده شود. 

 منابـع آب و نیـز زمیـن و نحـوه بهره بـرداری از آن هـا بایـد تحـت کنتـرل حاکمیت قـرار گیرند  _
         چون پیش شرط موفقیت همه برنامه های مرتبط با آب-کشاورزی-غذا است. 

 وظیفـه صیانـت از منابـع آب و نیـز وظیفـه فرآهم سـازی و تأمیـن آب برای بخش هـای مختلف  _
           کـه در یک جـا جمـع شـده اند بایـد جـدا شـوند و سـاختار دیگـری جایگزیـن شـود کـه در آن 

        واحد مدیریت آب از استان به آبخیز تغییر یافته باشد. 
 بایـد بـرای شکسـتن تحریم هـا اقـدام شـود. تـداوم تحریم هـا، اجـرای برنامه هـای الزم بـرای  _

        امنیت غذایی توام با حفظ محیط زیست را مشکل یا ناممکن خواهد ساخت. 
 بـرای اطمینـان از امنیـت غذایـی تـوام بـا حفـظ محیط زیسـت، بایـد برنامه هـای تحّول سـاز  _

        تهیه گردد.
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 گسـترش کشـاورزی و ایجـاد واحد هـای جدید مبتنی بر کشـت آبی باید متوقف شـود، نسـبت  _
        به کوچک سازی ولی فشرده سازی اقدام گردد. 

 مدیریـت تقاضـا )تغییـر رژیـم غذایی به سـمت مصـرف بیش تر مـواد گیاهی و کاهـش تلفات- _
           ضایعـات( در حصـول امنیـت غذایـی نبایـد دسـت کـم گرفته شـود. تأثیر برنامه هـای مدیریت 

        تقاضا در حد برنامه های افزایش تولید می باشد اگر چه هزینه آن ها کم تر است. 
از:  عبارتنـد  کـه  شـده اند  پیشـنهاد  سیاسـت ها،  راسـتای  در  نیـز  برنامـه ای  بسـته های 
)1( فشرده سـازی اکولوژیـک، )2( تغییـر الگـوی کشـت، )3( چاره جویـی بـرای اراضـی آبـی غیـر 
قابـل آبیـاری، )4( جبران آسـیب های کوچک سـازی سـطح زیر کشـت، )5( گسـترش خـاک ورزی و 
جایگزیـن،  دامـی  سیسـتم های  دامـی و  سیسـتم های  کارایـی  )6( افزایـش  حفاظتـی،  کشـاورزی 
)7( تحـّول در تولیـد محصـوالت باغبانـی، )8( کاهـش تلفات-ضایعـات، )9( تغییـر رژیـم غذایـی بـه 
سـمت اسـتفاده کم تـر از محصوالت دامـی و آب بـر، و )11( تحقیقات دربـاره تکنولوژی هـای جدید. 
بایـد توجـه داشـت کـه در پیاده سـازی برنامه هـا هنـوز موانـع و محدودیت هـای بی شـمار وجود 

دارد کـه باید رفع شـوند. 

1-مقدمه �

امنیـت غذایـی4 وقتـی تأمیـن می شـود کـه "همـه مـردم در همه وقـت به صـورت فیزیکـی و 
اقتصـادی بـه غـذای کافی، سـالم و مغذی برای تأمیـن نیازهای روزانـه خود برای یک زندگی سـالم و 

4- Food security
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فعـال دسترسـی داشـته باشـند(FAO، 2002) ". امنیـت غذایـی دارای چهـار جزء یا مؤلفه اسـت که 
عبارت انـد از )کسـمن، 2012(: 

)1( فراهمی و پایداری عرضه مواد غذایی5، 
)2( دسترسی شامل استطاعت مالی، سیاست ها و عوامل بازار6، 

)3( ارزش غذایی و ایمنی غذایی7، و 
)4( پایداری محیط زیست8 

بنابرایـن، امنیـت غذایـی یـک مفهـوم چنـد وجهی اسـت کـه نمی تـوان آن را در قالـب یک عدد 
خالصـه نمـود و الزم اسـت جنبه های مختلف آن بررسـی گـردد. از میـان مؤلفه های امنیـت غذایی، 
مؤلفـه اول بیـش از بقیـه مؤلفه هـا بـا بهره بـرداری از منابع محیطی مثـل آب و زمیـن و نهاده ها مثل 
کـود و انـرژی مرتبـط اسـت. برای مثـال، بخش اعظم مصـرف آب در کشـاورزی با ایـن مؤلفه مرتبط 
اسـت. همچنیـن ایـن مؤلفه پیچیدگی و گسـتردگی زیـادی دارد، افـرادی زیادی درگیر آن هسـتند و 
مدیریـت آن بـه راحتی سـایر اجزا نیسـت. باید توجه داشـت که امنیت غذایی مسـاوی بـا خودکفایی 
غذایـی9 نیسـت. امـا، خودکفایـی یکـی از شـاخص های مهّمی اسـت که بـه ارزیابی کّمـی روش های 

مختلـف مرتبـط بـا تولیـد و یا تقاضـا برای مـواد غذایی، کمـک می کند. 
امنیت غذایی دغدغه همیشـگی سیاسـت گذاران کشـورهای در حال  توسـعه بوده اسـت )اینگرام، 
2011(، امـا از حـدود سـال 2010 بـه ایـن سـو به یک دغدغه جهانی تبدیل گشـته اسـت )کسـمن، 

5- Availability and stability of supply

6- Access, affordability, policies and markets

7- Nutrition and food safety

8- Environmental sustainability

9- Food self-sufficiency
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2012(. نگرانی هـا دربـاره تولیـد غـذای کافی و امنیـت غذایی جهانی رو به افزایش اسـت. گزارشـات 
جدیـد سـازمان های بین المللـی نشـان می دهـد که گرسـنگی و سـو تغذیه در سـطح جهـان پس از 
یـک دوره طوالنـی کاهـش، رو بـه افزایش گذاشته اسـت )فائو و همـکاران، 2017، 2018(. بر اسـاس 
ایـن گزارشـات، امنیـت غذایـی، آشـکارا در بخش هایـی از صحـرای آفریقـا و جنـوب شـرق و غـرب 
آسـیا بدتـر شده اسـت کـه دلیل اصلـی آن منازعات و خشکسـالی در این مناطق اسـت. از کشـاورزی 
انتظـار مـی رود تـا 2050 غذای بیش تـری )60 تا 110 درصد( بـرای جمعیت 9 تـا 10 میلیاردی آن 
زمـان تولیـد کنـد و در همـان حال اثـرات زیسـت محیطی این تولیـدات را نیز کاهش دهـد )تیلمن و 
همـکاران، 2011؛ اسـمیت، 2013( کـه انتظـار باالیی محسـوب می شـود به ویژه این کـه منابع آب و 

زمیـن نیز محدود اسـت. 
در این جـا اشـاره بـه دالیـل خوشـبینی و سـپس نگرانـی از امنیـت غذایـی در قبل و بعـد از دوره 
زمانـی 2000 تـا 2010 می توانـد مفیـد باشـد. در سـال های منتهـی بـه پایان هـزاره دوم )سـال 
2000( نگرانـی کم تـری دربـاره امنیـت غذایی وجود داشـت و بیش تـر پیش بینی ها حاکـی از بهبود 
دسترسـی بـه غـذا بـود. اما، بیـن سـال های 2006 تـا 2008 افزایـش غیرمنتظره قیمـت محصوالت 
غذایـی رخ داد کـه ایـن امـر باعـث شـد امنیت غذایـی در کل دنیـا و نیز کشـورهای توسـعه یافته به 
مسـئله ای مهـم تبدیـل شـود. چهـار عامـل تا حـدود زیـادی دلیل بـروز این اتفـاق بودند )کسـمن، 
2012(: اول این کـه، رشـد اقتصـادی در پرجمعیت تریـن کشـورهای دنیـا مثـل هند و چیـن فراتر از 
پیش بینی هـا رخ داد و باعـث شـد تقاضـای سـرانه بـرای غذا و به خصـوص محصوالت دامـی بیش تر 
از آن کـه مدل هـای اقتصـادی پیش بینـی می کردنـد، افزایـش یابـد. دوم این که، سـرعت افزایش در 
عملکـرد گیاهـان زراعـی در بسـیاری از مناطـق اصلـی تولید غـالت در دنیا شـروع به توقـف کرده یا 
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به صـورت بـارزی کاهـش یافـت. ایـن مناطـق و گیاهان عبـارت بودنـد از برنـج در چین، کـره، ژاپن و 
کالیفرنیـا، گنـدم در اروپـای شـمالی و هنـد، ذرت دیـم در چین و ذرت آبـی در امریکا. ایـن مناطق و 
گیاهـان زراعـی روی هـم 20 درصـد تولیـد و عرضـه جهانـی را بـر عهده دارنـد. سـوم این کـه، قیمت 
سـوخت خیلـی سـریع تر از انتظـار و هماهنـگ بـا افزایـش تقاضا، ناشـی از رشـد اقتصادی سـریع در 
کشـورهای در حال  توسـعه، افزایش یافت. افزایش قیمت، اسـتفاده از گیاهان برای تولید سـوخت را 
اقتصـادی سـاخت. اگرچـه برخی کشـورها به تولید سـوخت های زیسـتی یارانه اختصـاص می دهند، 
امـا بهبـود تکنولـوژی تولیـد ایـن سـوخت ها و افزایـش قیمت نفـت، باعث شـده تولید سـوخت های 
زیسـتی بـدون دریافـت یارانـه هـم اقتصادی و سـودآور باشـد که بـه این معنی اسـت کـه رقابت بین 
تولیـد غـذا و انـرژی از گیاهـان در آینده هم ادامه خواهد داشـت. و چهارم این که، گسـترش و توسـعه 
شـهرها در دنیـا باعـث شـد بهتریـن اراضـی کشـاورزی بـه مصارف دیگـری اختصـاص داده شـوند و 
تولیـد گیاهـان کشـاورزی در اراضـی جایگزیـن باکیفیـت پایین تـر کـه دارای خـاک فقیرتـر و اقلیم 

نامناسـب تر هسـتند، صـورت گیرد )کسـمن، 2012(. 
در سـطح جهـان، ایـن چهار روند احتمـاالً ادامه می یابند و درنتیجه فشـار باورنکردنی به سیسـتم 
غذایـی جهـان بـرای تأمیـن جمعیـت و درآمـد در حال رشـد وارد می شـود. قیمت غـالت و دانه های 
روغنـی مثـل گنـدم، برنـج، ذرت و سـویا قبـاًل دو برابـر شـده اسـت. در حـال حاضر، همـه مدل های 
مهـم اقتصـادی پیش بینـی می کننـد کـه قیمت هـا افزایـش خواهنـد یافـت و ایـن عالمـت افزایش 
قیمـت باعث ترغیـب کشـاورزان بـه گسـترش اراضـی کشـاورزی در برخـی نقـاط جهان مثـل برزیل 
شـده اسـت. افزایـش عملکرد در اراضـی موجود با نرخی باالتـر از تقاضا، تنهـا راه معکوس کردن روند 
فعلـی اسـت. ادامـه روند فعلـی باعث گسـترش خیلی زیاد کشـاورزی بـه هزینه تخریـب جنگل های 
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بارانـی باقی مانـده، تاالب هـا و علفزارهای سـاوانا صـورت می گیرد کـه اکوسیسـتم های غنی از کربن و 
تنوع زیسـتی هسـتند. انتشـار گسـترده گازهـای گلخانـه ای نیـز نتیجـه دیگـر ناشـی از ایـن تبدیل 
خواهـد بـود. اگرچـه افزایش عملکـرد و تولید غذا در اراضی موجود ضروری اسـت ولی برای دسـتیابی 
بـه امنیـت غذایـی در جهـان کافی نیسـت، بلکه نیاز اسـت سیاسـت های آگاهانـه ای اتخاذ شـوند تا 
تولیـد و عرضـه غـذای سـالم و مغـذی، در دسـترس و بـا قیمـت مناسـب در شـرایطی صورت گیـرد 
کـه کیفیـت خـاک حفـظ شـود، از آب و منابـع زیسـتی محافظت شـود و انتشـار گازهـای گلخانه ای 
کاهـش یابـد. درواقـع بـه نظـر می رسـد "اطمینـان از امنیـت غذایـی جهانـی همـراه بـا حفاظـت از 

محیط زیسـت"، احتمـاالً بزرگ تریـن چالـش پیش روی بشـر باشـد )کسـمن، 2012(. 
شـرایط ایـران نیـز کم و بیش مشـابه بـوده و جای نگرانـی دارد طوری کـه توجه به امنیـت غذایی 
در کلیه اسـناد باالدسـتی مشـاهده می شـود. ایران با جمعیتی بیش از 80 میلیون نفر در منطقه ای 
ناپایـدار بـه لحـاظ ژئوپولیتیکی، یعنی خاورمیانه، قرار گرفته اسـت. بارندگی کـم و نامنظم، زمین های 
قابـل کشـت محـدود و منابـع آب به شـدت محـدود از خصوصیـات ذاتی این سـرزمین هسـتند. طی 
50 سـال گذشـته جمعیـت کشـور از حـدود 30 میلیـون نفـر بـه بیـش از 80 میلیـون نفـر افزایـش 
یافته اسـت. در طـی همیـن زمان کشـاورزی نیز گسـترش یافته و هم فشـرده شده اسـت. پیش بینی 
می شـود جمعیـت کشـور در 2050 از مـرز 100 میلیون نفر عبور کند )چشـم انـداز جمعیت جهانی: 
WPP، 2019(. تأمیـن غـذای کافـی و سـالم بـرای این جمعیت یک چالـش مهم خواهد بـود، به ویژه 

این کـه به نظـر می رسـد منابـع زمیـن و آب بیش تری در کشـور وجـود ندارد. 
بیـش از 90 درصـد تولیدات گیاهی کشـور در شـرایط کشـت آبی به دسـت می آیـد، در حالی که 
متوسـط جهانـی این رقـم 20 درصد اسـت )کیتینگ و همکاران، 2014( و نشـان می دهد کشـاورزی 
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در ایـران بـه شـدت بـه آبیـاری وابسـته اسـت. در حال حاضر، سـاالنه 86 میلیـارد متر مکعـب آب به 
کشـاورزی اختصـاص داده می شـود کـه حـدود 90 درصد برداشـت آب )یـا آب مصرفی( در کشـور را 
تشـکیل می دهـد. بـر اسـاس اعـالم رسـمی وزارت نیرو حجـم آب قابل برنامـه ریزی در کشـور برای 
کشـاورزی 62 میلیـارد متـر مکعـب در سـال اسـت. بنابرایـن، حدقل سـاالنه 24 میلیـارد متر مکعب 
)28 درصـد( اضافـه برداشـت از منابـع آب بـرای کشـاورزی به وقـوع می پیونـدد. در حالـی کـه اگـر 
اسـتانداردهای پذیرفتـه شـده جهانـی دربـاره کسـر آب تجدیدپذیـر کـه قابـل بهره بـرداری اسـت را 
مد نظـر قـرار دهیـم )بـرای مثـال، اسـماختین و همـکاران، 2004؛ فـدر و همـکاران، 2013(، و نیز با 
نظـر داشـت خشکسـالی های اخیـر در کشـور و کاهـش حجـم آب تجدیدپذیـر )ناصری و همـکاران، 
1396(، اضافـه برداشـت از منابـع آب بـرای آبیـاری در کشـور، از 28 درصـد فراتـر رفته و بـه باالتر از 
50 درصـد بالـغ می گـردد10، حاکی از این که برداشـت آب برای کشـاورزی باید تا بیـش از 50 درصد 
کاهـش پیـدا کنـد. مصوبـه شـماره 158969/ت 55092 هیئـت وزیران بـه تاریـخ 1396/12/06 در 
خصـوص تشـکیل کارگـروه ملـی سـازگاری بـا کم آبی در همین راسـتا تهیه شـده اسـت کـه در آن 
وزارت نیرو، سـازمان صدا و سـیما، وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه، سـازمان حفاظت 
محیـط زیسـت کشـور و وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـه عنـوان دسـتگاه های مجـری موظف به 

اقدامـات الزم شـده اند. 
اضافـه برداشـت آب بـرای کشـاورزی مسـئول بحـران آب یـا ورشکسـتگی آبـی )مدنـی، 2014؛ 
2016( و مشـکالت زیسـت محیطـی کـه در گوشـه و کنـار کشـور قابل مشـاهده هسـتند، شـناخته 
شـده اسـت: مشـکالتی مثل خشـک شـدن دریاچه ها، رودخانه ها و تاالب هـا )مریـدی، 2017(، پایین 

10- در نتایج و بحث گزارش حاضر و در پیوست شماره 7 آن جزییات بیشتر در این ارتباط ارایه شده است
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افتـادن سـطح آب های زیر زمینی و خشـک شـدن چاه هـا )حجتی و بوسـتانی، 2010؛ لشـکری پور و 
غفـوری، 2011؛ ترکمنی و همـکاران، 2018؛ ولی خودجینی، 1995(، وقـوع طوفان های گردوغبار در 
بسـیاری از مناطـق کشـور )برومندی و همـکاران، 2017؛ گریوانـی و همـکاران، 2011( و وقوع پدیده 
فرونشسـت زمیـن )متـاق و همـکاران، 2007؛ دهقانـی و همـکاران، 2010( گواه بر این ادعا هسـتند. 
از طرفـی دیگـر، وقـوع پدیـده تغییـر اقلیـم کـه بـا افزایش دمـا، افزایـش پتانسـیل تبخیـر و کاهش 
احتمالـی بارندگـی همـراه اسـت، می توانـد این بحـران را تشـدید کنـد )IPCC، 2013(. همـه این ها 
در حالی اسـت که گفته می شـود حدود نیمی از اراضی کشـاورزی فعلی در دسـته اراضی نامناسـب 
یـا خیلـی ضعیـف بـرای کشـاورزی قـرار دارنـد )مسـگران و همـکاران، 2016(، حـدود 25 درصـد از 
اراضـی تحـت تنـش شـوری قـرار دارنـد )مومنـی، 1389(، مـاده آلـی خاک هـای کشـاورزی پاییـن 
اسـت )ملکوتی، 1397( و تنوع زیسـتی نیـز در معرض خطر قرار دارد )کهراریـان و همکاران، 1396(. 
بنابرایـن، می تـوان اظهـار داشـت کـه منابع فعلـی آب و زمین برای کشـاورزی نه تنها امـکان افزایش 
بیش تـر نـدارد بلکه باید محدود شـود تا کشـاورزی و محیط زیسـت از دور ناپایداری11 خـارج گردند. 
در ایـن میـان، سیاسـت ها و طرح هـای فوری بـرای کاهش برداشـت آب برای کشـاورزی قبـل از آن 

کـه نتایـج زیسـت محیطی غیـر قابل برگشـت شـوند، در اولویت قـرار دارند. 
بـا توجـه بـه ارتبـاط مسـتقیم آب و تولیـدات کشـاورزی، کاهـش برداشـت آب بـرای کشـاورزی 
می توانـد چالـش تولیـد غـذای کافی را تشـدید کنـد و خودکفایی در تولیدات کشـاورزی را به شـدت 

تنـّزل دهـد. بنابراین، سـئواالت اساسـی عبارتند از: 

11- Unsustainability spiral



38

2

ت غذایی ول امنی موعه اسناد مرتبط با سند ملی و راهربدی تح مج

 چـه میـزان افزایـش تولید از طریـق بهبود مدیریت آب و گیاه در واحد سـطح یا فشرده سـازی12  _
        امکان پذیر است؟ 

آیا تخصیص فعلی منابع آب و زمین بهینه است؟  _
آیا می توان با تغییر تخصیص، تولیدات یا درآمد در سطح ملّی را افزایش داد؟  _
آیا امکان دارد بتوان سطح فعلی خودکفایی را با برداشت کم تر آب برای کشاورزی حفظ نمود؟  _
 تـا چـه انـدازه می تـوان روی مدیریت تقاضا یعنـی کاهـش تلفات-ضایعات و تغییـر رژیم غذایی  _

        حساب کرد؟
بـرای پاسـخ به این سـئواالت بایـد به نقش مکانیسـم هایی که قادرنـد تولید را افزایـش دهند و یا 
تقاضـا را محـدود نماینـد، توجه شـود. افزایش راندمان آبیاری13 یعنی نسـبت آب مصرف شـده به آب 
اختصـاص یافتـه، یکـی از ایـن مکانیسم هاسـت کـه باعث می گـردد در هـر واحد زمیـن آب کم تری 
مصـرف شـود و میـزان آب صرفه جویـی شـده را بـرای آبیـاری سـایر اراضـی اسـتفاده کرد و تولیـد 
را افزایـش داد )ژاگرمیـر و همـکاران، 2015؛ 2016(. بهره بـرداری از پتانسـیل های استفاده نشـده 
یعنـی رفـع خـأ عملکـرد14 یکـی دیگـر از مکانیسـم هایی اسـت کـه می توانـد تولیـد را افزایـش 
دهـد. خـأ عملکـرد عبـارت از اختالف بیـن عملکـرد واقعی کشـاورزان و پتانسـیل عملکرد15 اسـت. 
پتانسـیل عملکـرد عبـارت اسـت از عملکـرد ارقام سـازگار فعلی بـا مدیریت مطلوب تولیـد طوری که 
آفـات، بیماری هـا و علف های هـرز بـه طـور مؤثـری کنترل می شـوند، بـا انجـام آبیـاری و کوددهی، 

12- Intensification

13- Irrigation efficiency

14- Yield gap

15- Potential yield
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محدودیـت آب و عناصـر غذایـی رفـع می گـردد و سـایر عملیـات تولیـد نیـز بـه صـورت مطلـوب 
انجام می گیرنـد. در شـرایط آب محـدود )دیـم(، به جـای واژه پتانسـیل عملکرد از پتانسـیل عملکرد 
آب محدود16 استفاده می شـود که همان پتانسـیل عملکرد اسـت ولی برای شـرایط دیم یا شـرایطی 
کـه محدودیـت آب به طـور کامـل قابل رفـع نیسـت. رفـع خـأ عملکـرد بـه عنـوان یکـی از راه های 
امیـد بخـش بـرای بهبود تولید غذا و خودکفایی شناخته شده اسـت )ون ایترسـام و همـکاران، 2016؛ 

ون لـون و همکاران، 2018؛ تیمسـینا و همـکاران، 2018(. 
در سـطح جهـان سـاالنه در حـدود یـک سـوم از غـذای تولیـد شـده )معـادل 13/3 میلیـارد تـن 
در سـال(، بـه دلیل تلفات-ضایعات هرگز مصرف نمی شـود )گوستاوسـون وهمـکاران، 2011(. کاهش 
تلفات-ضایعـات محصـوالت کشـاورزی و مـواد غذایی عـالوه بر اهمیـت آن در تأمین غذا بـرای مردم 
در یـک کشـور، میتوانـد نقـش مهمـی در کاهـش فشـار بـر منابـع )آب شـیرین، زمیـن، نهاده هـای 
کشـاورزی( و کاهـش اثـرات زیسـت محیطـی داشـته باشـد )مانیسـو و ماسـیو، 2019؛ تونینـی و 

همـکاران، 2018، رویتـر و همـکاران، 2017(. 
میـزان اسـتفاده از محصـوالت دامی به ویژه گوشـت قرمـز در رژیم غذایی نیز تأثیر مشـابهی دارد. 
بـرای تولیـد انـرژی و پروتئیـن از طریـق محصوالت دامی در مقایسـه بـا محصوالت گیاهی بـه 2/5 تا 
100 برابـر منابـع )مثـل آب( و نهاده هـای )کـود( بیش تر نیاز اسـت )فالکن مارک و لنرسـتاد، 2010؛ 
فائـو، 2006؛ گونزالـز و همـکاران، 2011؛ کانـر و همـکاران، 2011(. ضریـب تبدیـل انـرژی در تولید 
گوشـت گاو بسـیار کـم و حدود 3 کالـری به ازای 100 کالری یعنی 3 درصد اسـت؛ ایـن ضریب برای 
لبنیـات 40 درصـد، تخـم مـرغ 22 و گوشـت مرغ 12 درصد می باشـد )کسـدی و همـکاران، 2013(. 

16- Water-limited potential yield
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تغییـر رژیـم غذایـی به سـوی مـواد غذایـی که هزینـه تولیـد کم تـری دارند، یعنـی مـواد گیاهی به 
جـای مـواد حاصـل از دام هـا و نیز اسـتفاده از محصوالت دامـی با هزینـه کم تر )برای مثال اسـتفاده 
از گوشـت مـرغ بـه جـای گوشـت قرمز(، بـه کاهش نیاز بـه محصوالت کشـاورزی و اسـتفاده از منابع 
محـدود کمـک می کند )جـاواال و همکاران، 2014؛ 2016؛ الکسـاندر و همـکاران، 2016؛ 2017(. در 
بسـیاری از نقـاط جهـان رژیم هـای غذایـی جایگزین در حـال معرفی هسـتند طوری کـه در آن ها از 

منابع کم تری اسـتفاده شـده باشـد )پورکا و همـکاران، 2013(. 
بـرای سیاسـت گـذاری و اتخـاذ تصمیمـات مناسـب در ارتبـاط بـا کشـاورزی و امنیـت غذایـی و 
تأثیر پذیـری آن هـا از بحـران آب ضـروری اسـت کـه تصویـر و درک درسـتی از مسـئله و متغیرهای 
تأثیرگـذار آن داشـته باشـیم. اظهارنظرهـا و مطالـب کیفـی در ایـن ارتبـاط خـوب اسـت ولـی کافی 
نیسـت. برآوردهـای کّمـی از ابعاد مختلف و روابـط بین متغیرهای کالن اقلیم، آب، خاک و کشـاورزی 
مـورد نیـاز اسـت. مطلوبتـر آن اسـت که بتـوان همبسـت17 آب-زمین-غذا-محیط زیسـت در سـطح 
کشـور را در یـک مـدل توصیـف کـرد. در ایـن صورت امـکان سـناریو آنالیز18 فرآهم شـده و شـرایط 
بهتـری بـرای تهیـه برنامه هـای اقتصـادی اجتماعـی سیاسـی نیـز مهیـا می گـردد. بخـش بزرگی از 
سیاسـت ها و برنامه هـای ناکارآمـد گذشـته نتیجـه فقـدان اطالعات کّمـی از متغیرهـای مهم و توجه 
بـه روابـط بین آن هـا )جامع نگری( بوده اسـت. گسـترش کشـاورزی فراتـر از محدودیت هـای منابع 

آب یـک نمونه اسـت. 
از ترکیـب عوامـل مؤثـر بـر تولیـد و تقاضا بـرای مـواد غذایی، می تـوان سـناریوهای بیشـماری را 
تعریـف کـرد. رهیافت سـناریو آنالیز بـا کمک مدل های شبیه سـازی ابزاری قدرتمنـد و ضروری برای 
17- Nexus

18- Scenario analysis
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ارزیابـی ایـن سـناریو ها به شـمار می رود کـه در ایـن مطالعـه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. سـناریو 
آنالیـز بـه سیاسـت گذاران و مدیـران ایـن امـکان را می دهـد که سـناریوهای مختلـف را بـا توجه به 
عـدم قطعیـت آینـده، با یک روش سیسـتماتیک کاوش کننـد، نتایج احتمالی تصمیمـات گوناگون را 
بررسـی و تحلیل نمایند و تصمیمات مناسـبتری اتخاذ کنند )رابینسـون و همکاران، 2015(. سـناریو 
آنالیـز بـرای ارزیابـی راهکارهـای مختلف بهبـود امنیـت غذایی و نحوه توزیـع بودجـه و امکانات میان 
راهکارهـای مختلـف قابـل اسـتفاده اسـت. اگر ایـن توزیع بـدون توجه به مقـدار اهمیـت راهکارهای 
مختلـف انجـام شـود، در ایـن صورت سـرمایه ها به هدر مـی رود و فرصت هـا از دسـت خواهند رفت. 
بـرای درک کامـل عمـق و دامنـه چالـش امینـت غذایـی و ظرفیت هـای بهبـود آن الزم اسـت 
ارزیابی هایـی در مقیـاس گسـترده از ظرفیـت بـرای افزایش تولیدات کشـاورزی، به ویـژه تحت تأثیر 
محدودیت هـای منابـع آب و خـاک بـه عمـل آیـد. در ایـن راسـتا، مدل هـای شبیه سـازی گیاهـی19 
در انجـام ارزیابی هـای امنیـت غذایـی ضروری هسـتند )برای مثال، سـینکلر و همـکاران، 2014؛ ون 
ایترسـام و همـکاران، 2016؛ تیمسـینا و همـکاران، 2018(. مدل هـای گیاهـی در تعـدادی زیـادی 
 HarvestChoice از مگاپروژه هـای بیـن المللـی مرتبـط بـا امنیـت غذایـی به کاررفته انـد، از جملـه
)اندرسـون و همـکاران، 2014(، AgMIP )مارتـره و همـکاران، 2015؛ رونـی و همـکاران، 2016(، 
 BigData فن ایترسـام و همکاران، 2013( و پروژه( GYGA ،)2015 ،ترنـکا و همکاران( MACSUR

CIAT، IFPRI)، 2016(. از مدل هـا بـرای ارزیابـی عملکـرد گیاهـان )فـن وارت و همـکاران، 2013؛ 

سیارسـی و همـکاران، 2017؛ فـن لون و همکاران، 2018؛ شـیلز و همکاران، 2018( و پاسـخ آن ها به 
تغییـر اقلیـم ) ارحمـان و همـکاران، 2018؛ هرناندز اوچا و همکاران، 2018( اسـتفاده شـده اسـت. از 

19- Crop simulation models
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ایـن مدل هـا همچنین بـرای ارزیابـی گزینه های مختلـف مدیریتی و ژنتیکـی برای افزایـش عملکرد 
)سـینکلر، 2011؛ سـینکلر و همـکاران، 2010؛ وادز و همـکاران، 2017( و نیـز بهینه سـازی اسـتفاده 
از آب و کودهـا )ونـگ و همـکاران، 2008؛ مک کارتـی و همـکاران، 2009؛ فریـز و همـکاران، 2010؛ 

کـراپ و همکاران، 2019( اسـتفاده شـده اسـت. 
SSM20 بـه گروهـی از مدل هـای شـبیه سـازی گیاهـی اطـالق می شـود کـه سـاخت آن هـا بـه 

سـال 1986 بـر می گـردد زمانـی کـه سـینکلر )1986( مدلـی بـرای رشـد و نمـو سـویا تهیـه کـرد. 
سـاختار ایـن مـدل طی 30 سـال بعـد بهبود یافتـه و تقریبا بـرای همه گیاهان زراعی اسـتفاده شـده 
اسـت کـه از جملـه ذرت، سـورگوم، گنـدم، جو، بـادام زمینـی و نخود را می تـوان نام برد )سـلطانی و 
سـینکلر، 2012؛ سـلطانی و همـکاران، 2013(. از مدل هـای SSM در مطالعات مربـوط به تولید غذا 
در سـطح گسـترده و امنیـت غذایـی در نقاط مختلف دنیا اسـتفاده شـده که از آن جملـه می توان به 
گنـدم در خاورمیانه )اسـکوپاچ و همـکاران، 2017( و آمریکا )سایرسـی و همکاران، 2019(، سـویا در 
آمریکا )سـینکلر و همکاران، 2010( و آفریقا )سـینکلر و همکاران، 2014(، ذرت در آمریکا )مسـینا و 
همـکاران، 2015(، عـدس در شـمال آفریقا )قانـم و همـکاران، 2015( و جنوب آسـیا )گویگویتانت و 
همـکاران، 2017( و بـادام زمینـی در کشـورهای جنـوب صحـرای آفریقـا )وادز و همـکاران، 2017( 
اشـاره کـرد. مـدل SSM، پایه سیسـتم ایجاد شـده در مطالعـه حاضر بـرای ارزیابی تولیـدات گیاهی 

در سـطح کشـور می باشد. 
در اکثـر مطالعـات مدل سـازی، عملکرد و سـایر ویژگی های گیاهی در واحد سـطح شبیه سـازی و 
بررسـی شده اسـت. امـا، در مطالعـات امنیـت غذایـی، برآوردهایی از کل تولیدات در سـطح کشـوری 
)بـرای مثـال بـرای تغذیـه جمعیت کشـور( و بـا در نظر گرفتـن منابع موجـود آب و زمین مـورد نیاز 
20- Simple Simulation Models (SSM)
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اسـت. همچنیـن شبیه سـازی ها بایـد بـرای بررسـی نقـش گونه هـای مختلـف )الگـوی کشـت یـا 
تولیـد(، محدودیت هـا و نحـوه تخصیص منابع آب و زمین، و پیشـرفت ها در مدیریت کشـاورزی و آب 
صـورت گیـرد. مطالعاتـی کـه در آن هـا مدیریـت تولیـد و آب در تعداد زیـادی از گونه هـای گیاهی و 

در مقیـاس ملّـی انجام شده باشـد، بسـیار معدود هسـتند. 
یکـی از اهـداف ایـن مطالعه تهیـه مدلی بـرای همبسـت آب-زمین-غذا-محیط زیسـت به منظور 
ارزیابـی جنبه هـای مختلـف تولیـد و تقاضـا بـرای غـذا بـود. بدین منظـور نسـخه سـاده تری از مدل 
SSM ایجـاد شـده و بـرای بیـش از 35 گونـه گیاهـی زراعـی و باغبانی مهم کشـور و نیز 15 پوشـش 

 )setup( مرتعـی پارامتریابـی و ارزیابـی گردیـد. ایـن مدل در سـطح اسـتان ها و کل کشـور سـت آپ
گردیـد و دو مـاژول21 بـه آن اضافـه شـد طـوری که بتواننـد تخصیص آب و مقـدار تولید بیـش از 35 
گونـه گیاهـی در شـرایط دیـم و آبـی و در سـطح اسـتان و کشـور را به عنـوان تابعـی از سـناریوهای 
مختلـف منابع آب کشـاورزی، بهبـود راندمان آبیاری و رفع خأ عملکرد بـرآورد نمایند. ماژول دیگری 
بـرای بـرآورد تقاضـا بـرای مـواد غذایی بـه عنوان تابعـی از جمعیـت، رژیـم غذایـی و تلفات-ضایعات 
تهیـه شـد. ماژول هایـی نیـز بـرای محاسـبه مقادیـر کود مـورد نیـاز، میزان سـوخت و انـرژی الزم و 
مقـدار انتشـار گازهـای گلخانـه ای ناشـی از تولیـدات گیاهی تهیه شـدند. بـا پیوند زدن مدل شـبیه 
 سـازی گیاهی و ماژول ها سیسـتمی به نام "سیسـتم ارزیابـی یکپارچه آب-زمین-غذا-محیط زیسـت

 "(SEA22)تهیـه شـد. هـدف دیگـر از ایـن مطالعـه بهره گیـری از سیسـتم مذکـور بـا روش سـناریو 

آنالیـز و تحلیـل کّمـی وضعیـت امنیـت غذایـی و آب در کشـور تـا افـق 2050 و ارایـه سیاسـت ها و 
راهبردهـای مناسـب بـرای بخـش کشـاورزی بود. 

21- Module

22- System for intEgrated Assessment of water , land, food and environment (SEA)
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2 - روش ها  �

2-1- روش مورد استفاده برای مطالعه 

فلوچـارت محاسـبه تولیـد و تقاضـا بـرای محصوالت کشـاورزی در این مطالعه در شـکل 1 نشـان 
داده شده اسـت. تقاضـا بـرای محصـوالت گیاهـی بـرای تغذیـه مـردم کشـور به صـورت مسـتقیم یا 
غیر مسـتقیم )از طریـق فرآورده هـای دامـی(، بـه عنـوان تابعـی از جمعیـت، رژیـم غذایـی، تلفـات-

ضایعـات و ضرایـب تبدیـل محصـوالت گیاهـی بـه اقـالم غذایـی به دسـت می آیـد. تقاضـا بـرای 
محصـوالت یـا فرآورده هـای دامـی مثـل گوشـت، شـیر و تخـم مـرغ، بـه معادل هـای گیاهـی یـا 
محصـوالت گیاهـی کـه بـرای تولید آن هـا مورد نیـاز هسـتند، تبدیل می شـوند. با کمـک این روش 
محاسـبه تقاضـا می توان تأثیـر انواع رژیم هـای غذایی، سـطوح مختلف تلفات-ضایعـات و جمعیت را 
بـر تقاضـا یـا نیـاز به محصـوالت گیاهـی ارزیابی نمـود. تولید محصـوالت گیاهـی در مـزارع، باغات و 
گلخانه هـا، مهم تریـن مصـرف کننـده منابـع آب و زمیـن و نهاده هـا مثـل کودهـا و انـرژی هسـتند. 
تولیـد محصـوالت گیاهـی بـه عنوان تابعـی از پتانسـیل عملکـرد گونه هـای گیاهی مورد کاشـت در 
شـرایط دیـم و آبـی، خـأ عملکرد نسـبی )خأ نسـبی بین پتانسـیل عملکـرد و عملکرد کشـاورزان(، 
راندمـان آبیـاری )در شـرایط کشـت آبـی( و منابـع زمیـن و آب قابـل دسـترس محاسـبه می گردد. 
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شکل 1- فلوچارت محاسبه تقاضا و تولید تحت ناثیر مهم ترین متغیرهای تأثیر گذار بر آن ها در سیستم SEA. بخش سایه دار 
مربوطه به محاسبات تولید است. F2P ضرایب تبدیل فرآورده های گیاهی به محصول گیاهی )مثل آرد به گندم( و F4L ضرایب 

تبدیل علوفه به محصوالت دامی هستند.

2-2- سیستم SEA و اجزای آن 

محاسـبات فلوچـارت شـکل 1 توسـط یـک سیسـتم کـه "سیسـتم ارزیابـی یکپارچـه آب، زمین، 
غذا و محیط زیسـت )SEA(" نامگذاری شـده اسـت، صورت می گیرد )سـلطانی و همـکاران، 2020(. 
ایـن سیسـتم متشـکل از یـک مـدل شبیه سـازی گیاهـی و تعـدادی مـاژول اسـت کـه محاسـبات را 
انجـام می دهنـد. مدل شبیه سـاز گیاهـی SSM-iCrop2 )پیوسـت 5( نام دارد و ماژول هـا عبارتند از 
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مـاژول تقاضـا )Demand(، ماژول آب )Water(، ماژول تولیـد )Production(، ماژول کودها )NPK( و 
ماژول انرژی-محیط زیسـت )EnEn( اسـت. 

مـدل شبیه سـازی گیاهـی )SSM-iCrop2( مبتنـی بر مدل SSM اسـت که به طور کامل توسـط 
سـلطانی و سـینکلر )2012( توضیح داده شـده اسـت؛ همچنین سـلطانی )1388( سـاختار این مدل 
را تشـریح کرده اسـت. در زیر مختصری از سـاختار و نحوه عمل مدل توضیح داده می شـوند. شـبیه 
سـازی موازنـه آب خـاک از تاریخی که کاربر مشـخص می کند شـروع می شـود. شـروع شبیه سـازی 
فرآیندهـای گیاهـی بـه نـوع گیـاه بسـتگی دارد: در گونه هـای چنـد سـاله یعنـی گیاهـان درختی و 
دایمـی )مثـل یونجـه(، شـروع مجدد رشـد بهـاره23 به عنوان نقطه شـروع شبیه سـازی رشـد و تولید 
گیـاه اسـت و در این گیاهان فرض شـده اسـت که بـا تجمع مقدار معینـی واحد دمایـی24 )درجه روز 
رشـد( از ابتـدای ژانویـه )10 دی(، رشـد مجـدد آغاز می شـود. در سـایر گیاهان شـروع شبیه سـازی 
فرآیندهـای گیاهـی از تاریـخ کاشـت انجـام می شـود کـه توسـط کاربـر تعریـف شـده و یا بر اسـاس 
انتخـاب کاربـر توسـط مـدل با اسـتفاده از الگوریتم های یافتن تاریخ کاشـت )پیوسـت 4( که در مدل 
تعبیـه شـده، پیـدا می شـود. مراحل فنولـوژی بعدی گیاه بر اسـاس مفهـوم واحد دمایـی )درجه روز 
رشـد( اصـالح شـده بـرای تنش خشـکی، پیش بینی می شـوند. در مـدل SSM-iCrop2 در مقایسـه 
بـا سـلطانی و سـینکلر )2012( از روش سـاده تری بـرای شبیه سـازی سـطح برگ استفاده می شـود 
کـه نیـاز بـه اطالعـات گیاهـی کم تری داشـته باشـد و مبتنـی بر پیشـرفت مراحـل نموی گیـاه و در 
واقـع تابعـی از دمـا و خشـکی اسـت. تولیـد مـاده خشـک روزانـه بـر اسـاس دریافـت تشعشـع فعال 
فتوسـنتزی توسـط پوشـش گیاهـی و تبدیـل آن بـه مـاده خشـک شبیه سـازی می شـود. بـرای این 
23- Spring re-growth

24- Temperature unit
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منظـور خصوصیـات پوشـش گیاهـی شـامل ضریـب خاموشـی25  و کارایی اسـتفاده از تشعشـع26  به 
عنوان پارامترهای ورودی مورد نیاز هسـتند. کارایی اسـتفاده از تشعشـع در شـرایط مطلوب رشـد در 
مـدل اسـتفاده می شـود ولی در مـدل برای غلظـت CO2، دمای نامناسـب هوا و تنش آب )خشـکی و 
غرقابـی( اصـالح می گـردد. تشـکیل عملکـرد )دانـه یـا میـوه( بر اسـاس مفهوم شـاخص برداشـت و 
افزایـش آن در طـول دوره مؤثـر پـر شـدن دانـه یـا میـوه مدل سـازی می شـود. بـرای ایـن منظـور 
حداکثـر شـاخص برداشـت مـورد انتظـار در شـرایط مطلـوب رشـد، بـه عنـوان پارامتـر ورودی مدل 

مـورد نیاز اسـت. 
موازنـه آب خـاک، واکنـش گیـاه بـه تنـش آب و مقـدار آب خـاک هماننـد مـدل SSM می باشـد 
)سـلطانی و سـینکلر، 2012؛ فصل هـای 13، 14 و 15(. بـه طـور خالصـه، آب قابـل دسـترس خاک با 
اضافـه کـردن بارندگـی و آبیاری و کـم کردن میزان زه کشـی، روانـاب، تبخیر از خاک و تعـرق گیاه در 
هـر روز محاسـبه می شـود. مشـخصات خـاک بـه صـورت دو الیـه درنظرگرفته شـده اسـت: یک الیه 
فوقانـی بـه ضخامـت 15 تـا 60 سـانتی متر و یـک الیـه دوم کـه خود شـامل الیـه اول نیز می باشـد و 
عمـق آن برابـر بـا عمـق مؤثر اسـتخراج آب27 توسـط گیاه اسـت. بنابراین، عمـق این الیـه )الیه دوم( 
در ابتدا برابر با عمق اولیه اسـتخراج آب )عمق اولیه ریشـه( توسـط گیاه در شـروع شبیه سـازی گیاه 
)زمان کاشـت، زمان شـروع مجدد در رشـد بهاره یا بازشـدن جوانه( اسـت که با رشـد ریشـه افزایش 
پیـدا می کنـد تـا بـه حداکثر خـود برسـد. در پوشـش های مرتعی چند سـاله عمـق اولیـه را می توان 
برابـر بـا عمـق مؤثـر در نظر گرفـت. موازنه آب خـاک هر دو الیـه به طـور جداگانه محاسبه می شـود. 

25- Extinction coefficient

26-Radiation use efficiency

27- Maximum Effective Extraction Depth
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جدول 1- گیاهان تحت پوشش این مطالعه به همراه سطح زیرکشت و تعداد استان هایی که هر گیاه در آنها کشت می شوند )منبع 
داده ها: وزارت جهاد کشاورزی(

گیاه
سطح زیرکشت در 

کشور
تعداد استانی 
که گیاه کشت 

می شود**
گیاه

سطح زیرکشت در 
کشور

)هکتار(*

تعداد 
استانی که 
گیاه کشت 

می شود**
دیمآبیدیمآبی

27 )25(10533190058بادام31 )14(58745355627یونجه
31 )4(237457590سیب31 )28(695441973299جو

31 )1(ناچیز64523زردآلو31 )8(1132601651لوبیا
13 )4(21884719975خرما31 )9(5439519682کلزا

25 )12(718648704انجیر26 )26(10603484690نخود
31 )23(22430173791انگور26 )4(4036418225شبدر

25 )3(800646513زیتون31 )5(1988191485ذرت علوفه
14 )3(14001831018مرکبات29 )2(20306618ذرت دانه

30 )3(59740412هلو20 )2(752621381پنبه
27 )2(ناچیز419216پسته24 )25(7149132176عدس

30 )5(845381065انار31 )2(156063600سیب زمینی
29 )1(ناچیز95390زعفران23 )4(393405649کنجد
28 )6(1392928127گردو6 )3(509556571سویا

31 )3(71704542خیار22 )0(1095180چغندر قند
30 )8(913341682خربزه2 )1(890504نیشکر

31 )2(57765297پیاز23 )7(4829511379آفتابگردان
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گیاه
سطح زیرکشت در 

کشور
تعداد استانی 
که گیاه کشت 

می شود**
گیاه

سطح زیرکشت در 
کشور

)هکتار(*

تعداد 
استانی که 
گیاه کشت 

می شود**
دیمآبیدیمآبی

21 )0(5655190شلتوک
گوجه 
فرنگی

152509823)3( 31

30 )10(14544231285هندوانه31 )28(22134163695187گندم

سایر زراعی و 
سبزی-صیفی

32849283905)26( 31
خیار 

گلخانه
46990)0( 31

گوجه 
فرنگی 
گلخانه

4570)0( 31

سایر 
باغبانی

42284291379)23( 31

* آمار میانگین سالیانه برای دوره زمانی 1392 تا 1396 )سال برداشت(
** اعداد خارج پرانتز تعداد استان برای کشت آبی و اعداد داخل پرانتز تعداد استان برای کشت دیم گیاه را 

نشان می دهد.

ادامه جدول 1- گیاهان تحت پوشش این مطالعه به همراه سطح زیرکشت و تعداد استان هایی که هر گیاه در آنها کشت می شوند 
)منبع داده ها: وزارت جهاد کشاورزی(
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بـا جمـع آوری اطالعـات نمـو، رشـد و عملکـرد از بیـش از 400 مقالـه و تعـداد زیـادی گزارشـات 
علمی-پژوهشـی در سـطح کشـور، مدل SSM-iCrop2 بـرای گیاهان مورد نظـر پارامتریابی و ارزیابی 
گردیـد. در مجمـوع مـدل بـرای 93 گیاه-رقم زراعی و باغبانی و 15 نوع پوشـش مرتعـی پارامتریابی و 
ارزیابـی شـد. تـالش شـد تا از اسـتان های مهـم تولید کننده هـر گیاه داده هایـی بـرای پارامتریابی و 
ارزیابـی مـدل جمـع آوری شـود. همچنیـن، مـدل بـه طـور جداگانه بـا کمـک اطالعات جمـع آوری 
شـده توسـط مراکز اسـتانی سـازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی برای پتانسـیل عملکرد و 

نیـاز آبیـاری ارزیابی شـد کـه نتایـج حاصله قابل قبـول بود )پیوسـت 5(. 
مـدل شبیه سـازی گیاهـی SSM-iCrop2 بـرای بیـش از 35 گونـه گیاهـی مهـم در کل کشـور 
سـت آپ )setup( شـد طوری که پتانسـیل عملکرد این گیاهان در شـرایط دیم و آبی و نیز نیاز آبیاری 
خالـص آن ها را در سـطح اسـتانی شبیه سـازی می کنـد. گیاهان مهم کشـور گیاهانی تعریف شـدند 
کـه سـطح زیـر کشـت آن هـا 50 هزار هکتار یـا بیش تر باشـد )جـدول 1(. سـایر گیاهان کشـاورزی 
در شـرایط دیـم و آبـی هـر اسـتان به طـور جداگانـه و در دو دسـته "سـایر زراعـی و سـبزیجات" و 
"سـایر باغبانـی" لحـاظ شـدند و از متوسـط متغیرها بـرای گیاهان متناظـر در آن ها اسـتفاده گردید. 

جزییـات سـت آپ مـدل برای کشـور و نحوه انتخاب ایسـتگاه هواشناسـی و نوع خاک در هر اسـتان و 
نیـز مدیریـت تولیـد گیـاه در پیوسـت 6 ارایـه شـده اسـت. به طـور خالصه، بـرای این منظـور از یک 
روش پاییـن بـه باال بـه نام GYGA28 )ون ایترسـام و همـکاران، 2013؛ ون وارت و همـکاران، 2013؛ 
ون باسـل و همـکاران، 2015؛ گراسـینی و همـکاران، 2015( کـه موجب می شـود از اطالعات محلی 
واقعی به عنوان ورودی مدل اسـتفاده شـود، بهره گیری شده اسـت. نتایج شبیه سـازی شـده سـپس 

28- Global Yield Gap Atlas
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بـه سـطح اسـتان و کشـور درشـت مقیاس نمایـی می شـوند )تعمیـم داده می شـوند(. خروجـی ایـن 
سـت آپ در ماژول هـای سیسـتم مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 

مـدل SSM-iCrop2 بـرای پیـش بینـی رشـد و عملکـرد گیاه بـه ورودی های آب و هـوا و خاک و 
نیـز مدیریـت تولیـد گیاهـی نیـاز دارد. بـرای اجرای مـدل بـه داده های هواشناسـی روزانـه حداقل و 
حداکثـر دمـا، تشعشـع خورشـیدی و بارندگـی نیـاز می باشـد. بـرای کاهش حجم شـبیه سـازی ها و 
سـاده سـازی پیـش بینی هـا، تالش شـد در سـت آپ مدل بـرای کشـور تعداد ایسـتگاه هواشناسـی 
انتخابـی در هـر اسـتان بـه حداقـل ممکـن برسـد. بدین منظـور نقشـه پراکنش هـر یـک از گیاهان 
کشـور در شـرایط دیـم و آبی تهیه شـده )پیوسـت 1( و با نقشـه پهنه بنـدی اقلیمی گیـگا )GYGA؛ 
فـن وارت و همـکاران، 2013؛ فن ایترسـام و همکاران، 2013( برای ایران تطبیق داده شـد. گیگا یک 
روش پهنه بنـدی اقلیمـی جدیـد بـا تمرکـز بر تولیـد گیاهی اسـت. برای هر گیـاه در هر اسـتان و در 
هـر یـک از شـرایط تولیـد دیـم و آبی، "پهنـه اقلیمی اصلـی گیاه" به صـورت پهنه ای کـه بیش ترین 
سـطح تولید اسـتانی گیاه مورد نظر در آن قرار دارد، شناسـایی گردید. سـپس ایسـتگاه هواشناسـی 
نماینـده در هـر پهنـه اصلـی شناسـایی شـد. نتایـج نشـان داد کـه در عمـوم مـوارد، ایسـتگاه های 
 )GYGA هواشناسـی پهنـه اقلیمـی اصلـی، حداقل 40 درصـد )حداقل حد تعیین شـده در پروتـکل
از اراضی هر گیاه در هر یک از شـرایط تولید در سـطح اسـتان را پوشـش دادند. در سـطح کشـوری 
در شـرایط آبی درصـد پوشـش بسـته بـه گونـه گیاهـی بیـن 51 تـا 71 درصد )به اسـتثنای نیشـکر 

با درصـد پوشـش 34 درصـد( و در شـرایط دیـم بیـن 55 تـا 100 درصد بود )پیوسـت 6(. 
بـرای هـر یـک از ایسـتگاه های هواشناسـی انتخابـی، آمـار هواشناسـی روزانـه شـامل حداقـل و 
بارندگـی و تعـداد سـاعات آفتابـی از سـازمان هواشناسـی دریافـت شـد. تشعشـع  حداکثـر دمـا، 
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خورشـیدی روزانـه بـا رابطـه آنگسـتروم از تعـداد سـاعات آفتابـی محاسـبه شـد )پیوسـت 2(. تعداد 
کل ایسـتگاه های هواشناسـی انتخـاب شـده بـرای مطالعـه 150 ایسـتگاه بـود کـه داده هـای روزانه 
آن هـا در دوره 2000 تـا 2015 پـس از کنتـرل کیفی، برآورد تشعشـع خورشـیدی، پرکردن خأهای 

آمـاری و تکمیـل طـول دوره آمـاری، مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت )جزییـات در پیوسـت 2(. 
مـدل شبیه سـازی گیاهـی به دادهـای ورودی از خاک شـامل عمـق خاک، حـدود رطوبتی خاک 
یعنـی حـد اشـباع، ظرفیـت زراعـی و نقطـه پژمردگی، ضریب زه کشـی خـاک، شـماره منحنی خاک 
بـرای محاسـبه روانـاب، آلبیـدوی خـاک و هدایـت الکتریکـی عصاره اشـباع )شـوری خاک( نیـز نیاز 
دارد. در شـرایط فقـدان بانـک اطالعـات خـاک رقومی شـده برای کشـور، بانک هـای اطالعاتی خاک 
موجـود در سـطح دنیـا بررسـی شـدند و از میـان آن ها بانـک اطالعـات خاک های جهان )موسـوم به 
HC27( تهیـه شـده توسـط موسسـه بیـن المللـی تحقیقـات سیاسـت غذا29 )کـو و دیمـس، 2013( 

انتخـاب گردیـد. ایـن بانـک اطالعاتی برای تسـهیل کاربرد مدل های شـبیه سـازی گیاهی در سـطح 
جهـان تهیـه شـده اسـت و در آن بـر اسـاس عمـق خـاک، بافـت خـاک و حاصلخیـزی خـاک تعـداد 
27 خـاک ژنریـک تعریـف شـده اسـت. بـا تطبیـق نقشـه خاک هـای ایـران و پراکنـش اراضـی هـر 
گیـاه در هـر شـرایط تولیـد در هـر اسـتان، نـوع خـاک تعییـن گردیـد. اسـتفاده از اطالعـات خـاک 
HC27 در مـدل شبیه سـازی SSM-iCrop2 باعـث تولیـد نتایجی شـد کـه به لحاظ آمـاری و از نظر 

توزیـع، واریانـس و میانگیـن بـا نتایـج حاصـل از به کارگیـری اطالعـات واقعی خـاک یکسـان بودند. 
از آن جایـی کـه در هیچ یـک از ترکیبـات مکان-گیاه-شـرایط تولید-پروفیـل آزمـون شـده، اختـالف 

29- International Food Policy Research Institute
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معنـی داری یافـت نشـد، نتیجه گیـری شـد اسـتفاده از ایـن بانـک اطالعـات خـاک حداقـل در مدل 
مذکـور و مدل هایـی بـا سـطح پیچیدگـی مشـابه برای شبیه سـازی پتانسـیل عملکـرد و نیـاز آبی یا 

تبخیرتعـرق، قابل اسـتفاده می باشـد )جزییـات در پیوسـت 3(. 
بـرای اجـرای مـدل به اطالعـات مدیریتی مثل تاریخ کاشـت نیز نیاز می باشـد. اطالعات مدیریتی 
از کلیـه اسـتان ها بـا همـکاری سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و زیـر مجموعه های 
آن در سراسـر کشـور جمـع آوری شـدند. همچنیـن ایـن اطالعـات بـا تماس بـا مدیریت هـای جهاد 
کشـاورزی اسـتان ها و شهرسـتان های مهم تولید کننده برای هر گیاه جمع آوری شـدند. در سـت آپ 
مـدل برای کشـور در مجمـوع بـرای 2750 ترکیب "گیاه-شـرایط تولید-اسـتان"، شبیه سـازی برای 

بـازه 2000 تـا 2015 انجـام می گیرد )جزییات در پیوسـت 6(.
مـاژول تولیـد )Production( بـا دریافـت پتانسـیل عملکـرد و نیـاز خالـص آبیـاری هـر گیـاه در 
شـرایط دیـم و آبـی هـر اسـتان، بـا کمک سـطح زیر کشـت آبـی و دیم گیـاه در اسـتان و نیـز مقدار 
منابـع آب اختصـاص یافتـه بـه آن گیـاه در اسـتان، تولیـد آن گیـاه در شـرایط دیـم و آبی اسـتان را 
محاسـبه می کنـد )شـکل 2(. در ایـن محاسـبه عملکرد واقعـی در واحد سـطح و نیاز آبیـاری واقعی و 
ناخالـص در واحـد سـطح، با کمـک ضریب خأ عملکرد نسـبی و راندمان آبیاری کل از روی پتانسـیل 
عملکـرد و نیـاز آبیـاری خالص برای رسـیدن بـه پتانسـیل عملکرد، به دسـت می آید. در واقع سـطح 
زیـر کشـت و منابـع آب آبیـاری اختصاصی، نشـان دهنده فرآهمی30 منابـع زمین و آب بـرای آن گیاه 
در اسـتان هسـتند و ضریـب خـأ عملکـرد و راندمـان آبیـاری، قابلیـت31 یـا کارایـی تبدیـل منابع را 

30- Availability

31- Productivity
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نشـان می دهنـد. ایـن مـاژول همچنیـن بـا توجه بـه تولید انجام شـده و میـزان منابع زمیـن و آب به 
کار رفتـه بـرای تولیـد در هـر اسـتان، واحـد زمیـن و آب الزم بـرای تولید هـر واحد محصـول، یعنی 

ردپـای32 زمیـن و آب، را پیـدا می کند. 
مـاژول آب )Water( میـزان تخصیـص آب بـه هـر گیـاه در هـر اسـتان را بـا توجـه بـه منابع آب 
کشـاورزی اسـتان، سـطح زیـر کشـت گیـاه در اسـتان در شـرایط آبـی و نیـاز آبیـاری خالـص بـرای 
رسـیدن بـه پتانسـیل عملکـرد در اسـتان محاسـبه می کنـد. ایـن مـاژول بـرای محاسـبه تخصیـص 
آب در شـرایط متنـوع بـر اسـاس سـناریوهای انتخابی نیز اسـتفاده می شـود. ارتباط بیـن متغیرهای 
مهم در مدل SSM-iCrop2 سـت آپ شـده برای کشـور و ماژول های تولید و آب در شـکل 2 نشـان 

داده شده اسـت. 

 

32- Footprint
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شکل 2- تبادل متغیرهای مهم بین مدل SSM-iCrop2 ست آپ شده برای کشور و ماژول های آب و تولید برای محاسبه تولید هر 
 :NIWYp ،پتانسیل عملکرد در شرایط دیم :Yw ،پتانسیل عملکرد :Yp :گونه گیاهی در هر استان. عالیم اختصاری عبارتند از
نیاز خالص آبیاری برای دستیابی به پتانسیل عملکرد، At: سطح زیر کشت گونه گیاهی در استان، Ya: عملکرد واقعی گونه در 
استان که برای محاسبه خأ نسبی برای شرایط جاری مورد نیاز است، Wt: میزان منابع آب اختصاصی به تولید گیاهی )همه 
گیاهان مورد کاشت( در استان، Fw: کسری از Wt که به گونه مورد نظر در استان تخصیص داده شده است، IE: راندمان 
آبیاری کل، RYG: خأ عملکرد نسبی، Pirr: تولید گونه مورد نظر در شرایط آبی استان بر حسب میلیون تن، Prfd: تولید 

گونه مورد نظر در شرایط دیم استان بر حسب میلیون تن، و Ptot جمع تولید دیم و آبی گونه مورد نظر در استان.
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مـاژول تقاضـاDemand( 33( میـزان نیـاز یا تقاضا برای هـر یک از محصوالت کشـاورزی )گیاهی و 
دامـی( بـرای تغذیـه جمعیـت کشـور را بـه عنـوان تابعـی از )1( جمعیـت کشـور، )2( رژیـم غذایی، 
)3( تلفات-ضایعـات، )4( سـایر مصـارف و )5( ضرایب تبدیل محصول کشـاورزی بـه قلم غذایی )مثل 
گنـدم بـه آرد( محاسـبه می کند. بـرای مثال، تقاضا برای گندم در کشـور 14/53 میلیون تن در سـال 
اسـت کـه بـا توجه بـه جمعیـت 79/93 میلیون نفری کشـور )در سـال مبنـا 2015(، مصـرف روزانه 
337 گـرم آرد بـرای هـر نفر )عمدتاًً بـه صورت نان و ماکارونـی(، ضریب تبدیـل 0/862 گندم به آرد، 
15 درصـد تلفات-ضایعـات از مزرعـه تـا مصـرف و 6/5 درصد سـایر مصـارف )عمدتاً بذری( محاسـبه 
شده اسـت )جزییـات در پیوسـت های 13، 14 و 15(. تقاضـا بـرای محصـوالت دامـی مثـل گوشـت، 
شـیر و تخـم مـرغ در ایـن ماژول بـا توجه بـه میـزان علوفه الزم بـرای تولیـد آن ها )پیوسـت 12( به 
محصـوالت گیاهـی درب مزرعه تبدیل می شـوند. اسـتفاده از علوفـه مرتعی برای تولیـد فرآورده های 
دامـی و میـزان تولیـدات فعلی و آینـده مراتع نیز مد نظر قرار گرفته اسـت )پیوسـت 16(. بـا توجه به 
عـدم قطعیـت در ارتبـاط با ذخایر قابل اسـتفاده ماهیـان در دریاهـا و آب های داخلـی، مصرف ماهی 
بـرای محاسـبه تقاضـا در کلیه رژیم هـای غذایی ثابت در نظر گرفته شـد )پیوسـت 9 و 14(. بنابراین، 
مـاژول تقاضـا در نهایـت میـزان تولیـدات گیاهـی بـرای اسـتفاده مسـتقیم )با یا بـدون فـرآوری( در 
تغذیـه انسـان یا اسـتفاده برای تعلیف دام ها و سـپس تغذیه انسـان را به دسـت می دهـد و همچنین 
مشـخص می کنـد بـرای تولیـد آن هـا بـه چـه میـزان زمیـن و آب نیـاز اسـت. در راسـتای اهـداف 
مطالعـه، در ایـن جـا تقاضـا به صـورت بیوفیزیکـی تعریـف شده اسـت. در مطالعات اقتصـادی تعریف 

تقاضـا به صـورت جمع تولیـد و واردات منهـای صادرات متداول اسـت.

33- در این گزارش تقاضا و نیاز به صورت مترادف هم استفاده شده اند
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.)NPK( شکل 3- نمودار گردش کار در ماژول کودها
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مـاژول عناصـر )NPK( بـا توجه بـه میزان عملکـرد هر گیاه در شـرایط دیم و آبی در هر اسـتان و 
مشـخصات خاک آن اسـتان، میزان تخلیه سـه عنصر غذایی پرمصرف و سـپس میزان کود الزم برای 
جبـران خـروج عناصـر )توصیـه کـودی( را محاسـبه می کنـد. همچنین واحـد کـودی الزم نیتروژن، 
فسـفر و پتاسـیم بـرای تولیـد هـر واحـد محصول توسـط ایـن مـاژول محاسـبه می گردد )شـکل 3(. 

بـرای توضیـح کامل این مـاژول به پیوسـت 10 مراجعه شـود. 
مـاژول انرژی-محیط زیسـت )EnEn( بـا توجـه بـه عملکـرد هـر گیـاه در هـر اسـتان، میـزان 
آب بـه کار رفتـه در تولیـد گیـاه، مقادیـر کـودی به کاررفتـه در تولیـد گیـاه و نیـز عملیـات تولیـد 
)مثل خـاک ورزی و تعـداد سم پاشـی( تیپیـک برای گیـاه )حاصل از پرسشـنامه ها(، میزان سـوخت، 
الکتریسـیته و انـرژی بـه کار رفتـه در تولیـد گیاهـی در واحد سـطح را در مقیاس اسـتانی و کشـوری 
محاسـبه می کنـد )شـکل 4(. ایـن مشـخصه ها به صورت کل در اسـتان و کشـور و نیز بـرای هر واحد 
محصـول محاسـبه می شـوند. همچنیـن میزان انتشـار گازهـای گلخانه ای ناشـی از تولیـد گیاهی در 
سـطح اسـتانی و کشـوری توسـط همیـن ماژول محاسـبه می شـود. در صـورت اتّصـال این مـاژول با 
بانک هـای اطالعاتـی زیسـت محیطی مثـل ecoinvent )ورنـت و همـکاران، 2016( امـکان محاسـبه 
سـایر شـاخص های زیسـت محیطـی نیـز وجـود دارد. بـرای نمونه بـه سـلطانی و همـکاران )1389؛ 

1394( مراجعـه شـود. جزییـات مـاژول انرژی-محیـط زیسـت در پیوسـت 11 آورده شده اسـت.  
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 .)EnEn( شکل 4- نمودار گردش کار در ماژول محیط زیست

سیسـتم SEA بـرای کاربـرد بـه صـورت سـناریو آنالیـز تهیـه شده اسـت. بنابرایـن، متفـاوت از 
مدل هایـی اسـت کـه آینـده مـورد انتظـار کشـاورزی را بـا پیش بینـی تغییـرات در پیش ران هـا 
پیش گویی می کننـد. در سـناریو آنالیـز ایده هـا و تصمیمـات ممکنـه در قالـب سـناریوهای "چـه 
می شـد اگـر" مورد آزمون قرار می گیرند تا مشـخص شـود هر تصمیم چه تبعـات و پیامدهایی دارد و 
سـپس نسـبت بـه انتخـاب تصمیمـات مناسـب اقـدام می گـردد. کاربـرد سیسـتم SEA محـدود به 
مطالعـه حاضـر نیسـت و از آن می تـوان در مطالعـات و ارزیابی هـای متنوعـی مرتبـط بـا "همبسـت 

آب-زمین-غذا-محیـط زیسـت" اسـتفاده نمود. 
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نقـش اقلیـم، خاک، مدیریت و ژنتیـک )ارقام مورد اسـتفاده( از طریق تأثیر بر پتانسـیل عملکرد و 
نیـاز آبیـاری خالص در سیسـتم لحـاظ گردیده اسـت. ولی به دلیـل پیچیدگی متغیرهـای اقتصادی-

اجتماعـی، به ویـژه عـدم قطعیـت بـاال در پیش بینـی آن هـا در آینـده )تـا 2050( تأثیـر ایـن عوامل 
به طـور مسـتقیم در سیسـتم SEA وارد نشـده اسـت چـون توابع مورد نیـاز با درجه اعتبـار باال برای 
کشـور یافـت نشـد. بـرای نمونه، در سیسـتم می توان میـزان مصرف اقـالم غذایی مثـل فرآورده های 
دامـی را بـه میـزان سـرانه درآمـد در کشـور ارتبـاط داد، طـوری کـه در سیسـتم بـا توجه بـه درآمد 
میـزان مصـرف اقـالم در سـبد غذایـی یـا رژیـم غذایـی مشـخص گردد و سـپس تأثیـر رژیـم غذایی 
مـورد ارزیابـی قـرار گیـرد. در ایـن صـورت، میـزان درآمـد ورودی خواهـد بـود کـه رژیـم غذایـی به 
عنـوان تابعـی از آن در داخـل مـدل تعییـن خواهـد شـد. اما، در شـرایط فعلی چنین نشـده اسـت و 
اقـالم در رژیـم غذایـی به صورت مسـتقیم بـه عنـوان ورودی مدل اسـتفاده می شـوند. بنابراین، مثال 
تأثیـر افزایـش درآمـد را بایـد بـا انتخاب رژیم هایـی کـه در آن ها میزان مصـرف فرآورده هـای دامی 
باالتـر اسـت، شبیه سـازی نمـود. در همیـن مثـال، بایـد توجـه نمـود که معلوم نیسـت رابطـه مثبت 
درآمد-مصـرف بیش تـر اقـالم دامـی که متکی به داده های گذشـته اسـت، در آینده نیز معتبر باشـد. 
یافته هـای جدیـد علمـی بـر مصرف کم تـر فرآورده هـای دامـی از نقطه نظـر سـالمت و جلوگیری از 
گرمایـش جهانـی تأکیـد دارد و ممکـن اسـت ترویج ایـن یافته ها رابطـه درآمد-مصـرف بیش تر اقالم 
دامـی در آینـده را دگرگـون سـازد. در سیسـتم SEA در وضعیـت حاضـر، تأثیـر عوامـل اقتصـادی-

اجتماعـی بایـد به صورت سـناریوهای بیوفیزیکـی تعریف و ارزیابـی گردند. به عنـوان نمونه ای دیگر، 
اگـر تأثیـر سـرمایه گذاری در بخـش کشـاورزی بر تولیـد و امنیت غذایی مدنظر باشـد، بایـد در قالب 
سـناریو هایی کـه در آن هـا راندمـان آبیـاری و خـأ عملکـرد به صـورت انفرادی یـا با یکدیگـر تغییر 

یافته اند، شبیه سـازی شـوند. 
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بـرای ارزیابـی تأثیـر پیشـرفت های تکنولوژیـک نیـز بایـد بـه همیـن طریـق عمـل گـردد. تأثیـر 
تکنولوژی هـای جدیـد مثـل ارقـام جدیـد بـا پتانسـیل عملکـرد باالتـر، اسـتفاده از گوشـت و شـیر 
گیاهـی و مصنوعـی در سیسـتم فقـط از طریـق اعمـال فرضیاتـی مرتبـط بـا پیش ران هـای لحـاظ 
شـده در سیسـتم میسـر اسـت، یعنـی پیشـرفت های تکنولوژیـک را بایـد در قالـب متغیرهایـی کـه 
تولیـد و تقاضـا را متأثـر می سـازند، ترجمه نمـوده و سـپس بـا سیسـتم تحلیـل نمـود. بـرای مثـال، 
گسـترش اسـتفاده از گوشـت و شـیر سـنتزی یا گیاهی باشـد را باید با اعمـال تغییـر در رژیم غذایی 

مورد بررسـی قـرار داد.

 SEA 2-3- تحلیل ها با کمک سیستم

یکـی از اهـداف به کار گیـری مدل هـا، مستندسـازی اطالعـات مختلـف اسـت که در طـی فرآیند 
مدل سـازی جمع آوری می شـوند. تهیه سیسـتم SEA مسـتلزم جمع آوری وطبقه بنـدی اطالعات و 
آمارهـای مختلـف مرتبـط بـود. ایـن اطالعات و آمـار وضع موجـود را نشـان می دهند. بخشـی از این 
اطالعـات و آمـار بـرای نشـان دادن وضـع موجـود کشـاورزی و امنیت غذایی مـورد اسـتفاده و تحلیل 

قـرار گرفت. 
 از سیسـتم SEA بـرای بـرآورد تقاضـا و تولیـد محصـوالت گیاهـی کـه بخـش اعظـم منابع آب و 
زمیـن را اسـتفاده می کنند تحت سـناریوهای مختلف تولیـد و تقاضا در افق 2030 و 2050 اسـتفاده 
شـد و نتایـج بـا شـرایط فعلـی )سـال مبنـا 2015( کـه متوسـط دوره 2013 تـا 2017 می باشـد 
)معـادل سـال برداشـت 1394 و دوره 1392 تـا 1396( مورد مقایسـه قـرار گرفـت. در این تحلیل ها 
تقاضـا بـرای محصوالت کشـاورزی تحت رژیم های مختلف غذایی، سـطوح مختلـف تلفات-ضایعات و 
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پیش بینـی جمعیتـی محاسـبه و تحلیـل شـد. همچنین تولیـدات گیاهی به عنـوان تابعی از سـطوح 
مختلـف میـزان منابـع آب بـرای کشـاورزی، راندمان آبیـاری، رفع خـأ عملکرد ارزیابی شـدند. نقش 
الگـوی کشـت نیـز مـورد ارزیابی قـرار گرفت. جزییات ایـن ارزیابی هـا در پیوسـت های 14، 18، 19، 
20، 21، 22 و 23 ارایـه شده اسـت و در ایـن گـزارش نتایـج ایـن ارزیابی هـا به صـورت خالصه تـر 

ارایه می گـردد. 
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3- نتایج و بحث  �

3-1- وضعیت موجود 
در ایـن قسـمت وضعیـت کنونـی کشـور از نظـر تقاضا یا نیـاز به محصـوالت کشـاورزی، تولیدات 
کشـاورزی، خودکفایـی و نیـز اسـتفاده از منابـع زمیـن، آب، کودها و انـرژی بر اسـاس داده های دوره 
زمانـی 1392 تـا 1396، مـورد ارزیابـی قرار می گیـرد. جمـع آوری و جمع بندی این اطالعـات و آمار 

بخشـی از فرآینـد تهیه سیسـتم SEA بوده اسـت. 

 

شکل 5- نیاز مصرفی خالص )رژیم غذایی(، تلفات-ضایعات و سایر مصارف محصوالت کشاورزی در کشور. جمع این مؤلفه عبارت 
از تقاضا یا نیاز کل برای کشور خواهد بود. محاسبات برای رژیم غذایی و تلفات-ضایعات کنونی کشور و با سیستم SEA صورت 

گرفته است و در آن جمعیت کشور 80 میلیون نفر لحاظ شده است. 
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3-1-1- تقاضا برای محصوالت کشاورزی 

تقاضـا بـرای محصـوالت کشـاورزی تابعـی از رژیـم غذایـی مـردم کشـور، تلفات/ضایعـات، سـایر 
مصـارف و جمعیـت کشـور اسـت. شـکل 5 تقاضا یـا نیاز به محصوالت کشـاورزی ناشـی از سـه عامل 
نخسـت را نشـان می دهـد و در آن جمعیـت کشـور بـرای دوره زمانـی مـورد بررسـی 80 میلیون نفر 
لحـاظ شـده اسـت. مقادیـر ارایه شـده در این شـکل بر حسـب وزن تر بـرای محصـوالت گیاهی درب 
مزرعـه، بـرای گوشـت درب کشـتارگاه و بـرای شـیر و تخم مـرغ درب مرکـز تولید هسـتند. منظور از 
سـایر مصـارف در ایـن مطالعـه، مواردی اسـت کـه محصوالت کشـاورزی تولید شـده صـرف مصارف 
غیـر خوراکـی بـرای انسـان می شـوند. سـایر مصـارف شـامل مـواردی مثـل مصـرف بـذر، پـرورش 

حیوانـات یـا شـیر یـا تخـم مرغ بـرای تولیـد مثل یـا ماهی بـرای تهیه خـوراک دام هسـتند.
بـرای پوشـش نیازهـای خالـص غذایـی جمعیـت 80 میلیـون نفـری کشـور بـه 108 میلیون تـن 
محصـوالت کشـاورزی شـامل گیاهـی، محصـوالت جانبـی گیاهـی، علوفـه مرتعـی و دامی نیاز اسـت 
)شـکل 5(. بـه ایـن رقـم، بایـد 36 میلیون تـن در سـال تلفـات و ضایعـات و نیـز 8 میلیون تـن سـایر 
مصـارف اضافـه گـردد طـوری که جمـع کل محصـوالت مورد نیـاز در کشـور بـه 152 میلیون تن در 
سـال بالـغ می گـردد. شـایان ذکـر اسـت چـون همه نیـاز در داخل کشـور تولید نمی شـود و بخشـی 
از آن وارد می شـود، بخشـی از تلفات-ضایعـات نیـز در خـارج کشـور به وقـوع می پیونـدد. بنابرایـن، 
71 درصـد ایـن رقـم بـه مصرف می رسـد، 24 درصـد آن از مزرعـه تا مصـرف کننده تلف می شـود و 
5 درصد آن برای سـایر مصارف مورد نیاز اسـت. در مقیاس سـرانه، سـاالنه 1346 کیلوگرم محصوالت 
کشـاورزی بـه مصـرف می رسـد، 452 کیلوگـرم بـر نفـر تلـف می شـود و 104 کیلوگرم بـر نفر صرف 
سـایر مصـارف می گـردد. بنابرایـن، بـه ازای هـر نفـر 1903 کیلوگرم در سـال محصوالت کشـاورزی 
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نیـاز اسـت که سـرانه تأمین نیـز نامیده می شـود )در مقابل 1346 کیلوگرم در سـال سـرانه مصرف(. 
رژیـم غذایـی ایرانیـان یـا آن طور که در داخل کشـور مصطلح اسـت سـبد غذایی ایرانیان توسـط 
مراجـع مختلـف مطالعـه و گـزارش شـده اسـت. بررسـی ایـن مطالعـه نشـان داد کـه از میـان ایـن 
برآوردهـا، بـرآورد انیسـتیتو تغذیه وزارت بهداشـت )صالحـی و همـکاران، 1392( مطابقت بیش تری 
بـا تحلیـل موازنـه غذایـی34 کشـور دارد. منظـور از تحلیـل موازنـه غذایـی، بررسـی و مقابلـه کـردن 
تولیـد، واردات، صـادرات و ذخیـره سـازی اسـت طـوری کـه سـرانه تأمینی غـذای هر فرد در کشـور 
مشـخص می گردد. آن چـه بـه عنـوان رژیم یا سـبد غذایی گزارش می شـود، سـرانه مصرفـی خواهد 
بـود. داده های مورد اسـتفاده توسـط صالحـی و همـکاران )1392( عمدتاً مربوط به دهه 80 شمسـی 
اسـت و بررسـی انجام شـده در ایـن مطالعـه بـرای بـازه 1392 تـا 1396 نشـان داد کـه رژیـم غذایی 
فعلـی بـه بـرآورد ایشـان در برخـی اقـالم غذایـی تغییراتـی را بـه خـود دیـده اسـت. بخشـی از ایـن 
تغییـرات ممکـن اسـت بـه دلیل تحریم ها علیه کشـور باشـد کـه از 1390 به این سـو اجرا شـده اند. 
جـدول 2 رژیـم غذایـی فعلـی کشـور ارایـه شـده توسـط صالحـی و همـکاران )1392(، رژیـم غذایی 
فعلـی کشـور کـه مطالعـه حاضـر بـه آن رسـیده اسـت )پیوسـت 14( و نیـز رژیـم غذایـی مطلـوب 
پیشـنهادی وزارت بهداشـت بـرای شـرایط کنونـی را نشـان می دهـد. ایـن جدول همچنیـن برخـی 

ویژگی هـای ایـن رژیم هـای غذایـی را ارایـه می کنـد. 
در رژیم غذایی فعلی مورد اسـتفاده در این مطالعه در مقایسـه با رژیم غذایی فعلی گزارش شـده 
توسـط صالحـی و همـکاران )1392( مصرف گوشـت قرمـز و برنج کاهش یافته اسـت  و مصرف گندم، 
سـیب زمینـی و گوشـت مـرغ افزایـش پیدا کـرده اسـت )جزییـات در پیوسـت 15(. در سـبد غذایی 

34- Food balance analysis
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مطلـوب وزارت بهداشـت مقادیـر پیشـنهادی برای مصرف حبوبات، میوه ها و سـبزی ها، گوشـت قرمز، 
تخـم مرغ و شـیر نسـبت به رژیـم غذایی کنونی بیش تر اسـت. امـا، مقادیر روغن و قند و شـکر کم تر 
می باشـد. بقیـه اقـالم غذایـی در رژیـم مطلـوب وزارت بهداشـت نسـبت به رژیـم فعلی تغییـر جزئی 
دارد )جـدول 2(. میـزان انـرژی که توسـط رژیـم غذایی فعلی تأمین می شـود حـدود 100 کیلوکالری 
بیش تـر از سـبد غذایـی مطلـوب وزارت بهداشـت اسـت )2634 در مقابـل 2549 کیلـو کالـری بـر 
نفـر روز(. در سـبد غذایـی فعلـی سـهم پروتئیـن حاصـل از گوشـت قرمـز 14 درصـد اسـت کـه در 

سـبد غذایی مطلـوب وزارت بهداشـت مقـدار آن بـه 18 درصـد افزایش پیدا کرده اسـت.

جدول 2- میزان مصرف مواد غذایی برحسب گرم بر نفر در روز برای رژیم های غذایی کنونی در این مطالعه، کنونی و مطلوب 
وزارت بهداشت به همراه ویژگی های کیفی این رژیم ها. 

مطلوب وزارت بهداشتفعلی وزارت بهداشتفعلی در مطالعه حاضر
سرانه مصرف مواد

337336330نان، ماکارونی و مشابه 
9110095برنج

181826حبوبات
1096870سیب زمینی

464635روغن
666640قند و شکر

212212280میوه ها
228228300سبزی ها
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مطلوب وزارت بهداشتفعلی وزارت بهداشتفعلی در مطالعه حاضر
283438گوشت قرمز

644446مرغ
252535تخم مرغ

190190250شیر
181818ماهی

ویژگی های رژیم غذایی
مجموع میوه  و سبزی  

)گرم در روز(
440-580

نسبت میوه به مجموع میوه و 
سبزی

0/48-0/48

2549-2634مجموع انرژی )کیلوکالری(
13-12درصد انرژی از پروتئین

23-24درصد انرژی از چربی
81-76مجموع پروتئین)گرم در روز(

39-38درصد پروتئین حیوانی
18-14درصد پروتئین از گوشت قرمز

63-63درصد انرژی از کربوهیدرات
6-10درصد انرژی از قند

ادامه جدول 2- میزان مصرف مواد غذایی برحسب گرم بر نفر در روز برای رژیم های غذایی کنونی در این مطالعه، کنونی و مطلوب 
وزارت بهداشت به همراه ویژگی های کیفی این رژیم ها. 
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نتایـج ایـن مطالعـه نشـان داد کـه در کشـور، درصد تلفات/ضایعـات بـرای گنـدم 15 درصـد، 
برنج سـفید 10 درصـد، حبوبـات 10 درصـد، سـیب زمینـی 20 درصد، روغـن 12 درصد، قند و شـکر 
23 درصـد، میـوه 58 درصـد، سـبزی 54 درصـد، گوشـت قرمـز 11 درصـد، گوشـت مـرغ 12 درصد، 
تخـم مـرغ 12 درصـد، شـیر 9 درصـد و ماهـی 3 درصـد اسـت )جـدول 3؛ پیوسـت 15(. شـایان 
ذکر اسـت کـه برای سـیب زمینـی، میوه هـا و سـبزی صیفی این درصد ها شـامل بخـش غیرخوراکی 
نیـز می گـردد. بـدون احتسـاب بخـش غیرخوراکی درصـد تلفات-ضایعـات میوه ها بـه 45/5 درصد و 
سـبزی-صیفی بـه 36/0 درصـد کاهـش می یابد. برای سـیب زمینی این بخش ناچیز اسـت. سـالیانه 
کمـی بیـش از 30 میلیون تـن از محصـوالت کشـاورزی تولیـد شـده در داخـل کشـور )30 درصـد از 
کل تولیـد محصـوالت کشـاورزی داخل کشـور( به دلیـل تلفات/ضایعات از دسـترس خارج می شـود. 
ایـن مقـدار تلفات/ضایعـات محصـوالت کشـاورزی، معـادل هـدر رفـت 3/72 میلیـون هکتـار سـطح 
زیرکشـت )24 درصد از کل سـطح زیرکشـت در کشـور( و 24/8 میلیارد متر مکعب آب )32 درصد از 
کل آب مصرفی در بخش کشـاورزی در کشـور( اسـت و برای تأمین غذای 18 میلیون نفر در کشـور 
کافـی می باشـد. درصد ها و مقادیـر حاصلـه در ایـن مطالعـه بـا آن چـه توسـط مؤسسـه تحقیقـات 
فّنـی مهندسـی کشـاورزی گزارش شـده اسـت، تطبیـق دارد )بدیعـی و همـکاران، 1394؛ میرمجید 

هشـتجین و همکاران، 1395(. 
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جدول 3- مقادیر محاسبه شده درصد سایر مصارف و درصد تلفات/ضایعات محصوالت کشاورزی موجود در سبد غذایی نسبت به 
کل سرانه تأمین هر یک از این محصوالت.

تلفات/ضایعات )درصد(سایر مصارف )درصد(محصول
15/0 6/5 گندم

10/4 0 برنج سفید
10/0 9/3 حبوبات

19/8 11/2 سیب زمینی*
11/5 10/9 روغن

23/9 0قند و شکر
57/5 0میوه جات*

54/0 0سبزی جات*
11/2 0گوشت قرمز
12/2 0گوشت مرغ

11/8 7/6تخم مرغ
9/1 24/6 شیر

2/8 32/6 ماهی
*بخش هـای غیرخوراکـی نیـز در تلفات-ضایعـات لحـاظ شـده اسـت. بـا خـارج کـردن این 

بخـش از تلفات-ضایعات، درصـد تلفات-ضایعـات میوه جـات از 57/5 بـه 45/5 و سـبزی-
صیفـی از 54/0 بـه 36/0 کاهـش می یابـد.
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3-1-2- تولیدات کشاورزی و خودکفایی 

تولیـدات کشـاورزی کشـور در بـازه 1392 تـا 1396 )سـال برداشـت( در جـدول 4 نشـان داده 
شده اسـت. شـایان ذکـر اسـت کـه تولیـد گیاهـان چوبـی و تزیینـی، عسـل و کـرم ابریشـم در ایـن 
جدول ارایـه نشـده اسـت و مجمـوع آن هـا کم تـر از یک درصـد تولیداتی اسـت که در جـدول 4 ذکر 
شـده انـد. شـکل 6 نیـز تولیـدات کشـاورزی را بـا کل تقاضـا یا نیاز کشـور مقایسـه می کنـد و مقدار 
کمبـود و مـازاد محصـوالت کشـاورزی را نشـان می دهـد. مقادیـر در جـدول 4 و شـکل 6 همگـی بر 
حسـب وزن تـر هسـتند کـه بـرای محصـوالت گیاهـی درب مزرعه، بـرای گوشـت درب کشـتارگاه و 

بـرای شـیر و تخـم مـرغ درب مرکـز تولید می باشـند. 

جدول 4- نیاز یا تقاضای فعلی، تولید محصوالت کشاورزی و خودکفایی کنونی در کشور. تقاضا با توجه به پیش ران های مربوطه 
محاسبه شده است و اطالعات تولید از آمارنامه ها استخراج شده است. میزان نیاز به آب آبی )منابع آب برای آبیاری( برای تولید 

 SEA کل محصوالت الزم در داخل کشور به همراه اختصاص یا مصرف کنونی آب برای تولید هر یک از محصوالت که با سیستم
محاسبه شده است، نیز آورده شده اند. 

محصول 
میلیارد متر مکعب آب در سالمیلیون تن وزن تر در سال

برداشت فعلیمورد نیاز خودکفایی )%(تولید فعلینیاز
13/379/80 73/3 10/65 14/53 گندم 

9/11 16/32 55/8 2/50 4/49 برنج
0/89 1/10 80/6 0/650/53 حبوبات 

1/68 1/62 104/0 4/81 4/62 سیب زمینی
2/79 24/20 11/5 0/67 5/76 دانه های روغنی 

4/46 7/78 57/4 12/41 21/63 گیاهان قندی 
20/7126/09 126/0 14/5618/34 میوه ها 
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محصول 
میلیارد متر مکعب آب در سالمیلیون تن وزن تر در سال

برداشت فعلیمورد نیاز خودکفایی )%(تولید فعلینیاز
6/56 4/27 153/8 22/25 14/47 سبزی-صیفی 

2/84 4/25 66/7 3/03 4/55 جو 
14/502/85 19/7 1/43 7/26 ذرت دانه ای 

3/03 2/76 109/6 10/11 9/23 ذرت سیلویی 
11/58 10/96 105/7 11/61 10/98 علوفه )بقوالت(

0/00 0/00 114/7 8/09 7/06 کاه 
0/000/00 69/3 2/32 3/35 سبوس
4/790/00 8/2 0/46 5/60 کنجاله 

0/00 0/00 97/7 10/00 10/23 علوفه مرتعی 
ت.ن. 0/077 84/3 0/77 0/91 گوشت قرمز 
ت.ن.0/016 92/6 1/96 2/11 گوشت مرغ 

ت.ن. 0/007 0/8796/7 0/90 تخم مرغ 
ت.ن. 0/051 100/0 8/37 8/37 شیر 

2/99-104/7 0/84 0/80 ماهی-میگو 
133/386/02 86/8 132/0 152/1 جمع 

ت.ن. یعنی تعیین نشد؛ کل موارد ت.ن. به عالوه مصرف آب در تولید گیاهان تزیینی در کشور 1/33 میلیارد متر مکعب 
در سال برآورد شده است.

ادامه جدول 4- نیاز یا تقاضای فعلی، تولید محصوالت کشاورزی و خودکفایی کنونی در کشور. تقاضا با توجه به پیش ران های 
مربوطه محاسبه شده است و اطالعات تولید از آمارنامه ها استخراج شده است. میزان نیاز به آب آبی )منابع آب برای آبیاری( برای 
تولید کل محصوالت الزم در داخل کشور به همراه اختصاص یا مصرف کنونی آب برای تولید هر یک از محصوالت که با سیستم 

SEA محاسبه شده است، نیز آورده شده اند. 
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در بیـن محصـوالت گیاهی، سـبزی -صیفی بـا 22/3 میلیون تـن، میوه جات بـا 18/3 میلیون تن، 
گیاهـان قنـدی )چغندرقنـد و نیشـکر( بـا 12/4 میلیون تـن، گیاهـان علوفـه ای )عمدتاًً بقـوالت مثل 
یونجـه و شـبدر( بـا 11/6 میلیون تن، گنـدم با 10/7 میلیون تـن و ذرت علوفه ای بـا 10/1 میلیون تن، 
باالتریـن تنـاژ تولیـدی را بـه خـود اختصـاص داده انـد. حبوبات بـا 527 هزار تـن و دانه هـای روغنی 
بـا 665 هـزار تـن در سـوی دیگـر قـرار گرفته انـد و کم تریـن تنـاژ را دارنـد. تولیـد سـیب زمینـی با 
4/8 میلیون تـن، جـو بـا 3/0 میلیون تـن، برنـج بـا 2/5 میلیون تـن و ذرت دانـه ای بـا 1/4 میلیون تن 
در وسـط قـرار دارنـد. سـاالنه 10/9 میلیون تـن کاه، سـبوس و کنجالـه در کشـور تولیـد می شـود. 
تولیـدات گیاهـی مرتعـی نیـز 10 میلیون تن می باشـد )جـدول 4(. در بین محصوالت دامـی باالترین 
تنـاژ بـه شـیر بـا 8/4 میلیون تـن و گوشـت مـرغ بـا 2/0 میلیون تـن تعلـق دارد. تولیـد تخم مـرغ با 
872 هزار تـن، ماهـی و میگـو بـا 842 هـزار تـن و گوشـت قرمز بـا 767 هزار تـن در رتبه هـای بعدی 

قـرار دارند. 
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شکل 6 - مقایسه تقاضا یا نیاز با تولید محصوالت کشاورزی در کشور. مقادیر کمبود و مازاد نیز نشان داده شده اند.

از نظـر خودکفایـی، محصـوالت کشـاورزی را می تـوان در چهـار دسـته قـرار داد. دسـته اول 
شـامل سـیب زمینی، میوه جـات، سـبزی-صیفی، ذرت علوفـه ای، بقـوالت علوفـه ای، کاه، و ماهـی و 
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میگو هسـتند کـه ضریـب خودکفایـی آن ها باالتـر از 100 درصـد می باشـد و در واقع بیـش از نیاز یا 
تقاضـای کشـور تولیـد می شـوند، اگرچـه بـرای برخـی از این محصـوالت مثل سـیب زمینـی میزان 
تولیـد فقـط 4 درصد بیش از نیاز اسـت ولی برای میوه جات، سـبزیجات، درصد تولیـد مازاد بیش تر و 
قابـل توجـه اسـت )26 و 54 درصـد(. اضافـه تولید محصـوالت علوفـه ای )مثـل کاه و ذرت علوفه ای( 
در قالـب صـادرات برخـی محصـوالت دامـی تجلّی می یابد. دسـته دوم محصوالت کشـاورزی شـامل 
گنـدم، حبوبـات، گوشـت قرمـز و مـرغ، تخم مرغ و شـیر هسـتند کـه ضریـب خودکفایـی آن ها بین 
70 تـا 100 درصـد، بدیـن معنـی که کشـور از نظر ایـن محصوالت خودکفـا یا نزدیک بـه خودکفایی 
اسـت. دسـته سـوم شـامل برنـج، گیاهان قندی، جو و سـبوس اسـت کـه بیـن 50 تا 70 درصـد نیاز 
کشـور بـه آن هـا در داخـل تولید می گـردد و دسـته چهارم شـامل دانه هـای روغنـی، ذرت دانه ای و 

کنجالـه اسـت کـه به ترتیـب 12، 20 و 8 درصـد نیـاز کشـور بـه آن هـا در داخل تولیـد می گردد. 
در مجمـوع و در سـطح کشـور بـا رژیـم غذایـی، تلفات-ضایعـات و سـایر مصـارف کنونـی بـه 
152 میلیون تـن محصـوالت کشـاورزی )گیاهـی و دامـی( نیـاز می باشـد کـه 132 میلیون تـن آن 
یعنـی 87 درصـد از نیـاز کشـور در داخـل تولیـد می شـود. بـرای محصـوالت کشـاورزی گیاهـی و 
محصـوالت جانبـی آن هـا کـه بخـش بزرگـی از منابع کشـور صرف تولیـد آن هـا در مـزارع، باغات و 
ایـن  بـه  نیـاز کشـور  )جـدول 4(.  می باشـد  گلخانه هـا می شـود، ضریـب خودکفایـی 85 درصـد 
محصـوالت 129 میلیون تـن در سـال و تولیـد آن ها در داخل کشـور 109 میلیون تن در سـال اسـت. 

مجمـوع کمبـود تولیـد 34 میلیون تـن و مجمـوع مـازاد تولیـد 14 میلیون تـن در سـال اسـت. 
مقایسـه میـزان آب آبـی الزم بـرای تولیـد محصوالت کشـاورزی با میـزان آب اختصاصـی کنونی 
نکتـه جالبـی را روشـن می سـازد. منظـور از منابع آب آبـی35 عبارت اسـت از آب از منابع سـطحی یا 

35- Blue water
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زیرزمینـی اسـت کـه بـرای آبیـاری در مـزارع، باغـات و گلخانه هـا مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. 
بـرای تولیـد همـه نیازهـای کشـور بـه محصـوالت گیاهـی بـه 127 میلیارد متـر مکعب آب در سـال 
نیـاز می باشـد در حالـی کـه عمـال میـزان آب اختصاصـی به تولیـد این محصـوالت 82 میلیـارد متر 
مکعـب اسـت. بنابرایـن، بـا اختصـاص 65 درصـد آب مـورد نیـاز، 85 درصد تولیـدات گیاهی کشـور 
حاصـل می شـوند. ایـن بدان معناسـت کـه محصوالتی کـه آب بری بیش تـری دارند، وارد می شـوند. 
همچنیـن نشـان می دهـد کـه در حالـی کـه خودکفایـی از نظـر وزنی 85 درصـد اسـت، از نقطه نظر 
منابـع آب بـرای آبیـاری )آب آبـی(، 65 درصد اسـت و خودکفایی آبـی پایین تـر از خودکفایی غذایی 

قرار دارد. 
بایـد توجـه داشـت کـه بخشـی از تولیـدات گیاهـی در جدول 4 و شـکل 6 در شـرایط دیـم تولید 
شـده اند کـه در آن آب آبـی بـه مصرف نمی رسـد. شـکل 7 نحـوه توزیع تولیـدات گیاهی در شـرایط 
دیـم را بـه تفکیـک گیاهـان زراعـی، باغبانـی درختـی و باغبانـی سـبزی-صیفی نشـان می دهـد. در 
مجمـوع 92 درصـد از تولیدات گیاهی کشـور در شـرایط کشـت آبـی، صورت می گیرد کـه 59 درصد 
کل سـطح زیـر کشـت کشـور را تشـکیل می دهند. این درصـد برای گیاهـان زراعی 90 درصـد، برای 

درختـان میـوه 92 درصـد و برای سـبزی-صیفی 98 درصد اسـت. 

 



76

2

ت غذایی ول امنی موعه اسناد مرتبط با سند ملی و راهربدی تح مج

شکل 7- نحوه توزیع تولیدات گیاهی در شرایط دیم یا آبی کشور.

3-1-3- استفاده از منابع آب 

در سـطح جهـان و نیـز ایـران، کشـاورزی بزرگ تریـن مصـرف کننـده آب اسـت که ایـن موضوع 
نیـز بـه ماهیـت گیاهان و پیوسـتگی تعـرق و فتوسـنتز مربوط می شـود. بـرای دریافـت CO2 و انجام 
فتوسـنتز و تولیـد مـاده خشـک، گیاهـان بایـد روزنه هـای روی برگ هـای خـود را بـاز نگهدارنـد کـه 
در نتیجـه آن بخـار آب از برگ هـا بـه اتمسـفر منتشـر می شـود. هـر چـه محیـط خشـک تر باشـد، 
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بـه ازای هـر واحـد CO2 تثبیـت شـده یـا مـاده خشـک تولید شـده، آب بیش تـری از طریـق گیاه از 
دسـت مـی رود )سـلطانی و فرجی، 1386(. منظـور از منابع آب در این جا آب از منابع سـطحی یا زیر 
زمینـی اسـت کـه برای آبیـاری در مـزارع، باغـات و گلخانه ها مورد اسـتفاده قرار می گیـرد )آب آبی(. 
اسـتفاده از منابـع آب و نیـز سـایر منابـع محیطـی مشـابه دارای دو جنبـه مهم اسـت که بایـد به آن 

پرداخته شـود: 
)1( فرآهمـی36 کـه حسـب مـورد شـامل کل مقـدار بالقـوه یا بالفعـل یا مجـاز بـرای بهره برداری 

است، و 
)2( کارایی37 که حسـب مورد شـامل کسـری از منبع اسـت که اسـتفاده مفید از آن شـده اسـت 

یـا نسـبت تولیـد به ازای میزان منبع اسـتفاده شـده می باشـد. 
در ایـن بخـش و بـرای منابـع آب منظـور از فرآهمـی، کل آب آبـی اسـت کـه از منبـع آب )مثـل 
رودخانـه یـا چـاه( بـه کشـاورزی اختصـاص داده-می شـود و منظـور از کارایـی، راندمان آبیـاری کل 
می باشـد که در حقیقت نسـبت آب اسـتفاده شـده توسـط گیاه )تبخیرتعرق( به کل آب اختصاصی 
بـه گیـاه از منبـع آب )رودخانـه یـا چـاه( می باشـد. بنابرایـن، تلفات یـا هـدرروی آب از منبـع آن تا 

مزرعـه نیـز بـه حسـاب آب اختصـاص یافتـه به گیاه گذاشـته می شـود. 
متاسـفانه اطالعـات یکپارچـه و بـه روز و مربـوط بـه بازه زمانی یکسـان از برداشـت یـا مصرف آب 
در بخـش کشـاورزی بـه تفکیـک اسـتان ها یـا حوضه ها در دسـت نیسـت. بخشـی از این مشـکل به 
ماهیـت ایـن امر یعنی گسـتردگی کشـاورزی در سـطح کشـور و محدودیـت آماربرداری هـای مرتبط 
بـا آب مربـوط می شـود. در مطالعه حاضـر، برای تخمین مقدار برداشـت آب برای مصارف کشـاورزی 
36- Availability

37- Efficiency
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در هـر اسـتان بـه صـورت دو مرحلـه ای عمل شـد: در مرحله اول تالش شـد کلیه آمار و ارقـام از آب 
اختصاصـی یا مصرفی کشـاورزی در اسـتان های کشـور جمع آوری شـود. این اطالعـات از هر منبع و 
هـر دوره زمانـی کـه در دسـترس بودند، جمـع آوری شـدند. در مرحلـه دوم، برآوردهـای مختلف در 
هـر اسـتان بـا تولیـدات گیاهـی آن اسـتان مقایسـه شـدند و بـا توجـه بـه رابطـه تولیـد گیاهی-نیاز 
آبی-راندمـان آبیـاری بـرای هـر اسـتان از بیـن مقادیـر گـزارش شـده، مقـداری انتخـاب شـد کـه با 
تولیـدات گیاهـی آن اسـتان و نیـز راندمـان آبیـاری در آن اسـتان تطبیـق داشـته باشـد )جزییات در 
پیوسـت 8(. مقادیـر حداقـل و حداکثـر آب اختصاصی به کشـاورزی یافت شـده برای هر اسـتان و نیز 
مقـدار انتخـاب شـده در شـکل 8 ارایـه شـده اسـت. مقادیـر آب اختصاصـی بـه کشـاورزی از 427 تا 

11727 میلیـون متـر مکعب در سـال بسـته به اسـتان دامنـه دارد. 
برداشـت فعلـی آب بـرای کشـاورزی بیـش از مقـدار قابـل بهره برداری یـا قابل برنامه ریزی اسـت 
کـه توسـط وزرات نیـرو کـه مسـئولیت تخصیـص آب در کشـور را بـر عهده دارد، اعالم شـده اسـت. 
)نامـه مـورخ 94/4/24 وزیـر نیـرو به دسـتگاه ها(. جـدول 5 مقادیر آب قابـل برنامه ریـزی به تفکیک 
منابع سـطحی و زیرزمینی برای مصارف کشـاورزی در اسـتان های کشـور نشـان می دهد. متاسـفانه 
مسـتندات در ارتبـاط بـا نحـوه محاسـبات و منبـع داده ها یـا اندازه گیری ها یافت نشـد. بـرای مثال، 
مشـخص نیسـت حجـم آب تجدیدپذیـر و درصـد قابل بهره بـرداری آن چه مقدار لحاظ شـده اسـت. 
بـر اسـاس ایـن ابالغیـه، مقـدار کل آب قابـل برنامه ریزی بـرای مصـارف کشـاورزی 61720 میلیون 
متـر مکعب در سـال اسـت کـه 31389 میلیون متر مکعـب آن از منابع زیرزمینـی و 30331 میلیون 
متـر مکعـب آن از منابع سـطحی تعییـن شده اسـت. مقـدار آب قابل برنامه ریزی برای کشـاورزی در 

اسـتان ها بیـن 287 تـا 8930 میلیـون متر مکعب در سـال متغیر اسـت. 
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شکل 8 - کم ترین و بیش ترین آب تخصیص یافته به بخش کشاورزی )ابتدا و انتهای مستطیل( که در منابع مختلف برای هر 
استان گزارش شده است به همراه مقدار آب اختصاصی به کشاورزی )لوزی( که با استفاده از رابطه منطقی بین تولید گیاهی، 

راندمان آبیاری و مقدار آب تخصیصی، انتخاب شده است )اعداد بر حسب میلیون متر مکعب در سال(.
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مقایسـه مقادیـر آب اختصاصـی فعلـی به کشـاورزی در اسـتان ها بـا مقادیـر آب قابل برنامه ریزی 
نشـان می دهـد کـه در همـه اسـتان ها اضافـه برداشـت از منابـع آب وجـود دارد )شـکل 9(. مقادیـر 
اضافـه برداشـت بیـن 17 تـا 2797 میلیـون متر مکعب در سـال دامنه دارد و جمع اضافه برداشـت ها 
24/3 میلیـارد متـر مکعـب در سـال می باشـد. برحسـب درصد از برداشـت فعلـی، متوسـط اضافـه 
برداشـت 28 درصـد اسـت ولـی بیـن 2 تـا 53 درصـد دامنـه دارد. در اسـتان های مرکـزی، قزویـن، 
سیسـتان و بلوچسـتان، همـدان، قـم، زنجـان و لرسـتان میـزان اضافـه برداشـت بیـش از 40 درصـد 
برداشـت فعلـی اسـت. در کلیـه اسـتان ها بایـد برداشـت آب بـرای کشـاورزی کاهـش پیـدا کنـد تا 
بـه سـطح قابل برنامه ریـزی برسـد. بدیهـی اسـت کـه تعدیـل اختصـاص آب بـه کشـاورزی در حـد 
قابل برنامه ریـزی اثـرات منفـی بـر تولیـدات کشـاورزی و سـایر جنبه هـای آن خواهـد داشـت که در 
بخش هـای بعـدی ایـن گزارش بـه آن هـا پرداخته می شـود. در صورت عـدم کنترل اضافه برداشـت 
نیـز برخـی تغییـرات زیسـت محیطـی حاصلـه از مرزهـای برگشـت ناپذیر عبـور می کننـد و احتماالً 
بعـدا بایـد هزینـه بیش تـری بـرای مهـار آن صـرف نمود. بـرای مثـال، می توان بـه ایجاد سـتادهای 
احیـا دریاچـه ارومیـه و مبـارزه بـا ریزگردهـا اشـاره کرد. به نظـر می رسـد بزرگ ترین چالـش  حال و 

آینـده بخش کشـاورزی کشـور مسـئله کم آبـی و سـازگاری با آن باشـد. 
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شکل 9. مقادیر آب قابل برنامه ریزی برای کشاورزی )رنگ آبی( و اضافه برداشت برای کشاورزی )رنگ قرمز( در استان های کشور 
بر حسب میلیون متر مکعب در سال. دایره ها مقادیر برداشت فعلی آب برای کشاورزی را نشان می دهند. 

بـه بـرآورد آب قابـل برنامـه ریزی توسـط وزارت نیـرو انتقاداتی وارد اسـت که با لحـاظ آن ها مقدار 
آب قابل برنامه ریـزی بـرای کشـاورزی از مقـداری اعالمـی فعلـی کم تـر خواهـد بـود )حـدود 40 در 
مقایسـه بـا 62 میلیـارد متر مکعب در سـال- قسـمت های بعـدی مالحظه شـوند( و بنابرایـن، مدیریت 
منابـع آب در حـد ایمـن بـرای محیـط زیسـت و پایـدار، به معنـی کاهش منابـع آب به کم تـر از نصف 
مقادیـر فعلـی اسـت کـه اثرات عمیقـی بر کشـاورزی خواهد داشـت و سـازگاری بـا آن نیازمنـد تحّول 
در بخـش کشـاورزی اسـت. ایـن موضـوع در بخش هـای بعدی ایـن گزارش مـورد بحـث قرار می گیرد. 
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جدول 5- مقادیر آب قابل برنامه ریزی برای کشاورزی در استان های مختلف کشور از منابع سطحی و زیرزمینی بر اساس ابالغیه 
وزارت نیرو بر حسب میلیون متر مکعب در سال )منبع داده ها: وزارت نیرو(. برخی اختالفات جزیی در جمع اعداد ناشی از 

گردکردن است. 

جمع زیرزمینی و سطحیمنابع سطحیمنابع زیرزمینیاستان

161127287البرز
9910471147اردبیل
297488785بوشهر

4226341056چهارمحال و بختیاری
42110151437آذربایجان شرقی

319012874477اصفهان
499113416332فارس
19115831774گیالن

8064491255گلستان
1094961189همدان

8301711001هرمزگان
2927871079ایالم

36696414310کرمان
7769691745کرمانشاه

35779204497خراسان رضوی
71582158930خوزستان
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جمع زیرزمینی و سطحیمنابع سطحیمنابع زیرزمینیاستان

114559673کهگیلیویه و بویراحمد
270586856کردستان

473458931لرستان
12864721758مرکزی

48334173900مازندران
208482690خراسان شمالی

10344171451قزوین
220112332قم

495186681سمنان
6627421404سیستان و بلوچستان

470126596خراسان جنوبی
8128821693تهران

178619673752آذربایجان غربی
1257411298یزد

287113400زنجان
313893033161720کل کشور

ادامه جدول 5- مقادیر آب قابل برنامه ریزی برای کشاورزی در استان های مختلف کشور از منابع سطحی و زیرزمینی بر اساس 
ابالغیه وزارت نیرو بر حسب میلیون متر مکعب در سال )منبع داده ها: وزارت نیرو(. برخی اختالفات جزیی در جمع اعداد ناشی از 

گردکردن است. 
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از 86 میلیـارد متـر مکعب در سـال آب اختصاصی به کشـاورزی در کشـور، 82 میلیارد متر مکعب 
آن )95 درصـد( در تولیـد گیاهـی در مـزارع، باغـات و گلخانه هـا مورد اسـتفاده قرار می گیـرد و بقیه 
در تولیـد دام و آبزیـان و گیاهـان زینتـی بـه مصـرف می رسـد )جدول 4(. نحـوه تخصیص ایـن منابع 
آب بیـن گیاهـان مختلـف کـه توسـط سیسـتم SEA بـرآورد شـده و در جدول 4 و شـکل 10 نشـان 
داده شـده اسـت. مقـدار آب آبی مورد اسـتفاده در آبیاری جهـت تولید محصوالت بیـن 887 میلیون 
متـر مکعـب در سـال )1 درصـد( بـرای حبوبات تـا 26092 میلیون متـر مکعب در سـال )32 درصد( 
بـرای تولیـد میوه هـا دامنه دارد )شـکل 10(. بعـد از میوه ها، بیش تریـن میزان آب آبـی مورد مصرف 
در آبیـاری به ترتیـب در تولیـد بقـوالت علوفـه ای )حـدود 14 درصـد(، برنـج )11 درصـد( و گنـدم 
)11 درصـد( اسـتفاده می شـود. گیاهـان علوفه ای )شـامل جـو و ذرت( در مجموع 24 درصـد از منابع 
آب را بـه خـود اختصـاص داده انـد )شـکل 10(. ایـن موضـوع کـه آیـا این نحـوه تخصیص بـه لحاظ 
اسـتفاده اقتصـادی از آب در حـد بهینـه قـرار دارد یـا خیـر و نیـز ایـن موضـوع کـه با کاهـش منابع 
آب آبـی بـه حـد ایمـن یـا پایـدار تخصیص مطلـوب آب چگونـه باید باشـد در بخش های بعـدی این 

گـزارش مورد بحـث قـرار می گیرد. 
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شکل 10- چگونگی توزیع منابع آب آبی بین گیاهان و گروه های گیاهی در کشور در شرایط کنونی که با استفاده از سیستم
 SEA برآورد شده است. کل منابع آب آبی برداشت شده برای کشاورزی 86 میلیارد متر مکعب در سال است. 

برای داشـتن تصویری کاملتر از منابع آب و اسـتفاده از آن باید به راندمان آبیاری نیز توجه شـود. 
راندمـان آبیـاری کل عبـارت اسـت از نسـبت یا درصـد آب مصرفـی در مزرعـه )تبخیرتعرق( تقسـیم 
بـر آب اختصـاص یافتـه از منبـع )چـاه، رودخانـه و نظیر این هـا(. راندمـان آبیـاری کل حاصل ضرب 
راندمـان انتقـال آب از منبـع بـه مزرعـه و راندمـان کاربـرد آب در مزرعـه اسـت. به طور کلـی، از نظر 
FAO راندمـان آبیـاری کل 20 تـا 30 درصـد ضعیـف، 40 درصد قابـل قبول و 50 تـا 60 درصد خوب 

محسـوب می گـردد )بروور و همـکاران، 1989(. 
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در ایـن مطالعـه نسـبت به بـرآورد راندمان آبیاری کل در سـطح اسـتانی )بدون تفکیـک گیاهان( 
اقـدام گردیـد و برآوردهـای حاصلـه در سیسـتم SEA بارگـزاری شـده اند. راندمان آبیـاری کل برای 
هر اسـتان بر اسـاس راندمان آبیاری در مزرعه برای اسـتان گزارش شـده توسـط عباسـی و همکاران 
)1395( و بـرآورد راندمـان انتقـال آب در اسـتان بـه دسـت آمـد. عباسـی و همـکاران )1395( بـا 
اسـتفاده از 1900 انـدازه گیـری راندمـان آبیاری در مزرعـه در 135 گزارش، متوسـط راندمان آبیاری 
در مزرعـه را بـرای اسـتان های مختلـف ارایـه داده انـد. راندمـان انتقـال آب در هـر اسـتان بـا توجه 
بـه نسـبت منابـع آب زیـر زمینـی مـورد اسـتفاده بـه کل )جمع سـطحی و زیـر زمینی( و سـطح زیر 
کشـت آبیـاری مکانیـزه تخمیـن زده شـد )پیوسـت 17(. در شـکل 11، بـرآورد راندمان آبیـاری کل 
بـرای هـر اسـتان نشـان داده شـده اسـت. مقادیـر راندمـان آبیـاری از 31 تـا 46 درصد دامنـه دارند. 
اسـتان های چهارمحـال و بختیاری، سـمنان، گلسـتان و مازنـدران دارای راندمان آبیـاری 35 درصد و 
کم تـر هسـتند و اسـتان های البـرز، یـزد، کهگیلویـه و بویراحمـد، همـدان، ایـالم، خراسـان جنوبـی، 
قـم، مرکـزی، هرمـزگان، کرمـان و سیسـتان و بلوچسـتان دارای راندمـان آبیـاری 40 درصـد و باالتر 

می باشـند. راندمـان آبیـاری کل بـرای کشـور 38 درصد برآورد شـده اسـت.
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شکل 11- برآورد راندمان آبیاری کل )درصد( در استان های مختلف کشور.

خالصـه وضعیـت اختصـاص و مصـرف آب در کشـاورزی کشـور در شـکل 12 بـه تصویر کشـیده 
شـده اسـت. از 86 میلیـارد متـر مکعـب در سـال آب اختصاصـی به کشـاورزی در کشـور، بـا راندمان 
38 درصـد 33 میلیـارد آن بـه مصرف می رسـد و 53 میلیارد متر مکعـب در سـال آن )28 میلیارد در 
انتقـال + 26 میلیـارد در مزرعـه( ظاهـرا هـدر مـی رود. براسـاس مطالعـات مختلف جهانـی می توان 
اظهـار داشـت کـه حـدود نیمـی از تلفـات ظاهـری، یعنی 27 میلیـارد متر مکعـب در سـال )نیمی از 
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53 میلیـارد( آن بـه اکوسیسـتم ها یـا محیـط زیسـت بـر می گـردد اگرچه ممکـن اسـت کیفیت آن 
کاهـش یافتـه باشـد. بایـد توجه داشـت که در صورتـی که آب اختصاصـی به کشـاورزی در حد فعلی 
) 86 میلیـارد( بمانـد، افزایـش راندمـان از 38 به مثال 60 درصد، مقدار آب مصرفـی در مزرعه را از 33 
بـه 52 میلیـارد متـر مکعب در سـال افزایش می دهـد که می تواند باعـث افزایش چشـمگیر تولیدات 
گیاهـی شـود. امـا، بایـد توجـه داشـت کـه در ایـن حالت مقـدار آب برگشـتی بـه طبیعـت از 27 به 
17 میلیـارد متـر مکعـب در سـال کاهـش پیدا می کند و بـه معنی بدتر شـدن وضعیت بـرای گردش 
آب در طبیعـت و اکوسیسـتم ها خواهـد بـود مگـر آن کـه ابتـدا کل مصـرف آب کاهـش داده شـود و 

سـهم مربـوط بـه جریان هـای محیطـی و اکوسیسـتم ها کنار گذاشته شـود. 

 

شکل 12- تصویری از وضعیت کنونی اختصاص و مصرف آب در کشاورزی در سیستم SEA. استفاده در مزارع شامل باغات و 
گلخانه ها نیز می شود. مقادیر همگی بر حسب میلیارد متر مکعب در سال هستند. کل اختصاص یا برداشت 86 و مصرف در مزارع 

33 میلیارد متر مکعب در سال برآورد شده است. 
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یکـی دیگـر از جنبه هـای مهـم آب و کشـاورزی، مقـدار آب پنهـان38 یـا ردپـای آب آبـی39 یا آب 
مجـازی40 در محصـوالت کشـاورزی اسـت. ردپای آب نشـان می دهـد در تولید هر واحـد از محصول 
چـه میـزان آب آبـی بـه کار رفتـه اسـت. بـاال یـا پایین بـودن ردپـای آب حاوی نـکات زیادی اسـت 
ولـی لزومـاًً نشـان دهنـده خـوب یـا بد بـودن تولیـد یک محصـول نیسـت و با لحـاظ سـایر جنبه ها 
بـه ویـژه اقتصـادی بایـد در ایـن مورد قضاوت شـود. نکته دیگر این اسـت که در شـرایط دیـم به آب 
آبـی نیـازی نیسـت و در نتیجـه چنان چـه معدل شـرایط دیم و آبـی را در نظر داشـته باشـیم، ردپای 
آب یـا آب آبیـاری به کارفتـه در تولیـد هـر تـن محصـول، بـرای آن دسـته از گیاهانی که در شـرایط 
دیـم نیـز تولیـد می شـوند، کم تـر خواهد شـد. ردپـای آب بـرای تولید در شـرایط کشـت آبـی و نیز 
بـرای مجمـوع شـرایط دیـم و آبـی کشـور بـرای محصـوالت مختلـف در شـکل 13 ارایه شـده اسـت 
کـه بـر اسـاس مدیریـت و الگـوی کشـت کنونی برآورد شده اسـت. شـایان ذکر اسـت کـه رد پای آب 
آبـی در این جـا شـامل آب مصرفـی بـرای تولیـد نهاده هـا مثـل کودهـا نمی شـود و فقط شـامل آب 

آبیاری می باشـد. 
در شـرایط کشـت آبـی، کم تریـن مقـدار ردپـای آب آبـی در ذرت سـیلویی )300 متـر مکعـب 
بر تـن(، سـبزی-صیفی )303 متـر مکعـب بـر تـن(، سـیب زمینی )351 متـر مکعب بر تـن(، گیاهان 
قنـدی )360 متـر مکعـب بـر تـن( و بیش تریـن آب آبـی در دانه هـای روغنـی )4525 متـر مکعـب 
بر تـن(، حبوبـات )3680 متـر مکعب بـر تن( و شـلتوک برنج )3638 متـر مکعب بر تـن( وجود دارد. 

38- Hidden water

39- Blue water footprint

40- Virtual water
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باالتریـن مقادیـر ردپـای آب در بیـن محصـوالت کشـاورزی مربـوط بـه تولیـد گوشـت قرمـز اسـت 
کـه در تولیـد آن از ذرت )سـیلویی و دانـه ای(، بقـوالت علوفـه ای و محصـوالت جانبی )کاه، سـبوس و 
کنجالـه( اسـتفاده می شـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه آب مصرفـی در تولیـد محصـوالت دامی شـامل 
مصـرف غیر مسـتقیم در مـزارع و مصـرف مسـتقیم در دامـداری و مرغداری می شـود. میـزان آب آبی 
مـورد نیـاز بـرای تولید هر تن گوشـت قرمز در کشـور 22715 متر مکعب اسـت که نسـبت به سـایر 
محصـوالت رقـم باالیی اسـت. از نظر تولیـد محصوالت دامی بعد از گوشـت قرمز، تولید گوشـت مرغ، 
تخـم مـرغ و شـیر در رتبه هـای بعـدی ردپـای آب آبـی قـرار گرفتنـد کـه مقادیر آنهـا در مقایسـه با 
محصـوالت گیاهـی بیش تـر اسـت )جـدول 5(. برآوردهـای ردپـای آب در مطالعه حاضـر کاربردهای 
متعـددی دارد. یکـی از ایـن کاربردها، کّمی کـردن صادرات آب در قالب صـادرات محصوالت غذایی و 

کشـاورزی است. 
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شکل 13- ردپای آب آبی یا آب پنهان )متر مکعب بر تن یا لیتر بر کیلوگرم( در تولید محصوالت مختلف کشاورزی در شرایط 
اقلیمی، مدیریتی و الگوی کشت فعلی کشور در شرایط کشت آبی و مجموع کشت آبی و دیم. محصوالت به صورت وزن تر درب 
مزرعه برای گیاهان زراعی، درب کشتارگاه برای گوشت و درب مرکز تولید برای تخم مرغ و شیر هستند. در ردپای آب برای 

تولیدات دامی، آب آبی مصرفی شامل مصرف غیر مستقیم در مزارع و مصرف مستقیم در دامداری و مرغداری می شود. برآوردها با 
سیستم SEA صورت گرفته است. 



92

2

ت غذایی ول امنی موعه اسناد مرتبط با سند ملی و راهربدی تح مج

در گذشـته پژوهش هـای متعـددی در ارتبـاط بـا محاسـبه آب مجـازی در ایـران صـورت گرفتـه 
اسـت )روحانـی و همـکاران، 1387؛ عربی یـزدی و همـکاران، 1388؛ باغسـتانی و همـکاران، 1389؛ 
اعتدالـی و همـکاران، 1396(. در اکثـر ایـن مطالعات با محاسـبه تبخیر و تعرق بالقـوه )از طریق مدل 
Cropwat یـا روش هـای دیگـر( مقـدار نیاز آبی محاسـبه شـده اسـت و از آن طریق آب مجـازی برای 

شـرایط کشـت آبـی محاسـبه گردیـده اسـت. درحالـی که میـزان آب بـه کار رفتـه در مـزارع ممکن 
اسـت متفـاوت از نیـاز آبیاری محاسـبه شـده برای شـرایط پتانسـیل باشـد. معلوم نیسـت تلفات آب 
از منبـع تـا مزرعـه در مطالعـات قبلی لحاظ شـده یـا خیـر؟ در اکثر ایـن مطالعات تولیـدات دیم که 
نیـاز بـه آب آبـی ندارنـد در محاسـبه آب مجـازی لحـاظ نشـده اند. بـا لحـاظ نمـودن تولیـدات دیم 
تصویـر واقعی تـری از متوسـط کشـوری آب مجـازی حاصل خواهد شـد. همچنین در ایـن مطالعات، 
آب مجـازی بـرای تولیـدات دامـی محاسـبه نشـده اسـت. در پژوهـش حاضر، با اسـتفاده از سیسـتم 

SEA ایـن نقـاط ضعـف مرتفع شـده اند. 

3-1-4- استفاده از منابع زمین 

یکـی از منابـع کلیدی تولید محصوالت کشـاورزی، زمین می باشـد. کل سـطح زیر کشـت کشـور 
در بـازه 1392 تـا 1396 )سـال برداشـت( 14307 هزار هکتـار )14/3 میلیـون هکتار( بوده اسـت که 
5/90 میلیـون هکتـار آن دیـم و 8/41 میلیـون هکتـار آن آبـی می باشـد. بنابراین، 59 درصـد از کل 
سـطح زیر کشـت کشـور به کشـت آبـی اختصـاص دارد. این مقادیر سـطح زیر کشـت معـادل زمین 
نیسـت چـون در بخشـی از اراضـی دو یـا سـه محصول در سـال کشـت می گـردد که در ایـن صورت 
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همـه بـا هـم جمـع شـده اند و مقادیـر مذکـور حاصـل شده اسـت41. بـر اسـاس گـزارش مسـگران و 
همـکاران )2016( 5/5 میلیـون هکتـار )حدود 40 درصد( از اراضی فعلی کشـاورزی در دسـته اراضی 
نامناسـب یـا خیلی ضعیـف برای کشـاورزی قرار دارنـد. از طرفی حـدود 25 درصد اراضی کشـاورزی 
تحـت تأثیـر شـوری قـرار دارنـد )مومنـی، 1388( و مـاده آلـی خاک هـای کشـاورزی پاییـن اسـت. 
بنابرایـن، می تـوان اظهـار داشـت کـه منابـع زمیـن فعلی بـرای کشـاورزی در کشـور نه تنهـا امکان 
افزایـش بیش تـر نـدارد، بلکـه نیـاز اسـت بخشـی از آن کنار گذاشـته شـود و یا بـا اقدامات مناسـب 

نسـبت بـه بهبـود آن )مثـل افزایش مـاده آلی خـاک( اقـدام گردد. 
توزیـع سـطح زیـر کشـت در شـرایط دیم، آبـی و مجموع این دو در شـکل 14 آورده شـده اسـت. 
در شـرایط دیـم، گنـدم بـا 63 درصـد و سـپس جـو با 17 درصـد، حبوبـات بـا 10 درصـد و میوه ها با 
6 درصـد، 96 درصـد سـهم سـطح زیر کشـت را به خـود اختصـاص داده اند. انگـور، انجیـر، مرکبات و 
خرمـا مهم تریـن میوه هـای هسـتند کـه در شـرایط دیـم نیـز تولیـد می شـوند. در شـرایط آبـی، 
گنـدم و میوه هـا هـر کـدام با 26 درصـد، گیاهان علوفـه ای )جو، ذرت، بقوالت و سـایر( بـا 22 درصد، 
معـادل 75 درصـد از کل سـطح زیـر کشـت را بـه خـود اختصـاص داده اند. سـبزیجات بـا 8 درصد و 
برنـج بـا 7 درصـد نیز سـهم قابل مالحظـه ای را دارنـد. از نظر مجموع شـرایط دیم و آبـی، 80 درصد 
سـطح زیر کشـت به گنـدم )41 درصـد(، گیاهان علوفـه ای )21 درصد؛ شـامل جـو و ذرت( و میوه ها 

)18 درصـد( تعلّق دارد )شـکل 14(. 

ــب  ــه ترتی ــم ب ــی و دی ــت آب ــر کش ــی زی ــاحت اراض ــال 1397، مس ــت س ــرداری زراع ــرح آمارب ــج ط ــاس نتای ــر اس 41- ب
ــه ترتیــب 1/7 و 2/8 میلیــون هکتــار و جمــع کل اراضــی  4/5 و 6/5 میلیــون هکتــار و مســاحت اراضــی آیــش آبــی و دیــم ب
15/5 میلیــون هکتــار  بوده اســت. بــه ایــن رقــم بایــد 2/6 میلیــون هکتــار اراضــی باغــی )2/2 میلیــون هکتــار آبــی و مابقــی 
دیــم( را نیــز اضافــه کــرد. توجــه شــود کــه بــه دلیــل کشــت دو محصــول در ســال و آیش گــذاری، آمــار ســطح زیــر کشــت و 

اراضــی دارای اختــالف هســتند.
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یکـی از شـاخص های بهـره وری از منابـع زمیـن، خـأ عملکرد نسـبی می باشـد. این شـاخص به 
پتانسـیل عملکرد و عملکرد واقعی از زمین ارتباط دارد )شـکل 15(. پتانسـیل عملکرد عبارت اسـت از 
عملکـرد ارقـام سـازگار فعلی بـا مدیریت مطلوب تولیـد طوری که آفـات، بیماری هـا و علف های هرز 
بـه طـور مؤثـری کنترل می شـوند، با انجـام آبیـاری و کوددهی، محدودیـت آب و عناصـر غذایی رفع 
می گـردد و سـایر عملیـات تولیـد نیـز بـه صـورت مطلـوب انجـام می گیرنـد. در شـرایط آب محدود 
)دیـم(، بـه جای واژه پتانسـیل عملکرد از پتانسـیل عملکـرد آب محدود42 استفاده می شـود که همان 
پتانسـیل عملکـرد اسـت ولـی بـرای شـرایط دیم یا شـرایطی کـه محدودیـت آب به طـور کامل قابل 
رفـع نیسـت. خـأ عملکرد عبارت اسـت از اختـالف عملکرد واقعی کشـاورز و پتانسـیل عملکرد و خأ 
عملکـرد نسـبی عبـارت اسـت از نسـبت خـأ عملکـرد بـه پتانسـیل عملکرد کـه نشـان می دهد چه 
بخشـی از پتانسـیل عملکرد، دسـتیابی نشده اسـت. شـکل 15 مفهوم خأ عملکرد را نشـان می دهد. 

 
 

شکل 14- توزیع سطح زیر کشت در شرایط دیم، آبی و مجموع این دو بین گیاهان و گروه های گیاهی مختلف در کشور.

42- Water-limited potential yield 
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شکل 14- توزیع سطح زیر کشت در شرایط دیم، آبی و مجموع این دو بین گیاهان و گروه های گیاهی مختلف در کشور.
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رسـیدن بـه پتانسـیل عملکـرد به لحاظ فّنی دشـوار اسـت، بـه لحاظ اقتصـادی مقرون بـه صرفه 
نبـوده و شـاید بـه دلیـل مصـرف زیـاد نهاده هـا مثل کـود و سـّم از نظر زیسـت محیطی هم مناسـب 
نباشـد. بنابرایـن، هـدف گـذاری و برنامه ریزی برای دسـتیابی به 70 تـا 80 درصد پتانسـیل عملکرد 
صـورت می گیـرد کـه عملکرد قابل دسـتیابی43 نام گذاری شـده اسـت. خـأ عملکرد قابل دسـتیابی 

عبـارت اسـت از اختـالف عملکرد واقعی کشـاورز و عملکرد قابل دسـتیابی44 )شـکل 15(. 

 

شکل 15- نمایش مفهوم پتانسیل عملکرد، خأ عملکرد و خأ عملکرد قابل دستیابی

43- Attainable yield

44- Exploitable yield gap
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در ایـن مطالعـه، پتاسـیل عملکـرد و خـأ عملکـرد گیاهـان مهـم کشـور ارزیابـی گردیـد و خـأ 
عملکـرد نسـبی نیـز محاسـبه شـد. شـکل 16 عملکـرد واقعـی، خـأ عملکـرد و پتانسـیل عملکـرد 
)جمـع دو عملکـرد قبلـی( را بـرای گیاهـان و گروه هـای گیاهی مّهم کشـور نشـان می دهـد. در این 
شـکل خأ عملکـرد بـه رنـگ قرمز در واقع پتانسـیل اسـتفاده نشـده از زمین را مشـخص می سـازد. 
در شـرایط آبـی، خـأ عملکـرد نسـبی بـرای برنـج )44 درصـد(، گیاهـان قنـدی )48 درصـد( و ذرت 
سـیلویی )45 درصـد( کم تـر و برای سـبزی -صیفی)56 درصد(، گنـدم )62 درصـد(، دانه های روغنی 
)58 درصـد(، میوه هـا )69 درصـد( و بقـوالت علوفـه ای )68 درصـد( باالتـر اسـت. در شـرایط دیـم، 
در مجمـوع خـأ عملکـرد و خـأ عملکـرد نسـبی بزرگتـر هسـتند. در شـرایط دیـم، خـأ عملکـرد 
نسـبی بـرای گنـدم، دانه هـای روغنی، جـو و میوه هـا 60 درصـد، حبوبـات 66 درصد و بـرای بقوالت 
علوفـه ای 46 درصـد می باشـد. شـایان ذکـر اسـت که عمـده بقـوالت علوفه ای دیـم )عمدتاً شـبدر( 
در اسـتان های مرطـوب شـمالی کشـت می شـوند در حالـی کـه ایـن اسـتان ها در کشـت آبـی ایـن 
گیاهـان حایـز اهمیـت نیسـتند. بنابرایـن، مقایسـه خـأ عملکـرد نسـبی برای بقـوالت علوفـه ای در 
شـرایط دیـم و آبـی قابل اتکا نیسـت. در مجموع شـرایط دیم و آبی و بـرای همه گیاهان مورد کشـت 
در کشـور، خـأ عملکـرد نسـبی 60 درصـد بـرآورد گردید، بدیـن معنی کـه عملکردهـای فعلی تنها 

40 درصـد پتانسـیل عملکردها می باشـند. 
بایـد خاطر نشـان سـاخت که در شـرایط کشـت آبـی بزرگی خـأ عملکـرد لزوماً به معنـی وجود 
پتانسـیل بـزرگ بـرای افزایـش تولیـد نیسـت چـون بـرای رفـع خال، یـک منبـع الزم، آب می باشـد 
کـه در بسـیاری مناطـق موجـود نیسـت. بـرای توضیـح این مطلـب به شـکل 17 توجه شـود. در این 
شـکل، تولیـد گیاهـی کنونی اسـتان ها در شـرایط آبی بـا تولید گیاهـی در صورتی که خأ نسـبی از 
60 درصـد کنونـی بـه 25 درصـد کاهش یافته باشـد بـرای دو حالت عـدم محدودیت منابـع آب و نیز 
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اسـتفاده از منابـع آب در حـد آب قابل برنامه ریـزی بـرای کشـاورزی )کـه توسـط وزرات نیـرو اعـالم 
شـده اسـت(، مقایسـه شـده اند. در این شـکل همچنین فرض شـده اسـت که با کاهش خأ از 60 به 
25 درصـد، راندمـان آبیـاری نیز از مقـدار کنونی 38 درصد بـه 55 درصد افزایش می یابـد. همان طور 
کـه مشـخص اسـت، محدودیـت منابـع آب اجـازه نخواهـد داد کـه از همـه پتانسـیل استفاده نشـده 
عملکـرد و تولیـد بتـوان بهره بـرداری کـرد. بـر اسـاس شـکل 17، تولیـد گیاهـی کنونـی کشـور در 
شـرایط آبی از 89  میلیون تـن در سـال بـا رفـع خـال و عـدم محدودیـت آب بـه 159 میلیون تـن در 
سـال قابـل افزایـش اسـت ولـی محدودیـت آب )علی رغـم فـرض افزایـش راندمـان آبیـاری از 38 به 

55 درصـد(، ایـن افزایـش را بـه 115 میلیون تـن محدود می سـازد. 

 

شکل 16- عملکرد واقعی و خأ عملکرد گیاهان و گروه های مهم گیاهی در شرایط آبی )باال( و دیم )پایین( برآورد شده در این 
مطالعه. پتانسیل عملکرد در شکل عبارت از جمع این دو عملکرد یعنی طول میله ها است. 
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ادامه شکل 16- عملکرد واقعی و خأ عملکرد گیاهان و گروه های مهم گیاهی در شرایط آبی )باال( و دیم )پایین( برآورد شده در 
این مطالعه. پتانسیل عملکرد در شکل عبارت از جمع این دو عملکرد یعنی طول میله ها است. 
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شکل 17- تولید گیاهی فعلی )رنگ قرمز( در مقایسه با تولید گیاهی قابل دستیابی در استان های کشور. تولید قابل دستیابی با 
استفاده از خأ عملکرد نسبی 25 درصد )مقدار کنونی 60 درصد است( با فرض این که محدودیت منابع آب نباشد )رنگ سبز( و 
نیز با فرض این که منابع آب کشاورزی کشور به 62 میلیارد متر مکعب سال )مقدار قابل برنامه ریزی اعالم شده توسط وزارت 

نیرو( محدود گردد )رنگ نارنجی( با سیستم SEA محاسبه شده است. همچنین فرض شده است با رفع خأ به 25 درصد، راندمان 
آبیاری نیز از 38 درصد کنونی به 55 درصد افزایش می یابد. 
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شکل 18- تولید گیاهی کنونی )رنگ سبز( در شرایط دیم استان های کشور و تولید گیاهی قابل دستیابی )رنگ قرمز( با رفع خأ 
از 60 درصد کنونی به 25 درصد. دایره ها کل تولید قابل دستیابی را نشان می دهند. 

در شـرایط دیـم، رفـع خـأ نیازمنـد آبیاری نیسـت و امـکان بهره بـرداری کامـل از خـأ عملکرد 
قابـل مدیریـت وجـود دارد. شـکل 18 تولیـد گیاهـی اسـتان های مختلف در شـرایط دیم را بـا تولید 
قابـل دسـتیابی در شـرایطی کـه خـأ عملکـرد بـه 25 درصد کاهـش یافته باشـد، نشـان می دهد. بر 
اسـاس ایـن شـکل تولید گیاهی در شـرایط دیم با رفـع خأ قابـل دسـتیابی از 7/7 میلیون تن کنونی 

بـه 14/2 میلیون تـن افزایـش پیـدا می کنـد کـه بـه معنی حـدود دو برابر شـدن تولید اسـت. 
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3-1-5- استفاده از کودها 

نیتـروژن، فسـفر و پتاسـیم مهم تریـن عناصری هسـتند که به صـورت کودی و در مقادیـر باال برای 
تولیـد گیاهـی مـورد نیاز می باشـند. در فاصلـه 1392 تا 1396، سـاالنه به طور متوسـط 615 هزار تن 
نیتـروژن، 68 هـزار تـن فسـفر و 47 هـزار تن پتاسـیم بـه صورت کود شـیمیایی در کشـاورزی کشـور 
مصـرف شـده اسـت. همچنین در همین دوره، سـاالنه 11 هزار تـن نیتروژن، 3 هزار تن فسـفر و 8 هزار 

 .)FAO، 2019( تـن پتاسـیم در قالب کودهای دامی در کشـاورزی کشـور مصرف شده اسـت
مـاژول NPK در سیسـتم SEA ایـن امـکان را می دهـد که برای شـرایط فعلی و نیز سـناریوهای 
مختلـف تولیـد، مقـدار کودهـای الزم بـرای مصرف بـا توجه بـه خصوصیـات گیاه و عملکرد و سـطح 
زیـر کشـت گیـاه بررسـی گردد. شـکل 19 نیـاز کـودی اسـتان های مختلف با توجـه به نـوع گیاهان 
مـورد کاشـت، سـطح زیـر کشـت موجـود و عملکردهای فعلی را نشـان می دهـد. شـکل 20 نیز نحوه 
توزیـع متناسـب کودهـا بین گیاهـان و گروه های گیاهـی مهم در کشـور را ارایه می کنـد. در مجموع 
بـرای عملکردها و سـطح زیر کشـت فعلی کشـور، سـاالنه باید 999 هـزار تن نیتـروژن، 149 هزار تن 
فسـفر و 760 هـزار تـن پتاسـیم بـه صورت کـود مصرف گردد تـا مقدار عناصـر خارج شـده جایگزین 

)جبران( شـوند. 
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شکل 19- برآورد نیاز کودی )بر حسب هزار تن( در استان های مختلف کشور بر مبنای عملکردها و سطح زیر کشت فعلی گیاهان 
 .SEA مختلف با سیستم

مقایسـه مقادیـر مصـرف و مقادیـر الزم بـرای مصـرف نشـان می دهـد خـأ کـودی بزرگـی در 
کشـور وجـود دارد )شـکل 21(. بـرای کود نیتـروژن 37 درصد، فسـفر 52 درصد و پتاسـیم 93 درصد 
خأ کـودی وجـود دارد. بایـد توجـه داشـت کـه این خـأ کودی بـه این معنی نیسـت که بـرای همه 



104

2

ت غذایی ول امنی موعه اسناد مرتبط با سند ملی و راهربدی تح مج

گیاهـان کم تـر از حـد الزم کـود بـه کار مـی رود، بلکـه شـواهد نشـان می دهـد ممکـن اسـت بـرای 
برخـی گیاهـان و مناطـق مصـرف در حد نیـاز، برای برخـی بیش از حد نیـاز )گیاهان پرسـود( و برای 
بقیـه کم تـر از حـد نیـاز باشـد )پیوسـت 10(. بنابرایـن، غیریکنواختـی نیـز در کمبـود کاربـرد کود 
وجـود دارد کـه وضعیـت را بدتـر می سـازد. خأ کـودی موجب می شـود ذخایـر ماده آلـی خاک که 
منبـع نیتروژن و فسـفر هسـتند و نیز پتاسـیم معدنی خـاک تخلیه گردنـد. متخصصان علـوم خاک و 
اکولـوژی پاییـن بـودن و کاهـش مـاده آلـی خاک هـای کشـور را در حـد فاجعـه توصیـف می کننـد 

)پروفسـور م.ج. ملکوتـی، مکاتبات شـخصی(. 

  

شکل 20- برآورد نحوه توزیع متناسب کودی بین گیاهان و گروه های مهم گیاهی در کشور با استفاده از سیستم SEA. ساالنه باید 
999 هزار تن نیتروژن، 149 هزار تن فسفر و 760 هزار تن پتاسیم با درصدهای برآورد شده مصرف گردد. 
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 .SEA ادامه شکل 20- برآورد نحوه توزیع متناسب کودی بین گیاهان و گروه های مهم گیاهی در کشور با استفاده از سیستم
ساالنه باید 999 هزار تن نیتروژن، 149 هزار تن فسفر و 760 هزار تن پتاسیم با درصدهای برآورد شده مصرف گردد. 
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شکل 21- مقادیر کودهای نیتروژن )N(، فسفر )P( و پتاسیم )K( شیمیایی و حیوانی که ساالنه در کشاورزی کشور به مصرف 
می رسند در مقایسه با مقدار کمبود مصرف در کشور. 

پرداختـن بـه سـه عنصـر اصلـی کـودی در ایـن جـا به ایـن معنی نیسـت که بـرای سـایر عناصر 
شـرایط مسـاعد وجـود دارد، بلکـه بـه ایـن علت اسـت کـه این سـه عنصـر در مقادیر باال بـه مصرف 
می رسـند و نقـش پررنگـی در مدیریـت و اقتصاد کشـاورزی دارند. الزم اسـت به کمبودهـا و خأهای 

مرتبـط بـه سـایر عناصر نیـز در جای خـود پرداخته شـود. 
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3-1-6- استفاده از انرژی 

بـه بـرآورد ایـن مطالعه سـاالنه بـرای تولیدات گیاهـی در مزارع، باغـات و گلخانه هـا 442 میلیون 
گیـگاژول انـرژی مصرف می شـود. این انرژی شـامل انرژی مسـتقیم )مثل سـوخت و الکتریسـیته در 
مزرعـه( و غیر مسـتقیم )مثـل انـرژی در نهادها( در تولید گیاهی می باشـد. محاسـبات انرژی مصرفی 
در تولیـد گیاهـی در مـاژول EnEn در سیسـتم SEA صـورت می گیـرد. نحـوه توزیع مصـرف انرژی 
در اسـتان ها در شـکل 22 و نحـوه توزیـع بیـن گیاهـان و گروه هـای گیاهی در شـکل 23 نشـان داده 
شده اسـت. از نظـر ارتبـاط مصـرف انرژی و شـرایط تولید، نتایج این بررسـی نشـان داد که 89 درصد 
از کل انـرژی بـرای تولیـد محصـوالت آبـی و 11 درصـد بـرای تولیـد محصوالت دیـم مورد اسـتفاده 
قرار می گیـرد. در شـرایط کشـت آبـی توزیـع مصـرف انـرژی به صـورت 61 درصـد بـرای گیاهـان 
زراعـی، 33 درصـد بـرای گیاهـان باغبانـی درختی و 6 درصد برای صیفی و سـبزی اسـت. در شـرایط 
دیـم، توزیـع به صـورت 96 درصـد بـرای گیاهـان زراعـی، 3 درصد بـرای باغبانـی درختـی و 1 درصد 
بـرای سـبزی-صیفی می باشـد. در مجمـوع شـرایط دیـم و آبـی، باالتریـن سـهم مصـرف انـرژی در 
تولیـد گیاهـی به ترتیـب بـه میوه جـات درختی با 28 درصـد، گندم بـا 23 درصد و گیاهـان علوفه ای 
بـا 18 درصـد تعلّـق دارد )شـکل 23(. در برنامه هـای آتـی بـرای بهبود تولیـدات گیاهی )کشـاورزی( 
مصـرف انـرژی و بهـره وری آن یکـی از شـاخص های مهم به شـمار می آید و داشـتن اطالعـات کّمی 
در ایـن ارتبـاط و نحـوه تأثیر گزینه های مختلف بر آن ضروری اسـت. مقادیر سـوخت، الکتریسـیته و 
انـرژی مصرفـی بـرای تولیـد هـر واحد )بر حسـب تـن وزن تـازه( محصـوالت کشـاورزی در جدول 6 
درج شده اسـت. بـرای تولیـد هـر واحـد محصـوالت دامـی در مقایسـه با محصـوالت گیاهـی مقادیر 

بزرگتـری سـوخت، الکتریسـیته و انـرژی به مصرف می رسـد. 
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شکل 22- برآورد مصرف انرژی )میلیون مگاژول( به شکل مستقیم و غیر مستقیم در تولید گیاهی در مزارع، باغات و گلخانه در 

.SEA استان های مختلف کشور با سیستم
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شکل 23- توزیع مصرف انرژی بین گیاهان و گروه های مختلف گیاهی در کشور که با سیستم SEA برآورد شده است. 
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شکل 24- توزیع انتشار گازهای گلخانه ای بین گیاهان و گروه های مختلف گیاهی در کشور که با سیستم SEA برآورد شده است. 
برآورد ساالنه انتشار گازهای گلخانه به اتمسفر در تولید گیاهی 32490 میلیون کیلوگرم معادل CO2 است. 
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جدول 6- ردپای استفاده از سوخت )لیتر بر تن(، الکتریسیته )کیلو وات ساعت بر تن( و انرژی )گیگاژول بر تن( در تولید 
محصوالت کشاورزی در شرایط اقلیمی، مدیریتی و الگوی کشت فعلی در کشور به همراه میزان انتشار گازهای گلخانه ای به ازای 
تولید هر تن )کیلوگرم معادل CO2 بر تن( از این محصوالت که با سیستم SEA محاسبه شده است. شایان ذکر است که برای 

محصوالت دامی شاخص ها فقط بر اساس تولیدات گیاهی الزم برای تولید این محصوالت محاسبه شده اند و مصرف انرژی و انتشار 
گازهای گلخانه در مرحله تولید آن ها در مراکز تولید، لحاظ نشده است. 

انتشار انرژی الکتریسیته سوخت 
776 2309/55 99 گندم 

850 53412/15 84 برنج
1241 44515/15 175 حبوبات 

153 892/18 12 سیب زمینی
1625 110923/16 156 دانه های روغنی 

86 631/28 7 گیاهان قندی 
463 6/63 355 38 میوه ها 

95 1/26 54 8 سبزی-صیفی 
796 10/06 279 98 جو 

667 9/55 405 57 ذرت دانه ای 
114 1/67 75 10 ذرت سیلویی 

296 4/26 215 27 علوفه )بقوالت(
6931 96/68 4194 678 گوشت قرمز 
1992 28/42 1274 181 گوشت مرغ 

1716 24/45 1087 155 تخم مرغ 
715 734089/84شیر 
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3-1-7- انتشار گازهای گلخانه ای 

امـروزه تغییـر اقلیـم یکی از چالش های اصلی پیش روی بشـریت محسـوب می شـود و به نسـبت 
سـایر چالش هـا توجـه بیش تـری را بـه خـود جلـب کرده اسـت اگرچـه اقدامـات انجـام شـده در 
سـطح جهـان کافـی به نظـر نمی رسـد. مـاژول EnEn در سیسـتم SEA همچنیـن میـزان انتشـار 
گازهای گلخانه ای را محاسـبه می کند. در تولید گیاهی در کل کشـور ساالنه 32490 میلیون کیلوگرم 
معـادل CO2 گازهـای گلخانـه )معـادل 406 کیلوگـرم بـه ازای هر نفـر( در تولید گیاهی به اتمسـفر 
منتشـر می گـردد کـه 87 درصـد آن مربوط به شـرایط کشـت آبی و مابقی به کشـت در شـرایط دیم 
تعلّـق دارد. توزیـع انتشـار گازهـای گلخانـه ای بیـن گیاهـان و گروه هـای مهـم گیاهی در شـکل 24 
آورده شـده اسـت. نحـوه توزیـع منطبـق با توزیـع مصرف انرژی اسـت کـه طبیعی به شـمار می رود. 
گنـدم، گیاهـان باغبانـی درختـی و گیاهـان علوفه ای )شـامل جـو وذرت( بیش ترین سـهم را به خود 
اختصـاص داده انـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن محاسـبه، شـامل انتشـار گاز متـان از مـزارع برنـج 
غرقـاب و شـکمبه نشـخوارکنندگان و انتشـار گازهـای گلخانه ای ناشـی از تنفس میکروارگانیسـم ها و 
تجزیـه مـواد آلـی در خـاک مزرعه و یا انتشـار گازهـای گلخانه ای ناشـی از آتش زدن بقایـای گیاهی 
نمی شـود. از آن جایـی کـه کاهش انتشـار گازهای گلخانه ای یکی از رسـالت های کشـورها به شـمار 
می رود، شناسـایی سـهم محصوالت مختلف در انتشـار گازهـای گلخانه ای و ارزیابـی راه های تخفیف 
انتشـار ایـن گازهـا از اولویت ها به شـمار می آید. ردپای کربـن یعنی میزان انتشـار گازهای گلخانه ای 

در تولیـد هـر واحـد از محصـوالت کشـاورزی در کشـور در جدول 6 ارایه شده اسـت. 
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3-1-8- شاخص های اقتصادی- اجتماعی

برخـی شـاخص های اقتصادی-اجتماعـی بخـش کشـاورزی در جـدول 7 آورده شـده اند. تولیـد 
ناخالـص داخلـی کشـور در سـال 1396 بـه قیمـت بـازار و به قیمـت پایه سـال 1390 )بـدون نفت( 
به ترتیـب برابـر با 540/2 و 694/1 هزار میلیارد تومان گزارش شـده اسـت که سـهم بخش کشـاورزی 
از کل تولیـد ناخالـص داخلـی برابر با 9/8 درصد اسـت. همچنین در سـال مذکـور ارزش افزوده بخش 
کشـاورزی بـه قیمت هـای ثابـت سـال 1390 به میـزان 45/6 هزار میلیـارد تومان بـرآورد گردیده که 
بـا توجـه بـه میانگین نـرخ ارز در سـال 1396 )3769 تومـان(، معـادل 12/1 میلیارد دالر می باشـد. 
میـزان واردات و صـادرات ایـن بخش نیز در سـال 1396 به ترتیـب برابر بـا 19/58و 6/08 میلیون تن 
بـوده اسـت کـه حاکی از تراز تجـاری منفی به میزان 5/39- میلیارد دالر اسـت. میزان اشـتغال بخش 
کشـاورزی در سـال 1396 برابـر بـا 4109 هزار نفر می باشـد. اما، سـهم شـاغالن بخش کشـاورزی از 
کل اشـتغال کشـور رونـد نزولـی را طـی کـرده اسـت. الزم بـه ذکر اسـت نرخ رشـد اقتصـادی بخش 
کشـاورزی نیـز نسـبت بـه دوره های مـا قبل خود روند کاهشـی داشـته اسـت؛ به طوری که در سـال 
1396 مقـدار ایـن شـاخص بـه قیمـت ثابت سـال 1390 برابـر با یک درصد گزارش شـده اسـت. کل 
مبلـغ تسـهیالت پرداختـی بانک هـا و مؤسسـات اعتبـاری غیـر بانکـی بـه بخش کشـاورزی در سـال 
1396 معـادل 492/9 هزار میلیـارد ریـال می باشـد کـه در مقایسـه با سـال قبل 5/6 درصـد افزایش 

یافته اسـت.
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جدول 7- شاخص های اقتصادی- اجتماعی بخش کشاورزی در کشور در سال 1396 )2017(. 

شاخصواحدشاخص
سهم بخش کشاورزی از کل 

اقتصاد
درصد

0/2سهم در رشد تولید ناخالص داخلی118/7میلیون تنمیزان تولیدات*
9/8سهم از تولید ناخالص داخلی کل12/1میلیارد دالرارزش افزوده

5/25از کل میزان صادرات6/08میلیون تنمیزان صادرات
50/39از کل میزان واردات19/58میلیون تنمیزان واردات

14/28از کل ارزش صادرات5/7میلیارد دالرارزش صادرات
20/35از کل ارزش واردات11/09میلیارد دالرارزش واردات
17/5از کل اشتغال4میلیون نفرمیزان اشتغال
8از کل تسهیالت پرداختی13/08میلیارد دالرارزش سرمایه

*مجموع میزان تولید در زیربخش های زراعی )82/2 میلیون تن(، باغبانی )21 میلیون تن(، دام و طیور )13/3 میلیون تن( و 

شیالت وآبزی پروری )1/2 میلیون تن(
FAO مأخذ: بانک مرکزی و

3-1-9- امنیت غذایی 

در ایـن قسـمت وضعیـت امنیـت غذایـی بر اسـاس چهـار جز یـا مؤلفه آن مـرور می شـود. مؤلفه 
اول تولیـد و عرضـه اسـت. بـرای جـز اول و در نـگاه اول می تـوان اظهـار داشـت کـه شـرایط نسـبتاً 
مناسـب اسـت چـون بیـش از 80 درصد محصوالت کشـاورزی مـورد تقاضا در داخل تولیـد می گردد. 
امـا، اگـر در نظـر داشـته باشـیم کـه حجـم زیـادی از منابع آب مـورد اسـتفاده در کشـاورزی حاصل 
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اضافه برداشـت اسـت که پیامدهای ناگواری بر محیط زیسـت کشـاورزی گذاشـته و می گذارد، تصور 
مثبـت اولیـه زیر سـئوال قرار می گیرد. اگـر نظر وزارت نیـرو در ارتباط با منابـع آب قابل برنامه ریزی 
بـرای کشـاورزی را مبنـا قـرار دهیـم، بـا مدیریت فعلـی، تولیـدات گیاهی فعلی کشـور بایـد به جای 
109 میلیون تـن در سـال، 81 میلیون تـن در سـال می بـود و در نتیجـه آن خودکفایـی بـرای ایـن 
محصـوالت از 85 بـه 63 درصـد کاهـش پیـدا می کـرد. برخـی روایت های دیگـر حاکی از این اسـت 
کـه اضافـه برداشـت از منابـع آب بیش از این هاسـت و در صورت لحـاظ آن ها، ضریـب خودکفایی تا 

کمـی بیـش از 30 درصـد تنـّزل خواهـد کرد )بـه بخش هـای بعدی مراجعه شـود(. 
در ارتباط با جز دوم که به دسترسـی و اسـتطاعت مالی مرتبط اسـت، بر اسـاس قیمت مواد غذایی 
در سـال 1398 در خرده-فروشـی ها و بـا در نظـر گرفتـن تلفات-ضایعات از خرده فروشـی تا مصرف، 
بـرای خریـد اقـالم رژیـم غذایـی کنونی کشـور، بـرای هر نفـر ماهانه بـه 321 هـزار تومان نیاز اسـت 
)پیوسـت 14(. بنابرایـن، بـرای یـک خانواده دو، سـه، چهـار و پنج نفـره، ماهانـه 641، 962، 1283 و 
1603 هـزار تومـان بـرای خریـد اقـالم غذایـی نیـاز خواهد بـود. هزینـه خوراکی هـا و آشـامیدنی ها 
27 درصـد از هزینه هـای خانـوار شـهری و 42 درصـد هزینـه خانـوار روسـتایی را تشـکیل می دهـد. 
بنابرایـن، کل هزینه هـای یـک خانـواده شـهری یـک، دو، سـه، چهـار و پنج نفـره برای پوشـش کلیه 
هزینه هـا به ترتیـب 1189، 2378، 3567، 4756 و 5944 هـزار تومـان در ماه خواهـد بود. برای یک 
خانـواده روسـتایی ایـن ارقـام عبارتنـد از 764، 1529، 2293، 3057 و 3821 هـزار تومـان در مـاه. 
حداقـل دسـتمزد در سـال 1398 برابـر 1517 هزار تومان در ماه بوده اسـت که بر اسـاس محاسـبات 
فـوق فقـط بـرای یـک خانواده یک نفره شـهری و روسـتایی کفایـت خواهد کـرد و برای یـک خانواده 
دو نفـره روسـتایی بسـیار نزدیـک بـه کفایت اسـت. بنابرایـن، می توان انتظار داشـت کـه خانوارهایی 
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در کشـور کـه درآمـد ماهانـه آن هـا کم تر از ارقام فوق باشـد، به لحـاظ جز دوم امنیـت غذایی، یعنی 
اسـتطاعت، دچار مشکل هسـتند. 

بـر اسـاس اطالعـات مرکـز آمـار ایران، متوسـط درآمـد خانوارهای شـهری و روسـتایی کشـور در 
سـال 1398 )اصـالح شـده از اطالعـات 1397( به ترتیـب 4168 و 2234 هـزار تومـان بوده اسـت و 
متوسـط تعـداد افـراد در خانـوار به ترتیـب 3/4 و 3/6 نفـر گـزارش شـده اسـت. بـا احتسـاب این که 
27 درصـد درآمـد خانـوار شـهری و 42 درصـد درآمـد خانـوار روسـتایی صـرف غـذا شـود، متوسـط 
سـرانه صـرف شـده برای غـذا در کشـور در خانوار شـهری 331 هـزار تومان و بـرای خانوار روسـتایی 
261 هـزار تومـان به دسـت می آیـد. ایـن متوسـط بـرای خانـوار شـهری در اسـتان های مختلف بین 
201 تـا 487 هـزار تومـان و بـرای خانـوار روسـتایی بین 100 تـا 416 هـزار تومان متغیر بوده اسـت 
)مرکـز آمـار ایـران(. این متوسـط برای خانوارهای شـهری در 25 اسـتان از 31 اسـتان کشـور و برای 
خانوارهـای روسـتایی در 28 اسـتان از 31 اسـتان کشـور کم تـر از رقـم 321 هزار تومان می باشـد به 
ایـن معنـی کـه وضعیـت نامناسـبی از نظـر ایـن مؤلفه امنیـت غذایـی حاکم اسـت. البته ایـن امکان 
وجـود دارد کـه در شـرایط سـخت اقتصـادی، خانوارها بـه خرید مصـارف خورکی اهمیـت بیش تری 
بدهنـد و از سـایر هزینه هـا بکاهنـد. تعیین دقیق وضعیت ایـن مؤلفه امنیت غذایـی نیازمند مطالعات 

جداگانـه در اسـتان های مختلف کشـور اسـت. 
از نظـر جـز سـوم و بـر اسـاس رژیم غذایـی فعلـی ایرانیـان، می تـوان اظهار داشـت که بـه لحاظ 
کیفیـت ایـن رژیم منطبق بر اسـتانداردهای سـازمان بهداشـت جهانی برای ترکیـب و محدودیت های 
مـواد غذایـی اصلـی می باشـد و فقـط مصـرف قنـد و شـکر معـادل 10 درصـد انـرژی کل اسـت کـه 
بایـد کم تـر از 10 درصـد باشـد. بـا تـداوم و یـا تشـدید تحریم هـا احتمـال دارد مصـرف قند و شـکر 
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کـه مـاده خوراکـی ارزان قیمتـی اسـت، افزایـش پیـدا کنـد زیرا کاهـش درآمـد خانوارها بـر کیفیت 
مـواد غذایـی مـورد مصـرف نیـز مؤثر اسـت. همچنیـن باید توجه داشـت که چـون توزیـع مصرف در 
کشـور یکنواخـت نمی باشـد، هنـوز در بخش قابـل توجهی از جامعه مشـکالتی به لحـاظ کیفیت غذا 

وجود دارد. 
جـز چهـارم امنیـت غذایی پایداری اسـت. همـان طور که اشـاره شـد، بهره بـرداری از منابع آب و 
زمیـن در کشـور از مرزهـای ایمـن بـرای پایداری عبـور کرده اسـت و بنابراین، این جـز امنیت غذایی 
نیـاز بـه توجـه زیـادی دارد. در گوشـه وکنـار کشـور می توان اثـرات این بهره-کشـی از منابـع پایه را 
مشـاهده نمـود، از جمله خشـک شـدن یا کـم آبی شـدید رودخانه هـا و تاالب ها، بحـران ریزگرده ها، 
پایین افتادن سـطح ایسـتابی در بسـیاری از دشـت های کشـور، فرونشسـت زمین در این دشـت ها، 
فرسـایش خـاک، کاهـش مـاده آلـی خـاک و نظیـر این هـا که پیشـتر اشـاره شـد. تولیـد محصوالت 
کشـاورزی در حـد فعلـی و یـا حتـی افزایـش آن می توانـد بـا بهره کشـی فعلـی از منابـع آب و زمین 
تـداوم یابـد ولـی قطعـا طول دوره تـداوم بی نهایـت نخواهد بود و بـا تخلیه ظرفیت هـای بافری منابع 
آب و زمیـن )خـاک(، متوقـف شـده و احتمـال می رود کاهـش هم پیدا کنـد، ولی تعیین زمـان وقوع 

چنیـن اتفاقی، سـاده نیسـت و مطالعات خـاص خود را نیـاز دارد. 
بایـد توجـه داشـت که در کنـار تداوم تولیدات کشـاورزی به صـورت فعلی یا افزایـش آن، تخریب 
منابع با ارزش زیسـت محیطی و طبیعی کشـور هم جریان خواهد داشـت. مناسـب اسـت قبل از آن 
کـه ایـن تغییـرات و تخریب ها به مرحلـه غیر قابل بازگشـت برسـند، اقدامات پیش گیرانـه و جبرانی، 
صـورت گیـرد. ایـران دارای جاذبه هـای طبیعـی ارزشـمندی در حوزه هـای مختلف زیسـت محیطی 
از جملـه تاالب هـا، چشـمه ها و رودخانه هـا اسـت و سـبب شـده  ایـن کشـور جـزء پنـج کشـور مهم 
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دارای تنـوع زیسـتی بـاال قـرار گیـرد. هم چنیـن در سـال 2000 میـالدی، یونسـکو ایـران را در مقام 
هفتم ذخیره گاه های زیسـت کره شناسـایی کرده اسـت. وجود 280 منطقه حفاظت شـده در کشـور 
بسـترهای گردشـگری پایدار هسـتند. گردشـگری طبیعـی می تواند منبـع میلیون هـا دالر درآمد به 
کشـور باشـد و بـرای بسـیاری از مردم محلی اشـتغال ایجـاد می کننـد. چنانچه درآمدهـای حاصل از 
اکوتوریسـم به درسـتی مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد، زمینـه الزم برای حفـظ محیط زیسـت طبیعی و 

بسـط مناطـق حفاظـت شـده فراهـم می آید و تحقـق هدف های توسـعه پایدار تسـهیل می شـود.

3-2- چشم انداز آینده 

در ایـن بخـش بـه مهم تریـن چالش هـای مرتبط بـا همبسـت آب-زمین-غذا-محیط زیسـت که 
پیـش روی کشـاورزی و تولیـد و مصـرف غـذا قـرار دارد، پرداخته می شـود و نشـان داده خواهـد شـد 
چگونـه می تـوان بـا گزینه هـای مختلـف وضعیت بهتـری را برای کشـاورزی و امنیت غذایـی رقم زد. 

3-2-1- چالش  کم آبی 

مقـدار آب قابـل برنامه ریـزی بـرای مصـارف کشـاورزی در کشـور توسـط وزرات نیـرو کـه مرجع 
رسـمی تخصیص منابع آب اسـت، برآورد و اعالم شـده اسـت. کل آب قابل برنامه ریزی برای کشاورزی 
61720 میلیـون متـر مکعـب در سـال )معـادل 62 میلیـارد متـر مکعب در سـال( اسـت. در مقیاس 
اسـتانی، مقـدار آب قابـل برنامـه ریـزی بـرای کشـاورزی در اسـتان ها بیـن 287 تـا 8930 میلیـون 
متـر مکعـب متغیـر اسـت )جـدول 5(. در همـه اسـتان ها اضافـه برداشـت از منابـع آب وجـود دارد 
)شـکل 5( کـه بیـن 17 تـا 2797 میلیون متر مکعـب دامنـه دارد )2 تا 53 درصد اختصـاص فعلی( و 
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جمـع اضافـه برداشـت ها 24 میلیـارد متر مکعب در سـال )28 درصـد اختصاص فعلی( می باشـد. در 
اسـتان-های لرسـتان، زنجان، قم، همدان، سیسـتان و بلوچسـتان، قزوین، مرکزی، آذربایجان شـرقی، 
کرمـان، و سـمنان، اضافه برداشـت بیش از 35 درصد اسـت و تـا 53 درصد دامنه دارد. در اسـتان های 
هرمزگان، خراسـان شـمالی، البرز، کردسـتان، خراسـان رضوی، تهران و فارس بین 25 تا 35 اسـت و 

در سـایر اسـتان ها کم تـر از 25 درصـد می باشـد. 
در منابـع قابـل دسـترس، میـزان آب تجدیدپذیـر بـرای محاسـبه آب قابل برنامه ریـزی بـرای 
کشـاورزی، یافـت نشـد. امـا، به نظـر می رسـد از رقـم 137 میلیـارد متـر مکعـب در سـال اسـتفاده 
شـده باشـد و 65 درصـد آن قابـل بهره بـرداری لحـاظ شـده و 70 درصـد آب قابل بهره بـرداری بـه 
کشـاورزی اختصـاص داده شده باشـد )137×0/65×0/7 = 62(45. بـا فـرض صحـت منطـق فوق، یکی 
از انتقـادات بـه محاسـبه آب قابـل برنامه ریـزی، بـاال بودن درصـد آب قابـل بهـره بـرداری )یعنـی 
65 درصـد( اسـت. در ایـران 75 درصـد بارندگی هـا در 25 درصـد مسـاحت کشـور حادث می شـود و 
نیـز 75 درصـد بارندگی هـا خـارج از فصل رشـد گیاهان هسـتند )مدنـی، 2014(. در منابـع متعدد و 
معتبـر )مثـل اسـماختین و همـکاران، 2004؛ فـدر و همـکاران، 2013(، درصـد آب قابل بهره برداری 
40 درصد آب تجدید پذیر پیشـنهاد شـده اسـت. دلیل این اسـت که باید بخشـی از آب تجدید پذیر 

45- یکـی از مسـئولین دفتـر برنامه ریـزی کالن آب و آبفـا )آقـای دکتـر هدایـت فهمـی( در مصاحبـه تلویزیونـی با بخـش گفتگوی 
خبـری سـاعت 22:30 شـبکه 2 اظهـار داشـتند کل آب قابـل بهـره بـرداری کشـور 89 میلیـارد متـر مکعـب در سـال اسـت کـه  با 
تقسـیم رقـم ذکر شـده توسـط ایشـان )یعنـی 89( بـه 0/65 به عدد 137 خواهیم رسـید کـه معادل بـرآورد آب تجدیدپذیر توسـط 
اردکانیـان )2005( و فائـو )2008( اسـت. ایشـان همچنین اظهار داشـتند که سـهم کشـاورزی از آب قابل بهره بـرداری )89 میلیارد 
متـر مکعـب( بایـد 70 درصـد باشـد ولـی 92 درصـد می باشـد. بـا ضـرب عـدد 89 در 0/7 )70 درصد( عـدد 62 به دسـت می آید 
کـه مقـدار آب قابـل برنامـه ریـزی برای کشـاورزی ابالغ شـده توسـط وزارت نیرو اسـت. بنابراین می تـوان نتیجه گرفت کـه احتماال 
حجـم آب تجدیـد پذیـر در محاسـبه آب قابـل برنامه ریـزی، 137 میلیارد متر مکعب بوده اسـت کـه 65 درصد آن قابـل بهره برداری 

در نظر گرفته شـده اسـت.
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بـرای کارکـرد طبیعـی اکوسیسـتم ها و حفـظ جریان های محیطی کنار گذاشـته شـود و نیز بخشـی 
از آب تجدیدپذیـر بـه دلیـل عـدم تطبیـق نیـاز بـه آب و فرآهمـی آب در بعـد زمانـی و مکانـی، قابل 
اسـتحصال نیسـت. بـرای مثـال، بخـش قابل توجهـی از بارندگـی زمسـتانه در شـمال کشـور ممکن 
اسـت قابـل اسـتفاده نباشـد. بنابرایـن، چنان چـه آب تجدیدپذیـر را 137/5 میلیاردمتـر مکعـب در 
سـال در نظـر بگیریـم و 40 درصـد آن را قابل بهره بـرداری فرض کنیـم، حجم آب  قابـل بهره برداری 
55 میلیاردمترمکعـب در سـال خواهـد بـود. بـا فـرض اختصـاص 70 درصـد آب قابـل بهره بـرداری 
بـه کشـاورزی، حجـم آب قابل برنامه ریـزی بـرای کشـاورزی در کشـور 38/5 میلیارد متـر مکعب در 
سـال خواهـد بـود کـه 38 درصـد کم تـر از حجـم آب قابل برنامه ریزی ابالغـی وزارت نیرو می باشـد. 
همچنیـن در ایـن حالـت 16/5 میلیـارد متـر مکعب آب بـرای مصارف غیر کشـاورزی باقـی می ماند 
کـه بـرای شـرایط فعلی و آینـده با لحـاظ افزایش جمعیت و توسـعه صنعتی و سـایر نیازهـا تا 2050 

کافـی به نظـر می رسـد )مراجعـه شـود به پیوسـت 8(. 
ایـراد دوم ایـن اسـت کـه بـرآورد آب قابـل برنامه ریزی توسـط وزارت نیـرو عمدتاً متکـی بر داده 
تـا سـال 1385 می باشـد. ناصـری و همکاران )1396( نشـان دادند کـه میزان آب تجدیدپذیر کشـور 
براسـاس آمـار 50 سـاله )1343 تـا 1393(، 128 و براسـاس آمـار 7 سـاله آخـر ایـن دوره )1387 تا 
1393(، 106 میلیـارد مترمکعب در سـال اسـت که حاکـی از 17 درصد کاهش می باشـد. حال چنان 
چـه فـرض کنیـم ایـن تغییـرات در بارندگـی و آب تجدیدپذیـر دایمی بـوده و با نرمال هـای جدیدی 
سـروکار داریـم و چنان چـه 52 درصـد آب تجدیدپذیـر را قابـل بهـره بـرداری دانسـته و 70 درصـد 
آن را بـه کشـاورزی اختصـاص دهیـم، حجـم آب قابـل برنامه ریـزی بـرای کشـاورزی 38/5 میلیـارد 
متـر مکعـب در سـال بـرآورد می شـود46. امـا، اگـر کسـر قابـل بهـره داری را 65 درصد لحـاظ کنیم، 

46- ظاهرا در شورای عالی آب به این نتیجه رسیده اند که 55 درصد آب تجدیدپذیر به عنوان قابل بهره برداری لحاظ گردد.
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حجـم آب تجدیدپذیـر معـادل 68/9 و حجـم آب قابل برنامه ریـزی 48/2 میلیارد متر مکعب در سـال 
خواهد بود. 

بـا توجـه بـه توضیحـات فوق، چهـار سـناریوی زیـر را می توان بـرای آب آبـی قابل بهـره برداری 
در کشـاورزی در نظـر گرفت47 )شـکل 25(:

سناریوی 1 یا فعلی: برداشت 86 میلیارد متر مکعب در سال  _
سناریوی 2 یا قابل برنامه ریزی وزارت نیرو: معادل 62 میلیارد متر مکعب در سال  _
سناریوی 3 یا انتقالی: آب قابل برداشت معادل 48 میلیارد متر مکعب در سال _
سناریوی 4 یا پایدار: برداشت معادل 39 میلیارد متر مکعب در سال  _

 

شکل 25- مقدار برداشت آب برای مصارف کشاورزی بر اساس شرایط موجود )سناریو 1( و سناریوهای کاهش مصرف آب در 
بخش کشاورزی. 

47- برآورد حجم آب برای هر سناریو در افق 2030 و 2050 تغییر می یابد که در شکل 29 نشان داده شده است
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بدیهـی اسـت کـه سـناریوی 1 یعنـی وضـع فعلـی قابـل تـداوم و پایـدار نیسـت و باعث می شـود 
خسـارات زیسـت محیطـی وارده )جـدول 8( بـه مرحلـه غیرقابـل برگشـت برسـند یـا بـرای جبـران 
خسـارات در آینـده هزینـه باالتـری مـورد نیـاز اسـت. راه انـدازی سـتادهای احیـا دریاچـه ارومیـه و 
مبـارزه بـا ریزگردهـا نمونه هایـی هسـتند کـه ممکـن اسـت بـرای جبـران خسـارات برداشـت بیش 
از حـد آب، در آینـده هزینـه باالتـری الزم باشـد و محیـط زیسـت کـه پشـتیبان نظام تولید اسـت و 
می توانـد منبـع درآمـد جایگزیـن برای کشـاورزان باشـد )مثـل بوم گردی( از بیـن رفته باشـد. نکته 
دیگـر ایـن کـه ایـن مقـدار برداشـت اضافـی فعلی آب حتـی اگر اقـدام به کاهـش آن نگـردد، پس از 
اتمـام ذخایـر بافـری )مثل تخلیه سـفره های آبی(، ممکن اسـت به صـورت خود به خـودی رخ دهد و 
ایـن در حالـی اسـت کـه احتمـاال اثـرات زیانبـار آن از مرزهای قابل برگشـت عبـور کرده انـد. از نظر 
ایـن مطالعـه، سـناریوی 4 حد پایدار برداشـت منابع آب برای کشـاورزی امنیت غذایی اسـت و سـایر 
سـناریوها وضعیـت انتقال از شـرایط فعلی به شـرایط کشـاورزی با ایـن مقدار آب را نشـان می دهند. 

جدول 8- برخی نشانه های برداشت بیش از حد آب و بحران آب در کشور.

منبعنشانه بحران آبمحل
متاق و همکارن )2007(فرونشست دشت و زمینمشهد
دهگانی و همکاران )2010(فرونشست دشت و زمینتهران

مریدی )2017(وقوع 529 طوفان گرد و غبارغرب ایران

سراسر ایران
)دریاچـه  رودخانه هـا  دریاچه هـا و  شـدن  خشـک 
ارومیـه، دریاچه هامـون، دریاچـه بختـگان، دریاچه 
پریشـان، دریاچه کافتـر، دریاچه طشـک، رودخانه 

کارون، زاینـده رود، کشـف رود، سـفیدرود(
مطبوعات و روزنامه ها

تاالب های خشـک شـده یا در حال خشـک شـدن سراسر ایران
مطبوعات و روزنامه ها)تـاالب انزلی، تـاالب هوراعظیم(
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یکـی از نـکات کـه بـرای برنامه ریـزی آینـده کشـاورزی باید مـد نظر قرار گیـرد، میزان خسـارات 
ناشـی از کاهـش منابـع آب بـر بخش کشـاورزی اسـت. در این ارتباط برخـی نتایج حاصـل از ارزیابی 
بـا سیسـتم SEA و خروجی هـای آن بـرای شـرایط بـدون اقدامـات سـازگاری ارایـه می گـردد. تأثیر 
بـر تولیـدات گیاهـی، سـطح زیر کشـت آبی غیرقابـل آبیاری )بـه دلیـل کمبـود آب(، کاهش ضریب 
خودکفایـی، هزینه هـای الزم بـرای واردات بـرای جبران کاهـش تولیدات داخلی و بیـکاری در بخش 

کشـاورزی در ایـن جا ارایـه می گردد )جـدول 9(. 
بـا کاهـش منابـع آب کشـاورزی از 86 بـه 62 میلیـارد متـر مکعـب در سـال، در شـرایط اقلیمی، 
مدیریتـی و الگـوی کشـت فعلـی، تولیدات گیاهی در شـرایط کشـت آبی 29 درصد کاهـش می یابد و 
بـرای سـناریوی 39 میلیـارد  ایـن کاهـش  بـه 70 میلیون تـن می رسـد.  فعلـی  از 99 میلیون تـن 
متر مکعـب آب، 56 درصـد اسـت که در آن تولیدات گیاهی در شـرایط آبی بـه 44 میلیون تن کاهش 
پیدا می کنـد. بـرای مجمـوع تولیـدات گیاهـی در شـرایط دیـم و آبـی کاهـش تولیدات گیاهـی در 
سـناریوی 39 میلیـارد متر مکعب آب، 50 درصد اسـت طوری که تولیدات گیاهـی از 109 میلیون تن 
فعلـی بـه 54 میلیون تن کاهـش خواهد یافت. میـزان کاهش تولیـدات برای همه گیاهان و اسـتان ها 
یکسـان نیسـت چـون کاهـش آب بـرای همـه گیاهـان و اسـتان ها یکسـان نمی باشـد. متناسـب بـا 
کاهـش تولیـدات گیاهـی، ارزش اقتصـادی )حاصلضـرب قمیت و تولیـد( حاصل از فـروش محصوالت 
گیاهـی نیـز کاهـش می یابـد و درصـد کاهـش مشـابه کاهـش تولیـدات گیاهـی اسـت. پیش بینـی 
می شـود ایـن کاهـش بـرای سـناریوی آب 62، 48 و 39 میلیـارد متـر مکعـب به ترتیـب 25، 39 و 

49 درصد باشـد. 
متناسـب بـا کاهـش تولیـدات گیاهـی، میـزان تولیـدات گیاهـی مـازاد بـر نیـاز کشـور )بر اسـاس 
بـه  فعلـی  از 14 میلیون تـن در شـرایط  قابـل صـادرات می باشـد  کـه  فعلـی(  تقاضـای  جمعّیـت و 
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1 میلیون تـن بـرای سـناریوی 62 میلیـارد متـر مکعـب آب، کاهـش پیدا می کنـد و برای دو سـناریوی 
آبـی دیگـر، یعنـی 48 و 39 میلیـارد متر مکعب، به صفر می رسـد. برعکـس، کمبود تولیـدات گیاهی از 
مقـدار 34 میلیون تـن در شـرایط فعلی )بر حسـب وزن تـر درب مزرعه( به 49 میلیون تن در سـناریوی 
62 میلیـارد متـر مکعـب و به 74 میلیون تن در سـناریوی 39 میلیـارد متر مکعب افزایـش پیدا می کند. 

جدول 9 - تأثیر سناریوهای آب آبی بر تولیدگیاهی، میزان کمبود تولیدات گیاهی، میزان تولیدات گیاهی مازاد بر نیاز کشور، 
خودکفایی در تولیدات گیاهی، سطح زیر کشت آبی غیر قابل آبیاری )به دلیل کمبود آب(، تعداد شغل از دست رفته )بر اساس 
الگوی کشت فعلی( و بازده اقتصادی ناخالص. وزن تولیدات گیاهی به صورت تر و قابل عرضه به بازار درب مزرعه است و بازده 
اقتصادی بر اساس قیمت های 1392 تا 1396 داخل کشور محاسبه شده است. محاسبات با سیستم SEA و با فرض الگوی 

کشت و مدیریت فعلی برای شرایط اقلیمی کنونی صورت گرفته است. 

شاخص
سناریو آبی )میلیارد متر مکعب در سال(

86624839
43/9 55/0 70/3 98/7 تولید گیاهی در شرایط کشت آبی )میلیون تن(

54/4 65/5 80/9 109/2 کل تولیدات گیاهی )جمع آبی و دیم( )میلیون تن(
63/274/3 49/0 33/8 کمبود تولیدات گیاهی )میلیون تن(
14/31/100مازاد تولیدات گیاهی )میلیون تن(

84/862/850/942/3خودکفایی در تولیدات گیاهی )درصد( 
0246437644701سطح زیر کشت آبی غیر قابل آبیاری )هزار هکتار( 

0107116362044تعداد شغل از دست رفته )هزار نفر(
ارزش اقتصادی تولیدات گیاهی 

)هزار میلیارد ریال(*
1100826670557

*شامل محصوالت جانبی مثل سبوس و کنجاله نمی شود
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کاهـش حجـم منابع آب آبـی برای کشـاورزی، موجب کاهش خودکفایی خواهد شـد. در شـرایط 
فعلـی خودکفایـی برای تولیدات گیاهی 85 درصد اسـت که در سـناریوی آب 62 میلیـارد متر مکعب 
در سـال بـه 63 درصـد و در سـناریوی آب 39 میلیـارد متـر مکعـب در سـال بـه 42 درصـد نقصـان 
پیدا می کنـد. همچنیـن بـه دلیـل کاهش منابع آب، بخشـی از زمین های زیر کشـت آبـی دیگر قابل 
کشـت نخواهنـد بـود. برآورد می شـود با الگوی کشـت فعلی، در اثـر کاهش منابـع آب از 86 به 62 و 
39 میلیـارد متـر مکعب، به ترتیب 2/45 و 4/69 میلیون هکتار از سـطح زیر کشـت آبی کاسـته شـود 
کـه معـادل 29 و 56 درصد سـطح زیر کشـت آبی فعلی )8/41 میلیون هکتار( کشـور هسـتند. توزیع 
اسـتانی کاهـش سـطح زیر کشـت آبی در اثر کاهـش منابع آب آبـی از 86 به 39 میلیـارد متر مکعب 
در شـکل 26 نشـان داده شده اسـت. طبیعتا این کاهش سـطح زیر کشـت موجب کاهش اشـتغال در 
بخش کشـاورزی خواهد شـد. بر اسـاس الگوی کشـت فعلی و سـطح مدیریت کنونی، تعداد شـغل از 
دسـت رفتـه برای سـناریوهای آبـی 62 و 39 میلیارد متر مکعـب، به ترتیـب 1/07 و 2/04 میلیون نفر 
بـرآورد گردیـد )جـدول 9( که به ترتیـب 27 و 51 درصد کل اشـتغال بخش کشـاورزی و 5 و 9 درصد 

کل اشـتغال کشور هستند. 
احتمـاال کاهـش سـطح زیـر کشـت و مشـاغل بخـش کشـاورزی مهم تریـن موانـع بـر سـر راه 
تعادل بخشـی برداشـت آب برای کشـاورزی و سـازگاری به کم آبی می باشـند. در قسـمت های بعدی 
راه هـای افزایـش تولیـد و درآمـد در شـرایط کم آبـی و برخـی راه هـای تطبیـق بـا کاهش سـطح زیر 

کشـت و مشـاغل بخـش کشـاورزی مـورد بحث قـرار خواهـد گرفت. 
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شکل 26- سطح زیرکشت فعلی )کل دایره( و سطح زیر کشت غیرقابل آبیاری برای سناریو آبی 39 میلیارد متر مکعب در سال بر 

اساس الگوی کشت فعلی.
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یـک نتیجه گیـری مهـم در ایـن بخـش ایـن اسـت کـه بـا اختصـاص 62 میلیـارد متـر مکعب در 
سـال منابـع آب بـه کشـاورزی، در شـرایط اقلیمـی، مدیریتـی و الگوی کشـت فعلی کشـور، تولیدات 
آبـی حـدود 70 میلیون تـن در سـال و کل تولیـدات گیاهـی در جمـع شـرایط دیـم و آبـی حـدود 
80 میلیون تـن در سـال خواهـد بـود. چنان چـه میـزان اختصـاص 39 میلیـارد متـر مکعب در سـال 
را مدنظـر قـرار دهیـم، ایـن حـدود بـه 44 و 54 میلیون تـن در سـال به ترتیـب بـرای کشـت آبـی و 
جمـع آبـی و دیـم کاهش می یابنـد. بنابراین، گـزارش تولیـدات گیاهی باالتـر از این حـدود به معنی 
تداوم و یـا تشـدید تخریـب اکوسیسـتم های طبیعـی، آثـار طبیعی و تنوع زیسـتی کشـور اسـت. یک 
سـئوال مهـم ایـن اسـت کـه چگونـه و چقـدر می تـوان تولیـدات گیاهـی بـا مقـدار محـدود آب را 

افزایـش داد؟ بـه ایـن موضـوع در قسـمت های بعـدی پرداخته می شـود. 

3-2-2- چالش تغییر اقلیم 

یکـی دیگـر از چالش های مهم، تغییر اقلیم جهانی اسـت. تغییر اقلیـم به عنوان یکی از اصلی ترین 
مشـکالت زیسـت محیطـی قـرن بیسـت و یکـم در نظر گرفته شـده اسـت. فعالیت های بشـر از زمان 
صنعتـی شـدن منجـر بـه افزایش انتشـار گازهای گلخانه ای شـده اسـت کـه انتظار مـی رود الگوهای 
بارندگـی و دمـای منطقـه ای را تغییر دهـد )IPCC، 2013؛ انـور و همـکاران، 2015(. میانگین دمای 
جهانـی در قـرن گذشـته بـا 0/74 درجـه سـانتی گراد افزایـش یافتـه اسـت و پیش بینـی می شـود 
کـه تـا انتهـای ایـن قـرن 1/1 تـا 6 درجـه سـانتیگراد دیگـر افزایـش یابـد. در اثـر تغییـرات اقلیمی 
تغییراتـی در الگـوی بارندگـی رخ خواهـد داد که بسـته به مـکان منجر به افزایش یـا کاهش بارندگی 

خواهد شـد )کنتیجیس و همـکاران، 2019(. 
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شکل 27 - تغییرات دمای ساالنه پیش بینی شده با مدل های عمومی گردش HadGEM و IPSL تحت دو سناریوی انتشار 
RCP4.5 و RCP8.5 برای دوره زمانی 2040 تا 2069 در ایستگاه های هواشناسی انتخابی برای مطالعه حاضر.

در مطالعـه حاضـر، تغییـر اقلیم بـرای دوره هـای زمانی 2030 و 2050 بررسـی گردیـد )جزییات 
در پیوسـت 7(. افزایـش دمـا ناشـی از تغییـر اقلیـم در ایسـتگاه های هواشناسـی انتخاب شـده بـرای 
مطالعـه حاضـر در دوره زمانـی 2040 تـا 2069 )میانـه 2055( در شـکل 27 نشـان  داده شده اسـت. 
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بسـته بـه مـدل عمومی گـردش و سـناریوی انتشـار انتخاب شـده، میـزان افزایش دمـای پیش بینی 
شـده متفـاوت اسـت ولـی می تـوان گفـت اکثـر ایسـتگاه ها افرایش دمایـی بیـن 2/5 تـا 4/0 درجه 
سـانتی گراد را تجربـه خواهند کـرد. پیش بینـی تغییـرات بارندگـی سـاالنه در شـکل 28 نشـان داده 
شده اسـت. در ایـن مـورد نیـز جهـت و میـزان تغییـرات بسـته به مـدل عمومـی گردش و سـناریوی 
انتشـار متفـاوت اسـت کـه حاکی از عـدم قطعیـت باالتر بـرای پیش بینـی بارندگی می باشـد. حدود 
نیمـی از ایسـتگاه ها افزایـش و نیمـی دیگـر کاهـش بارندگـی را تجربـه خواهنـد کـرد و در مجمـوع 
سـناریو ها حـدود 8 درصـد افزایـش بارندگـی پیش بینـی می شـود، ولـی مـکان قرار گیـری ایـن 
ایسـتگاه ها بسـیار متفـاوت می باشـد که بـه معنی افزایش شـدید در غیـر یکنواختی بارندگی اسـت. 

شکل 28- تغییرات بارندگی ساالنه پیش بینی شده با مدل های عمومی گردش HadGEM و IPSL تحت دو سناریوی انتشار 
RCP4.5 و RCP8.5 برای دوره زمانی 2040 تا 2069 در ایستگاه های هواشناسی انتخابی برای مطالعه حاضر.
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ت غذایی ول امنی موعه اسناد مرتبط با سند ملی و راهربدی تح ادامه شکل 28- تغییرات بارندگی ساالنه پیش بینی شده با مدل های عمومی گردش HadGEM و IPSL تحت دو سناریوی انتشار مج
RCP4.5 و RCP8.5 برای دوره زمانی 2040 تا 2069 در ایستگاه های هواشناسی انتخابی برای مطالعه حاضر.

تغییـر اقلیـم بـا تأثیـر بـر پتانسـیل عملکـرد، نیاز آبیـاری و نیـز منابع آب آبـی بر تولیـد گیاهی و 
کشـاورزی مؤثـر می باشـد. در ایـن مطالعـه بـه ایـن جنبه هـا توجـه شده اسـت. جـدول 10 تأثیـر 
تغییـر اقلیـم در 2050 را بـر پتانسـیل عملکـرد و نیـاز آبیـاری گیاهـان و گروه هـای مهـم گیاهـی 
کشـور نشـان می دهـد. تأثیـرات کّمـی شـده در این جـدول، معدل شـرایط اقلیمی پیش بینی شـده 
آینـده براسـاس دو مدل عمومی گـردش HadGEM و IPSL )کولینس و همـکاران، 2008؛ دوفرس و 
همکاران، 2013( و برای دو سـناریو انتشـار گازهـای گلخانـه ای RCP4.5 و RCP8.5 )واین، 2013( 
می باشـند. همچنیـن اعـداد درج شـده در جـدول 10 معدل های وزنی هسـتند که بر اسـاس سـطح 

زیـر کشـت هـر گیـاه در اسـتان های مختلـف و بر پایـه الگوی کشـت فعلی، محاسـبه شـده اند.
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جدول 10- تأثیر تغییر اقلیم بر پتانسیل عملکرد و نیاز خالص آبیاری )شرایط آبی( گیاهان و گروه های گیاهی مهم کشور در 
 RCP8.5 و RCP4.5 برای دو سناریوی انتشار IPSL و HadGEM 2050. اقلیم آینده بر اساس ترکیبی از پیش بینی مدل های

می باشد. واحد درصد تغییر نسبت به شرایط فعلی است. محاسبات با سیستم SEA و با توجه به الگوی کشت فعلی صورت 
گرفته است. شایان ذکر است که مقادیر متوسط وزنی برای کل کشور هستند که از مقادیر استانی حاصل شده اند و از سطح زیر 

کشت در هر استان به عنوان وزنه استفاده شده است. 

گیاه/گروه گیاهی 
شرایط دیمشرایط آبی

پتانسیل عملکرد نیاز خالص آبیاریپتانسیل عملکرد
 5/02 ± 34  6/3 ± 32- 0/86 ± 6-گندم
- 1/79 ± 5 1/12 ± 8-برنج

8/24 ± 1 4/95 ± 10- 1/27 ± 2- حبوبات سردسیری
1/10 ± 11- 4/01 ± 10 1/28 ± 1حبوبات گرمسیری 

- 3/57 ± 10- 4/70 ± 10- سیب زمینی 
6/73 ± 19 6/34 ± 32- 1/68 ± 6- دانه های روغنی سردسیری
3/47 ± 11- 1/92 ± 7- 2/54 ± 12- دانه های روغنی گرمسیری 

-2/56 ± 7- 1/29 ± 9- چغندر قند
-8/40 ± 20- 5/06 ± 9- نیشکر

10/92 ± 3- 2/52 ± 5 1/97 ± 1 میوه های سردسیری
1/66 ± 0 2/15 ± 10- 1/54 ± 9-میوه های گرمسیری 

11/73 ± 3- 2/54 ± 10- 2/96 ± 11-سبزی صیفی
4/73 ± 6 5/71 ± 36- 0/80 ± 5-جو 

-0/61 ± 2- 2/27 ± 8-ذرت دانه ای 
4/21 ± 19- 1/34 ± 2 1/53 ± 11-ذرت سیلویی 

2/81 ± 1-1/75 ± 2/432 ± 2یونجه 
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در شـرایط کشـت آبـی، از نظـر تأثیـر تغییـر اقلیم بر عملکـرد، گیاهان را می توان در سـه دسـته 
قـرار داد: دسـته اول شـامل برنـج، دانه-هـای روغنـی گرمسـیری، چغندر قند، میوه های گرمسـیری، 
سـبزی-صیفی، ذرت دانـه ای و سـیلویی هسـتند کـه عملکـرد آن هـا حـدود 10 درصـد )بیـن 8 تـا 
12 درصـد( کاهـش می یابـد و ایـن کاهـش بـه لحـاظ آمـاری معنـی دار اسـت. دسـته دوم، شـامل 
گنـدم، دانه هـای روغنـی سردسـیر مثـل کلـزا و جـو اسـت کـه بـرای آن ها حـدود 5 درصـد کاهش 
عملکـرد پیش بینـی شـده که بـه لحاظ آماری نیز معنی دار می باشـد. دسـته سـوم، شـامل حبوبات، 
سـیب زمینی، درختـان میـوه سردسـیری، نیشـکر، میوه هـای سردسـیری و یونجه اسـت کـه کاهش 
عملکـرد آن هـا بـه لحـاظ آمـاری معنـی دار نیسـت. در شـرایط آبـی، تأثیـر نهایـی تغییـر اقلیـم بـر 
عملکـرد حاصـل تأثیـر نسـبی از طریق سـه مکانیسـم و برآیند آن ها اسـت کـه عبارتنـد از: )1( تأثیر 
مثبـت افزایـش CO2 بـر افزایش رشـد و عملکرد، )2( میـزان کاهش عملکرد در اثر کوتاه شـدن فصل 
رشـد بـه دلیـل افزایـش دمـا ، )3( منفـی یـا مثبـت بـودن تأثیـر تغییـرات دمـا در طول فصل رشـد 
بـر فتوسـنتز و تولیـد گیـاه کـه خود بـه رژیـم دمایی فعلـی محیـط بسـتگی دارد. با نظر داشـت این 
مؤلفه هـا، برخـی مقایسـه ها مفیـد خواهد بـود. گیاهانی کـه کاهش باالتـری برای عملکـرد آن ها در 
اثـر تغییـر اقلیـم در 2050 پیش بینـی می شـود شـامل گیاهـان گرمسـیری )برنج، دانه هـای روغنی 
گرمسـیری مثـل سـویا، میوه هـای گرمسـیری، سـبزی و صیفـی و ذرت( و نیـز چغنـدر قند هسـتند 
کـه اگرچـه گیاهـی سردسـیری اسـت ولـی فصـل رشـد طوالنـی در تمـام تابسـتان دارد. بنابراین، با 
توجـه بـه کشـت در نواحـی گرم تـر یا فصـول گرم تـر، برآیند تأثیـر مکانیزم های سـه گانه بـرای این 
گیاهـان منفی تـر بوده اسـت. سـایر گیاهـان که تأثیـر تغییر اقلیم بـر آن ها کاهش کم تـر در عملکرد 
بـوده، عمدتـاً گیاهـان سردسـیر هسـتند و در نواحـی سـرد نیز کشـت  می شـوند و یا اگر مثـل گندم 
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در نواحـی گـرم هم کشـت شـوند، این کشـت در زمسـتان یعنی فصل سـرد سـال صـورت می گیرد. 
در شـرایط دیـم، مکانیسـم های تأثیـر تغییـر اقلیـم مشـابه شـرایط آبـی هسـتند با یـک تفاوت و 
آن ایـن کـه کاهـش فصـل رشـد در اثـر افزایش دما در شـرایط دیـم لزومـاً تأثیر منفی نـدارد و حتی 
می تواند دارای تأثیر مثبت باشـد. در شـرایط دیم، کاهش فصل رشـد و زودرسـی ممکن اسـت موجب 
فـرار گیـاه از خشـکی و در نتیجـه باعـث افزایـش عملکرد گـردد. در شـرایط دیم، پیش بینی شـد که 
پتانسـل عملکـرد گنـدم و دانه هـای روغنـی سردسـیری )کلـزا( بیـن 20 تـا 30 درصد افزایـش یابد. 
ایـن افزایـش بـرای جـو  و حبوبـات سردسـیری کم تر و از نظـر آماری معنـی دار نبود. علت آن اسـت 
کـه ایـن گیاهـان در مقایسـه بـا گنـدم، در مناطـق گرمتـری از کشـور تولیـد می شـوند و نیز بخش 
مهمـی از حبوبـات سردسـیری مثـل نخـود و عـدس به صـورت بهـاره و نـه پاییـزه کشـت می گردند. 
بـرای حبوبـات گرمسـیری و دانه هـای روغنـی گرمسـیری )مثل پنبـه و سـویا( کاهش معنـی دار در 
عملکـرد در حـدود 11 درصـد پیش بینی می شـود. ایـن کاهش برای ذرت سـیلویی بیش تـر )حدود 
20 درصـد( و معنـی دار اسـت. بـرای سـایر گیاهـان تغییـرات عملکرد در شـرایط دیم معنـی دار نبود 

)جدول 10(. 
تأثیـر تغییـر اقلیم بـر تبخیرتعرق و نیـاز آبیاری بـه این مکانیسـم ها و برآیند آن ها بسـتگی دارد: 
)1( کاهـش بـه دلیـل تسـریع نمـو در اثـر افزایـش دمـا و کوتاه شـدن طول فصـل رشـد، )2( کاهش 
بـه دلیـل کاهـش هدایـت روزنـه ای و در نتیجـه تعـرق در اثـر افزایـش CO2، و )3( افزایـش به دلیل 
تأثیـر مثبـت افزایـش CO2 بـر فتوسـنتز و رشـد کـه در نتیجـه بـه آب بیش تـری نیـاز خواهـد بود. 
بـرای گنـدم، جـو و دانه هـای روغنی سردسـیری )کلـزا( 32 تا 36 درصـد کاهش نیاز آبیـاری خالص 
پیش بینـی می شـود کـه بـه لحـاظ آمـاری معنـی دار اسـت )جـدول 6(. بـا توجـه بـه این کـه فصل 
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رشـد ایـن گیاهـان در ماه هـای سـرد و خنک سـال اسـت تأثیر افزایشـی مکانیسـم شـماره 3 در این 
گیاهـان کم تـر بـوده و در اثـر مکانیسـم های 1 و 2 کاهـش قابل توجهی در نیـاز آبیاری ایـن گیاهان 
پیش بینـی گردیـد. در سـیب زمینی، دانه هـای روغنـی گرمسـیری، چغنـدر قنـد، نیشـکر، درختـان 
میـوه گرمسـیری و سـبزی-صیفی برآیند مکانیسـم ها موجـب کاهش معنـی دار 7 تـا 20 درصد نیاز 
آبیـاری خواهـد شـد. بـرای ذرت دانـه ای میـزان کاهش انـدک )2 درصد( ولـی معنی دار اسـت. برای 

برنـج )5 درصـد( و حبوبـات گرمسـیری )10 درصـد( افزایش معنـی دار پیش بینـی می گردد. 
یکـی دیگـر از جنبه هـای مهـم تغییـر اقلیـم، تأثیـر آن بـر منابـع آب آبی برای کشـاورزی اسـت. 
بنابرایـن، تأثیـر تغییـر اقلیـم بـر سـناریوهای آب در آینـده )تا 2050( نیز بررسـی شـد. بدیـن منظور 
فـرض شـد حجـم آب تجدیـد پذیـر حاصـل تفریـق حجـم بارندگـی و تبخیرتعـرق یعنـی روانـاب از 
اراضـی غیـر کشـاورزی اسـت. از طرفـی، بررسـی تغییرات شبیه سـازی شـده تبخیرتعرق بـرای مراتع 
کشـور، گیاهـان دایمـی دیـم یعنـی یونجـه، زیتـون و مرکبات نشـان داد تغییـرات تبخیرتعـرق کم تر 
از 10 درصـد اسـت و در بیش تـر مـوارد کاهشـی اسـت. در مطالعه ناصـری و همـکاران )1396( حجم 
بارندگـی و آب تجدیدپذیـر هـر دو در هفت سـال آخر نسـبت به کل دوره مورد بررسـی ایشـان )یعنی 
1343 تـا 1393( 17 درصـد کاهـش را نشـان داد. شـاید کاهـش تبخیرتعـرق در اثـر تغییـر اقلیم که 
شـامل افزایـش دمـا می باشـد، دور از ذهـن باشـد. امـا، باید توجه داشـت که برداشـت ذهنـی افزایش 
تبخیرتعـرق در اثـر دمـا ناشـی از تأثیری اسـت کـه در تبخیرتعرق پتانسـیل )مرجع( بـرای دوره های 
زمانـی ثابـت، مشـاهده می شـود. امـا، تبخیرتعرق واقعـی به طول دوره رشـد گیاه بسـتگی دارد که در 
اثـر افزایـش دمـا کوتـاه می گردد. همچنیـن تبخیرتعرق واقعی به میـزان رطوبت خاک بسـتگی دارد و 
در شـرایط خشـکی خـاک به شـدت کاهش می یابد. از سـوی دیگر، بـا افزایش دما در اثـر تغییر اقلیم 
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دوره رشـد گیاهـان و در نتیجـه تبخیرتعـرق در طـی آن کاهش می یابـد. افزایش CO2 ناشـی از تغییر 
اقلیـم نیـز مقاومـت روزنـه ای را افزایش و تعرق واقعـی را کاهش می دهد )سـلطانی و فرجـی، 1386(. 

 

شکل 29- مقدار آب قابل تخصیص به بخش کشاورزی در سناریوهای مختلف آب برای سه بازه زمانی حال حاضر، 
2030 و 2050.

در مطالعـه حاضـر، در شـرایط عـدم دسترسـی به اطالعـات مسـتند در ارتباط با تأثیـر تغییر اقلیم 
بر حجم آب تجدیدپذیر در کشـور، فرض شـد حجم آب قابل بهره برداری برای کشـاورزی در شـرایط 
2030 و 2050 متناسـب بـا تغییـرات بارندگی در دوره های زمانی مذکور باشـد. بـا اعمال درصد تغییر 
بارندگـی در حجـم آب قابل بهره برداری در هر اسـتان و سـپس جمـع حجم آب قابل بهـره داری برای 
کشـاورزی در اسـتان ها، نتایج مندرج در شـکل 29 برای دوره های زمانی 2030 و 2050 حاصل شـد. 
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در مجمـوع، حجـم آب قابـل بهره بـرداری در کشـاورزی در 2030 نسـبت به شـرایط حاضر 14 درصد 
افزایش و در 2050 نسـبت به شـرایط حاضر 8 درصد افزایش را نشـان می دهد )شـکل 29(. سـناریوی 
منابـع آب پایـدار کـه در حـال حاضـر 39 میلیـارد متر مکعب در سـال اسـت در افـق 2030 و 2050 
به ترتیـب بـه 43 و 41 میلیـارد متـر مکعب در سـال بالـغ می گردد. باید توجه داشـت کـه تغییرات در 
حجـم آب قابـل بهـره بـرداری بـرای کشـاورزی در اثر تغییـر اقلیم به مراتـب کم تر از میـزان تغییرات 
الزم بـرای کاهـش اضافه برداشـت آب برای کشـاورزی اسـت. برای مثال، در سـناریوی آبی شـماره 4، 
منابـع آب قابـل بهره بـرداری برای کشـاورزی در کشـور از 86 فعلی به 39 میلیارد متر مکعب در سـال 
کاهـش یافته اسـت کـه معادل 55 درصد کاهش اسـت )شـکل 25(. امـا، تغییرات ناشـی از تغییر اقلیم 

بـرای سـناریوی آبـی شـماره 4 بین 8 تا 14 درصد اسـت که بسـیار کم تر می باشـد. 

 

شکل 30- تأثیر تغییر اقلیم در 2050 بر تولیدات گیاهی در دو سناریو آبی فعلی )86( و پایدار )39( با فرض مدیریت و الگوی 
کشت فعلی. 
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شـکل 30 تأثیـر تغییـر اقلیـم شبیه سـازی شـده در 2050 بـر تولیـدات گیاهـی کشـور بـا فرض 
مدیریـت و الگـوی کشـت کنونـی تحـت دو سـناریوی آب فعلـی و پایـدار را نشـان می دهـد. در ایـن 
شـکل اثـر تغییـر اقلیم از طریـق عملکرد، نیـاز آبیاری و منابع آب لحاظ شده اسـت. نگارنـدگان تصّور 
نمی کننـد سـناریوی آب فعلـی )بـا برداشـت 86 تا 98 میلیـارد متر مکعب در سـال( تـا 2050 قابل 
تـداوم باشـد و فقـط بـرای مقایسـه آورده شده اسـت. بـا فـرض این کـه ایـن سـناریو در 2050 قابل 
تـداوم باشـد، نتیجـه خالـص تغییـر اقلیم بر تولیـدات گیاهـی عبارت خواهـد بـود از 9 درصد کاهش 
تولیـدات گیاهـی در شـرایط کشـت آبی، 16 درصـد افزایـش تولیدات گیاهـی در شـرایط دیم و عدم 
تغییـر تولیـد فرآورده هـای فرعی گیاهـی )کاه، سـبوس و کنجاله(. در سـناریو آبی پایـدار، در 2050 
نسـبت به شـرایط اقلیمـی کنونی 1 درصد کاهش تولیدات گیاهی در شـرایط آبـی، 16 درصد افزایش 
تولیـدات گیاهـی در شـرایط دیـم و 10 درصـد افزایـش تولیـد فرآوردهـای فرعی گیاهـی پیش بینی 
می شـود. در ایـن سـناریوی آبـی، کل تولیـدات گیاهـی در اثـر تغییـر اقلیـم 3 درصـد افزایـش را 
نشـان می دهد. بـرای سـناریو آبـی فعلـی، کل تولیـدات گیاهـی 7 درصد کاهـش را نشـان داد. دلیل 
تفـاوت واکنـش در سـناریوهای آبـی فعلـی و پایدار این اسـت کـه در اثر سـناریوی پایدار سـطح زیر 
کشـت گیاهـان در اسـتان های مختلـف کاهـش می یابـد و ایـن کاهـش بـرای اسـتان ها و گیاهـان 

مختلـف یکنواخت نمی باشـد. 
تأثیـر تغییـر اقلیـم بـر میانگیـن تولید قابـل برداشـت از مراتع کشـور در افق های زمانـی 2030 و 
2050 در شـکل 31 نشـان داده شـده اسـت. در افق 2030، کل تولید مرتعی کشـور به مقدار جزئی 
یعنـی 0/2 درصـد کاهـش خواهـد یافـت و از 10/86 بـه 10/83 میلیون تـن می رسـد. امـا، در افـق 
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2050، کاهـش قـدری بیش تـر ولـی هنـوز کوچک یعنـی 4/8 درصـد خواهد بـود، طوری کـه تولید 
مرتعـی کشـور از 10/86 میلیون تـن فعلـی بـه 10/33 میلیون تـن کاهـش خواهد یافت )شـکل 31(. 
بررسـی دقیق تـر نشـان می دهـد کـه در 2030، مراتـع خـوب و متوسـط کشـور افزایـش تولید )4 و 
5 درصـد( و مراتـع ضعیـف کاهش تولیـد )11 درصـد( را تجربه خواهنـد کرد )شـکل 31(. در 2050، 
بـرای مراتـع خوب و متوسـط افزایش تولیـد )1 و 4 درصـد( و مراتع ضعیف کاهش تولیـد )25 درصد( 

پیش بینی شـد )شـکل 31(. 

 

شکل 31- میانگین و حداقل تولید در مراتع خوب )Good(، متوسط )Fair( و ضعیف )Poor( کشور در دوره فعلی )Current( و 
 .SSM-iCrop2 افق های 2030 و 2050 شبیه سازی شده با مدل

یکـی دیگـر از جبنه هـای تولیـد مرتعـی، حداقـل تولیـد مرتـع یعنی تولید در سـال های خشـک 
اسـت. حداقـل تولیـد، کم تریـن ظرفیـت مرتـع را مشـخص می سـازد و در برنامه ریـزی دراز مـدت 
اسـتفاده از مرتـع بایـد به آن توجه شـود. حداقل تولید مراتع کشـور در افق 2030 حـدود 5/3 درصد 
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)از 8/05 بـه 7/62 میلیون تـن( و در افـق 2050 حـدود 7/3 درصـد )از 8/05 بـه 7/46 میلیون تـن( 
نسـبت بـه شـرایط کنونی کاهـش خواهد یافت )شـکل 31(. اما، تغییرات بسـته به نـوع مرتع متفاوت 
اسـت: در افـق 2030 حداقـل تولیـد مراتـع خوب کشـور 2/7 درصد افزایـش می یابـد و حداقل تولید 
مراتـع متوسـط و ضعیـف به ترتیـب 3/6 درصـد و 18/3 درصد کاهش خواهند داشـت )شـکل 27(. در 
افـق 2050، حداقـل تولیـد مراتـع خوب کشـور 3/2 درصـد افزایش و حداقـل تولید مراتع متوسـط و 

ضعیـف به ترتیـب 1/7 درصـد 30/7 درصـد کاهـش تولید نشـان می دهند )شـکل 31(. 
شـایان ذکـر اسـت اگرچـه در مقیاس کشـوری تغییـرات )کاهش( تولیـد مراتع اندک بـود ولی در 
مقیـاس اسـتانی تغییـرات بسـیار بیش تر بودند )تـا بیش از 70 درصـد کاهش و نیز افزایش، بسـته به 
اسـتان و وضعیـت مرتـع( کـه به معنـی به هم ریختگی توازن اسـتانی فعلـی و افزایش نوسـانات تولید 
اسـت و خـود مسـتلزم توجـه بیش تر می باشـد. در مجمـوع می توان اظهـار کرد که کاهـش تولیدات 
مرتعـی در آینـده )0/2 تـا 5 درصـد در 2030 و 5 تـا 7 درصـد در 2050( قابـل تحمـل می باشـد و 
بـا اجـرای اقدامـات احیـا و بهبـود مراتـع قابـل پیش گیـری خواهد بـود. اما، نبایـد انتظار داشـت که 
نسـبت بـه افزایـش تقاضـا در آینـده در اثـر افزایش جمعیت یـا تغییر رژیـم غذایی به سـمت مصرف 
محصـوالت دامـی بیش تـر، پاسـخگو باشـد و الزم اسـت در آینـده منابـع جایگزیـن یافـت شـوند یـا 

تقاضـا تعدیـل شـود. به ایـن موضوع در قسـمت های بعـدی پرداخته می شـود. 
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شکل 32- آب آبی برداشت شده برای تولید ماهی پرورشی در شرایط کنونی )حال حاضر(، در 2050 با فرض توقف صادرات 
ماهی و با فرض حفظ صاردات در حد کنونی. در 2050 افزایش جمعیت و تقاضا برای گوشت ماهی در حد رژیم غذایی فعلی 

لحاظ شده است. 

یکـی دیگـر از جنبه هـای مرتبـط با تغییـر اقلیم تأثیـر آن بر نیاز بـه آب آبی بـرای پرورش ماهی 
می باشـد. نتایـج ایـن مطالعـه نشـان داد در شـرایط اقلیمی کنونـی کل مصرف یا اختصـاص آب آبی 
بـرای پـرورش ماهـی در کشـور 2/99 میلیارد متر مکعب در سـال اسـت که شـامل مصرف مسـتقیم 
در مـزارع پرورشـی و غیر مسـتقیم بـرای تولید خـوراک می باشـد. در مقطع زمانـی 2050، چنان چه 
قـرار باشـد بـرای رفـع نیازهـای جمعیـت آن زمـان پـرورش ماهـی صـورت گیرد )بـا فـرض این که 
عرضـه یـا صیـد ماهـی از منابـع آبـی طبیعـی در حـد فعلـی بمانـد( بـا توجه بـه تأثیـر تغییـر اقلیم 
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بـر تبخیـر از مـزارع پـرورش ماهـی بـه 3/79 میلیـارد متر مکعـب منابع آب آبـی نیـاز خواهد بود که 
معـادل 27 درصـد افزایش اسـت )شـکل 32(. امـا، در صورتی که قرار باشـد عالوه بر مصـرف داخلی، 
صـادرات نیـز در سـطح فعلـی نیـز ادامه داشـته باشـد، مقـدار منابـع آب الزم برای پـرورش ماهی در 
2050 بـه 4/47 میلیـارد متـر مکعـب در سـال خواهـد رسـید کـه معـادل 49 درصـد افزایش اسـت 
)شـکل 32(. اگرچـه افزایـش 27 تـا 49 درصـدی نیـاز بـه منابـع آب آبی زیاد بـه نظر می رسـد ولی 
بـه لحـاظ مقـدار، معـادل 0/8 تـا 1/5 میلیـارد متـر مکعب در سـال اسـت که در مقایسـه بـا کل آب 
آبـی مـورد اسـتفاده در کشـاورزی، رقـم کوچکـی اسـت و احتمـاال بـا تغییر سیسـتم های پـرورش و 

صرفه جویـی در همیـن بخـش یـا سـایر بخش هـا قابـل تأمین خواهـد بود. 

3-2-3- جمعّیت

جمعیـت یکـی از عوامـل اصلی مؤثـر بر تقاضا یـا نیاز به محصوالت کشـاورزی و غذایی می باشـد. 
رونـد تغییـرات جمعیـت کشـور از 1956 )1332 شمسـی( تـا 2016 )1395( و پیش بینـی تغییرات 
آینـده آن تـا 2100 بـر اسـاس چشـم انـداز جمعیـت جهانـی سـازمان ملـل )WPP، 2019( در 
شـکل 33 نشـان داده شده اسـت. در میانـه دوره پایـه در مطالعـه حاضـر )2015(، جمعیـت کشـور 
حـدود 80 میلیـون نفـر بوده اسـت. پیش بینـی می شـود جمعیـت کشـور در 2030 به طور متوسـط 
بـه 93 میلیـون نفـر بالـغ گـردد و در 2050 به 103 میلیـون نفر برسـد. حد پایین و حـد باالی پیش 
بینـی شـده بـرای جمعیـت کشـور در 2030 به ترتیـب 91 و 95 میلیـون نفـر اسـت و بـرای 2050 
به ترتیـب 95 و 112 میلیـون نفـر می باشـد. بنابرایـن، انتظـار مـی رود در مقایسـه بـا دوره پایـه در 
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2030 حـدود 13 میلیـون نفـر و در 2050 حـدود 23 میلیـون نفر افزایش جمعیت داشته باشـیم که 
به ترتیـب معـادل 16 و 29 درصـد افزایـش جمعیت اسـت. 

 

شکل 33- پیش بینی سازمان ملل از جمعیت ایران تا WPP ، 2019( 2100(. جمعیت سرشماری شده در سال های مختلف نیز 
آورده شده اند. خطوط عمودی مقاطع زمانی مورد نظر این مطالعه یعنی 2015 )سال مبنا(، 2030 و 2050 را مشخص می کنند. 
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شکل 34- هرم توزیع سّنی جمعیت کشور در مقاطع زمانی پایه )2015(، 2030 و 2050. 
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عـالوه بـر میـزان جمعیـت، هرم سـّنی جمعیـت نیـز تغییر خواهـد کـرد )شـکل 34(. در 2015، 
بخـش قابل توجهـی )23 درصـد( از جمعیـت کشـور بین 25 تا 35 سـال داشـته اند و جمعیـت افراد 
بـاالی 60 سـال حدود 8 درصـد کل جمعیت اسـت. در 2030 بخش قابل توجهی )حـدود 20 درصد( 
از جمعیـت کشـور در محـدوده ی سـنی 40 تـا 50 سـال قـرار می گیرند و قسـمت پایین هـرم رو به 
کاهـش خواهـد بـود طـوری کـه جمعیـت بین صفـر تا چهـار سـال، حـدود 5 درصـد از جمعیت کل 
کشـور را تشـکیل خواهنـد داد. جمعیـت افـراد بـاالی 60 سـال در سـال 2030 حـدود 14/5 درصـد 
از جمعیـت کل کشـور را تشـکیل خواهـد داد. در 2050 قسـمت پاییـن هـرم و بـرای افـراد کم تـر از 
30 سـال، هـرم جمعیت شـکلی مسـتطیلی پیـدا کرده اسـت و تقریباً هر گروه سـنی حـدود 5 درصد 
افـراد جامعـه را تشـکیل می دهنـد. امـا، افـراد بـاالی 60 سـال حـدود 31/2 درصـد افـراد جامعـه را 
تشـکیل خواهنـد داد. هـرم سـّنی نیـز بر مصـرف غذا مؤثر اسـت چون با افزایش سـن مصـرف برخی 
اقـالم غذایـی کم تـر و بـرای برخی اقـالم غذایـی بیش تر می شـود، اما بر اسـاس این مطالعـه، میزان 
ایـن تغییـرات محـدود اسـت و بسـته بـه قلـم غذایـی بـرای 2030 بیـن 0/3- تـا 3/8 درصـد و برای 
2050 بیـن 6/2- تـا 3/7 درصـد می باشـد کـه تأثیـر معنـی داری بـر نیاز یـا تقاضا بـرای محصوالت 

کشـاورزی نخواهد داشـت. 
رابطـه تولیـد و تقاضـا بـرای محصوالت کشـاورزی گیاهـی که عمده مصـرف کننده آب در کشـور 
هسـتند برای شـرایط اقلیمی-آبی-جمعیتی کشـور در حال حاضر و آینده با فرض عدم انجام اقدامات 
بـرای افزایـش تولیـد و مدیریـت تقاضا در شـکل 35 آورده شـده اسـت. جـدول 11 نیز خالصـه ای از 
وضعیـت تقاضـا و تولیـد بـرای محصـوالت گیاهـی در مقاطـع فعلـی و آینـده را نشـان می دهد. در 
حـال حاضـر، بـا توجـه بـه رژیـم غذایـی و تلفات-ضایعـات فعلـی در کشـور، 129 میلیون تـن تقاضا 
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بـرای تولیـدات گیاهـی وجـود دارد کـه 85 درصـد آن یعنـی 109 میلیون تـن در سـال در داخـل 
تولید می گـردد و بقیـه از طریـق واردات تأمیـن می شـود. از طرفـی دیگـر، چنان چـه بـا شـرایط 
مدیریتـی کنونـی وارد آینـده شـویم، یعنـی رژیـم غذایـی و تلفات-ضایعـات کنونـی، در اثـر افزایش 
جمعیـت، تقاضـا بـرای تولیـدات گیاهـی بـه 166 میلیون تـن در سـال افزایـش پیـدا می کنـد کـه 
معـادل 29 درصـد افزایـش اسـت. چنان چـه تـا 2050 اختصـاص آب بـه کشـاورزی در حـدی ایمن 
بـرای محیـط زیسـت یـا پایـدار، تنظیـم شده باشـد ولـی بـا همیـن سـطح از مدیریـت )یعنـی خـأ 
نسـبی و راندمـان آبیـاری کنونـی( تولیـد گیاهـی صورت گیـرد و الگوی کشـت فعلـی پابرجـا بماند، 
تولیـدات گیاهـی در نتیجـه کاهـش آب کشـاورزی و تغییـر اقلیم بـه 56 میلیون تن کاهـش می یابد 
کـه موجب می گـردد خودکفایـی در تولیـدات گیاهـی در 2050 بـه 34 درصـد تنـّزل پیـدا کنـد. 
بنابرایـن، کمبـود تولیـدات گیاهـی یعنـی تفاضـل تقاضـا و تولیـد، از رقـم 20 میلیون تـن فعلـی بـه 

افزایـش می یابـد.  110 میلیون تـن 
آب مهم تریـن عامـل محـدود کننـده اسـت چنان چـه محاسـبات بـر مبنـای آب صـورت گیـرد، 
شـکاف بیـن تولیـد و تقاضا در حـال حاضـر و 2050 ، بیش تر خواهد شـد )بخش پایینی شـکل 35(. 
در حـال حاضـر، بـرای تولیـد کل محصـوالت گیاهی مـورد نیاز بـرای تغذیه مـردم در داخل کشـور، 
127 میلیـارد متـر مکعـب در سـال اسـت کـه با برداشـت فعلـی، 82 میلیارد متـر مکعب در سـال به 
تولیـدات گیاهـی اختصـاص پیدا می کنـد و بنابراین خودکفایی آبی کشـور 65 درصد اسـت. در حالی 
کـه کمبـود خالـص تولیـدات داخلـی )20 میلیون تـن( 17 درصـد از تولیـدات گیاهـی کنونی اسـت، 
کمبـود آب بـرای تولیـد همـه محصـوالت گیاهـی در داخـل کشـور 65 میلیـارد متر مکعب در سـال 
یعنـی 55 درصـد آب اختصاصـی فعلـی به کشـاورزی اسـت. در 2050، با توجه بـه افزایش جمعیت و 
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نیـز تغییـر اقلیـم، با فرض ایـن که رژیم غذایـی، تلفات-ضایعـات و مدیریت تولید مشـابه زمان حاضر 
باشـد، بـرای تولیـد همه محصـوالت گیاهی الزم در داخل کشـور به 171 میلیارد متر مکعب در سـال 
آب در سـال نیـاز خواهـد بـود. حـال چنان چـه بهره بـرداری از آب بـرای کشـاورزی به مـرز پایداری 
)41 میلیـارد متـر مکعـب در سـال در افـق 2050( کاهـش بیایـد، 135 میلیـارد متر مکعب در سـال 
کمبـود آب در داخـل وجـود خواهد داشـت. در این شـرایط خودکفایـی آبی برای تولیـدات گیاهی به 

21 درصـد تنـّزل پیـدا می کند. 

شکل 35- تقاضا یا نیاز ساالنه برای محصوالت گیاهی و میزان تولید آن ها برای سناریوهای مختلف آب-اقلیم )باال( و نیز برآورد 
آب آبی مورد نیاز ساالنه برای تولید کل این محصوالت در داخل کشور با الگوی کشت فعلی برای همین سناریوها )پایین(. جهت 

فلش ها نشانگر تالش-ها برای کاهش تقاضا یا افزایش تولید را نشان می دهد. محاسبات با سیستم SEA انجام شده است.
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جدول 11- رابطه تقاضا و تولید در افق های زمانی کنونی )2015(، 2030 و 2050 با فرض عدم اقدام برای افزایش تولید و 
مدیریت تقاضا. برای محاسبه تولید در مقاطع آینده تأثیر تغییر اقلیم لحاظ شده است و فرض شده است منابع آب به مرز پایداری 
کاهش می یابد ولی سطح مدیریت تولید و راندمان آبیاری مشابه وضعیت فعلی است. تقاضا بر اساس رژیم غذایی فعلی محاسبه 

شده است و خودکفایی برای تولیدات گیاهی می باشد. محاسبات با سیستم SEA انجام شده است. جمعیت بر حسب میلیون نفر و 
تقاضا برای تولیدات گیاهی، تولید گیاهی و کمبود تولید گیاهی بر حسب میلیون تن محصول تر درب مزرعه هستند. منابع آب آبی 

بر حسب میلیارد متر مکعب در سال است. 

درصد خودکفاییکمبود تولید گیاهیتولید گیاهیمنابع آب آبیتقاضاجمعیتافق زمانی

2015 79/93 128/786 109/219/584/8

2030 92/66 149/3 4455/094/336/8

2050 103/10 166/1 4155/9110/233/7

حـال یـک سـئوال مهـم این خواهـد بود که کشـاورزی به لحـاظ بیوفیزیکـی تا چه انـدازه قابلیت 
پـر کـردن ایـن شـکاف بین تقاضا و تولیـد را خواهد داشـت؟ برای متعادل سـازی رابطـه تولید-تقاضا 
بـرای محصـوالت کشـاورزی و غذایی، اقدامات متعـددی قابـل برنامه ریزی و انجام اسـت که می توان 

همـه آن ها را در دو دسـته قرار داد: 
)1( اقدامات برای مدیریت )کاهش( تقاضا 

)2( اقدامات برای افزایش تولید 
در سیسـتم مـورد اسـتفاده بـرای مطالعـه حاضـر )SEA(، اقدامات بـرای مدیریت تقاضـا در قالب 

دو گزینـه زیـر تعریف شـده اند:
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)الف( کاهش تلفات-ضایعات 
)ب( تغییر رژیم غذایی به سوی مواد غذایی گیاهی )در مقابل دامی( 

افزایـش تولیـد در یـک کشـور از طریـق افزایـش دسترسـی بـه منابـع زمیـن و آب و نیـز افزایش 
تولیـد بـه ازای هـر واحـد از این منابع میسـر اسـت. اما، چنان که نشـان داده شـد اسـتفاده کنونی از 
منابـع زمیـن و آب در ایـران قبـاًل از مرزهـای ایمـن بـرای محیط زیسـت و بهره بـرداری پایـدار عبور 
کـرده اسـت و امـکان فرآهـم سـازی بیش تـر این منابـع وجـود نـدارد. بنابرایـن، کلیه اقدامـات برای 
افزایـش تولیـد بایـد بـر مبنای افزایش بهـره وری از منابـع آب و زمین طراحـی و اجرا گردنـد. در این 
مطالعـه و بـر اسـاس مـدل طراحـی شـده، اقدامات بـرای افزایـش تولید از طریـق دو گزینـه زیر قابل 

بررسـی هستند:
)ج( کاهش خأ عملکرد نسبی 

)د( افزایش راندمان آبیاری 
مسـگران و آزادی )2018( در پـروژه ایـران 2040 دانشـگاه اسـتنفورد یـک برنامـه سـازگاری بـا 
کم آبـی ارایـه دادنـد48 کـه در آن بـه افزایـش تولیـدات از طریـق افزایـش راندمـان آبیـاری، توسـعه 
کشـت های گلخانـه ای و واردات بیش تـر مـواد غذایـی توجـه شـده و هزینه هـای مربوطـه بـرآورد 
گشته اسـت. امـا، در گـزارش مذکـور بـه فشرده سـازی از طریـق رفـع خأ عملکـرد، مدیریـت تقاضا 
بـا کاهـش تلفات-ضایعـات و تغییـر رژیـم غذایی و نیـز تغییـر الگوی کشـت پرداخته نشده اسـت. در 
قسـمت های پیـش رو ظرفیـت کشـور بـرای متعادل سـازی ارتبـاط تولید-تقاضـا بـرای محصـوالت 

48- ایـن بولتـن توسـط سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی کشـور بخـش امـور اقتصـاد مقاومتـی و شـورای اقتصـاد به فارسـی 
ترجمه شـده اسـت
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کشـاورزی و سـازگاری بـا شـرایط کـم آبـی و تغییـر اقلیـم در قالـب گزینه هـای چهارگانـه فـوق 
به صـورت انفـرادی و ترکیبـی مـورد بررسـی و بحـث قـرار می گیرنـد. سـایر گزینه هـای احتمالـی و 

مؤثـر در قسـمت سـایر مالحظـات مـورد بحـث قـرار گرفته انـد. 

3-2-4- ظرفیت اقدام از طریق مدیریت تقاضا 

در صورتـی کـه رژیـم غذایـی مـردم بـه سـمت محصـوالت گیاهـی حرکـت کنـد، تقاضـا بـرای 
تولیـدات گیاهـی کاهـش خواهد یافت )شـکل 36(. به همین ترتیـب، کاهـش تلفات-ضایعات موجب 
کاهـش تقاضـا خواهـد شـد )شـکل 37(. رژیـم غذایـی مورد اسـتفاده مـردم تا حـد زیـادی مرتبط با 
شـرایط اقتصـادی و اجتماعـی اسـت. اغلب مطالعـات در نقاط مختلف دنیا نشـان داده انـد که به طور 
معمـول بـا افزایـش درآمـد مصـرف فرآورده هـای حیوانی افزایـش پیدا می کنـد )ارکین و هوکسـترا، 
2014(. در چنـد دهـه گذشـته، در کنـار افزایـش جمعیـت، افزایش رفـاه و تمایل بیش تـر به مصرف 
محصـوالت دامـی منجـر بـه افزایـش تقاضـا بـرای محصـوالت غذایـی شـده اسـت )بودیرسـکی و 
همـکارن، 2015(. محصـوالت دامـی به ویـژه گوشـت قرمـز منابـع زیـادی در مقایسـه بـا محصوالت 
گیاهـی مصـرف می کنند )فالکن مـارک و لنرسـتاد، 2010؛ فائـو، 2006؛ گونزالز و همـکاران، 2011(. 
رژیم هـای غذایـی بـا محصـوالت حیوانـی کم تـر جهـت کاهـش تقاضـا بـرای غـذا بسـیار سـودمند 
هسـتند )جاواال و همـکاران، 2014؛ 2016؛ الکسـاندر و همـکاران، 2016؛ 2017( چرا که محصوالت 
حیوانـی بـه 2/5 تـا 100 برابـر منابع بیش تر بـرای تولید انرژی و پروتئین نسـبت به غـالت نیاز دارند 
)کانـر و همـکاران، 2011( کـه دلیـل این امـر تلفات انرژی از یـک حلقه به حلقه غذایی بعدی اسـت. 
تغییـر رژیـم غذایـی به سـوی مـواد غذایـی که هزینـه تولیـد کم تـری دارند، یعنـی مـواد گیاهی به 
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جـای مـواد حاصـل از دام هـا و نیز اسـتفاده از محصوالت دامـی با هزینـه کم تر )برای مثال اسـتفاده 
از گوشـت مـرغ بـه جـای گوشـت قرمـز(، به کاهـش نیاز کمـک می کند. در بسـیاری از نقـاط جهان 
رژیم هـای غذایـی جایگزیـن در حـال معرفی هسـتند طـوری که در آن هـا از منابع کم تری اسـتفاده 

شـده باشـد )پورکا و همـکاران، 2013(.
در سـطح جهـان سـالیانه در حـدود یـک سـوم از غـذای تولیـد شـده )معـادل 13/3 میلیـارد تـن 
در سـال(، بـه دلیـل تلفات-ضایعـات )بـا احتسـاب ضایعـات در مزرعـه در مرحلـه برداشـت( هرگـز 
مصـرف نمی شـود )گوستاوسـون وهمـکاران، 2011(. کاهـش تلفات-ضایعـات محصوالت کشـاورزی و 
مواد غذایـی عـالوه بـر اهمیـت آن در تأمیـن غذا بـرای مردم در یک کشـور، می تواند نقـش مهمی در 
کاهـش فشـار بـر منابـع )آب ، زمیـن، نهاده های کشـاورزی( ایفا کنـد و کاهش اثرات زیسـت محیطی 
را نیـز در پـی داشـته باشـد )مانیسـو و ماسـیو، 2019؛ تونینـی و همـکاران، 2018، رویتـر و همکاران، 
2017(. بـه عنوان مثال، در کشـور اسـترالیا سـهم تلفات/ضایعـات محصوالت کشـاورزی و مواد غذایی 
)بـا احتسـاب ضایعـات در مزرعـه( از کل آب مصرفـی، 9/1 درصـد تخمیـن زده شده اسـت )رویتـر و 
همکاران، 2017(. در کشـور ژاپن، برای تولید محصوالت کشـاورزی و مواد غذایی که در سـال 2012 
بـه دلیـل تلفات-ضایعات )با احتسـاب ضایعات در مزرعه( از دسـترس خارج شـدند، بـه 1/23 میلیون 
هکتـار زمیـن زراعـی و 413 میلیـون مترمکعب آب آبیـاری نیاز بوده اسـت. همچنین تولیـد این مقدار 
محصـوالت کشـاورزی و مـواد غذایـی کـه هرگـز مـورد اسـتفاده قـرار نگرفـت، باعـث انتشـار گازهای 

گلخانـه ای بـه میـزان 3/31 میلیون تـن معادل دی اکسـید کربن شـد )مانیسـو و ماسـیو، 2019(. 
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شکل 36- اهمیت حرکت به سمت رژیم غذایی گیاهی محور در کشور با توجه به مزایای آن در استفاده کم تر از منابع و نهاده ها و 
سالمت جامعه )برای جزییات به پیوست 14 گزارش مراجعه شود(. 
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شکل 37- مراحل و دالیل وقوع تلفات-ضایعات و برخی راهکارها برای کاهش آن به همراه برآورد درصد تلفات-ضایعات محصوالت 
کشاورزی و معادل های آن ها در شرایط کنونی کشور )برای جزییات به پیوست 15 گزارش مراجعه شود(.

بـا پیش بینـی جمعیـت 93 میلیـون نفری بـرای کشـور در 2030، تقاضا برای محصـوالت گیاهی 
)بـرای تغذیـه مسـتقیم و غیر مسـتقیم از طریـق محصـوالت دامی( بـه 149 میلیون تن در سـال بالغ 
خواهـد شـد کـه 16 درصد بیـش از تقاضـای فعلی )129 میلیون تن در سـال( اسـت )شـکل 38(. در 
صورتـی کـه رژیـم غذایـی مـردم به رژیـم مطلـوب مـورد توصیـه وزارت بهداشـت تغییر پیـدا کند و 
ایـن رژیـم غذایـی جایگزیـن رژیـم فعلـی گـردد، بـه 163 میلیون تن در سـال تولیـدات گیاهـی نیاز 
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خواهد بـود کـه 26 درصـد بیـش از تقاضـای فعلـی اسـت. رژیم غذایـی مطلـوب وزارت بهداشـت در 
مقایسـه بـا رژیـم غذایـی کنونـی بـه حـدود 10 درصـد زمیـن، آب، کودهـا و انـرژی بیش تـر بـرای 
تولیـدات گیاهـی نیـاز دارد و حـدود همیـن مقـدار نیز انتشـار گازهـای گلخانـه ای در تولیـد گیاهی 

بـرای تأمیـن ایـن رژیـم باالتر می باشـد. 

شکل 38- 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 رژیـم غذایـی کـه در آن 30 درصـد گوشـت قرمز مصرفـی فعلی با گوشـت سـفید جایگزین 
شـده باشـد، 30 درصد گوشـت سـفید بـا حبوبـات جایگزین شـده باشـد و 30 درصد برنج بـا گندم49 

49- در برخی مناطق کشور مثل طبس در طبخ پلو از گندم به جای برنج استفاده می شود.
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جایگزیـن شـده باشـد و همچنیـن تلفات-ضایعـات به میزان 15 درصد کم شـده باشـد، بـه طور مؤثر 
تقاضـا بـرای تولیـدات گیاهـی را کاهـش خواهـد داد، طـوری کـه تقاضا بـرای محصـوالت گیاهی در 
2030 بـا وجـود 13 میلیون نفر افزایـش جمعیت در حد تقاضای فعلی باقی خواهد ماند )شـکل 38(. 
شـایان ذکـر اسـت کـه رژیم غذایـی مذکور کـه در این مطالعـه B30 نامگـذاری شده اسـت، به لحاظ 
معیارهـای سـازمان بهداشـت جهانـی سـالم محسـوب می گـردد. همچنیـن، پیاده سـازی ایـن رژیم 
امکان پذیـر به نظـر می رسـد. رژیـم غذایـی B30 در مقایسـه با رژیم غذایـی فعلی بـه 1 درصد زمین 
کم تـر، 9 درصـد آب کم تـر، 6 تـا 7 درصـد کـود و انـرژی کم تـر نیـاز دارد و ردپـای کربـن آن نیـز 
6 درصـد کم تـر اسـت )پیوسـت 14(. همان گونـه کـه قبـاًل توضیـح داده شـد، از سـال 2010 به این 
سـو مصـرف گوشـت قرمـز و برنـج احتماال بـه دلیـل تحریم هـا و افزایـش قیمت هـا، به نفـع مصرف 

بیش تـر گوشـت مرغ و گنـدم کاهـش پیدا کرده اسـت. 
برای مقطع زمانی 2050 یک رژیم گیاهی پایدار به جای رژیم B30 لحاظ شـد که مشـخصات آن 
در شـکل 36 ارایه شـده اسـت. در این رژیم غذایی مصرف گوشـت قرمز و ماهی به یک وعده در هفته، 
گوشـت مـرغ بـه دو وعـده در هفتـه، تخم مرغ بـه نصف فعلی و شـیر در حـد فعلـی محدود می گردد. 
ایـن رژیـم غذایی انعطاف پذیر50 خوانده می شـود و توسـط گروه بزرگی از دانشـمندان در سـال 2019 
توصیه شـده اسـت )اسـپرینگمن و همـکاران، 2018؛ ویلـت و همـکاران، 2019(. این رژیـم غذایی در 
مقایسـه بـا رژیـم غذایـی فعلی بـه 6 درصد زمیـن بیش تر، ولـی 24 درصـد آب کم تر، 7 تـا 14 درصد 

کودهـا و انـرژی کم تـر نیاز دارد و ردپـای کربن آن نیز 12 درصد کم تر اسـت )پیوسـت 14(.
تغییـر رژیـم غذایـی و کاهـش تلفات-ضایعات در افق 2050 نتایج مشـابهی در پی خواهد داشـت. 
اسـتفاده از رژیـم غذایـی فعلـی و وقـوع تلفات-ضایعـات در حـد کنونی باعـث می شـود در 2050 در 

50- Flexitarian
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صـورت افزایـش جمعیـت بـه 103 میلیـون نفـر، بـه 166 میلیون تـن در سـال تولیدات گیاهـی نیاز 
باشـد کـه 29 درصـد بیـش از تقاضـای کنونـی اسـت. در حالـی کـه در صـورت افزایـش جمعیت به 
112 میلیـون نفـر بـه تولیـدات گیاهـی بـاز هـم بیش تـری نیـاز اسـت، یعنـی 180 میلیون تـن در 
سـال کـه 40 درصـد بیـش از تقاضای فعلی اسـت )شـکل 38(. در صـورت پیاده سـازی رژیم مطلوب 
وزرات بهداشـت و عـدم تغییـر تلفات-ضایعات، بـرای جمعیـت 103 میلیون نفر بـه 41 درصد و برای 
جمعیـت 112 میلیـون نفـر بـه 53 درصد تولیـدات بیش تر نیاز خواهد بـود. اما، در صورتـی که رژیم 
غذایـی انعطاف پذیـر جایگزیـن شـده باشـد و تلفات-ضایعـات به میزان 30 درصد کم تر شـده باشـد، 
نیـاز بـه تولیـدات گیاهـی بـه 120 میلیون تـن بـرای 103 میلیـون نفـر و بـه 129 میلیون تـن بـرای 
112 میلیـون نفـر محـدود می گـردد که در حـد تقاضای فعلی و حتی کم تر از آن اسـت )شـکل 38(. 
بنابرایـن، همان طـور کـه مالحظه می شـود ایـن ظرفیت وجـود دارد که با مدیریـت رژیم غذایی و 
تلفات-ضایعـات، تقاضـا بـرای محصـوالت گیاهـی در مقاطع زمانـی 2030 و 2050 در حدی مشـابه 
تقاضـای فعلـی محـدود گردد علی رغم ایـن که جمعیت 13 تـا 26 میلیون نفر افزایـش پیدا می کند. 
از طـرف دیگـر، بـه نظـر می رسـد در توصیـه سـبد مطلوب بـرای ایرانیـان توسـط وزارت بهداشـت، 
موضـوع نیـاز بـه افزایـش تولیـدات کشـاورزی و هزینـه آبـی آن بـه عنـوان یـک متغیـر مهـم لحاظ 
نشده اسـت. الزم اسـت ایـن رژیـم بـا رژیم هـای متناسـب بـا محدودیت هـای بیوفیزیکـی کشـور 

جایگزین گـردد. 
یکـی دیگـر از دالیلـی کـه بـه مدیریـت تقاضـا اهمیـت می دهد، نقـش آن بـر تقاضا بـرای علوفه 
از مراتـع کشـور اسـت. در حـال حاضـر، تقاضـا بـرای علوفـه مرتعـی سـاالنه 10/2 میلیون تن اسـت. 
برآورد می شـود ایـن تقاضـا در افـق 2030 بـا رژیـم غذایـی و تلفات-ضایعـات فعلـی 29 درصـد و بـا 
رژیم غذایـی مطلـوب وزارت بهداشـت همـراه بـا تلفات-ضایعـات کنونـی 57 درصـد افزایـش یابـد و 
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به ترتیـب بـه 11/9 و 16/1 میلیون تـن در سـال بالـغ گـردد )شـکل 39(. در افـق زمانـی 2050 و 
جمعیـت 103 میلیـون نفـری کشـور در آن مقطع، این افزایـش برای رژیم غذایـی کنونی و مطلوب با 
فـرض تلفات-ضایعات در سـطح کنونی به ترتیب 29 و 75 درصد افزایش نشـان می دهد )شـکل 39(. 
بـا توضیحاتـی کـه دربـاره تأثیـر تغییـر اقلیـم بر تولیـد مراتـع ارایه شـد، به نظـر می رسـد در آینده 
مراتـع قـادر بـه تأمیـن ایـن نیازهـا نخواهنـد بـود و باید بـه فکـر جایگزین های مناسـب بـود. اما، در 
صـورت پیاده سـازی رژیـم غذایـی B30 همراه بـا 15 درصد کاهـش تلفات-ضایعـات در افق 2030 و 
نیـز پیاده سـازی رژیـم غذایـی گیاهـی محـور و 30 درصـد کاهـش تلفات-ضایعـات در افـق 2050، 

تقاضـا بـرای علوفـه مرتعـی در حـدی کم تـر از مقـدار فعلـی باقی خواهـد ماند )شـکل 39(. 

 

شکل 39- تأثیر رژیم غذایی و کاهش تلفات-ضایعات بر نیاز به علوفه مرتعی 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. خط عمودی نیاز 
فعلی به علوفه مرتعی در مقطع زمانی پایه )2015( مطالعه حاضر را نشان می دهند که برابر 10/2 میلیون تن در سال است. 

محاسبات با سیستم SEA صورت گرفته است.



...،
آب

ست 
ی مهب

ساز
دل 

2 با م
ا 050

ور ت
 کشــ

ایی
 غذ

یت
من ل ا

تحلی

157

2

3-2-5-ظرفیت اقدام از طریق فشرده سازی کشاورزی 

فشـرده سـازی بـه معنـی تولیـد بیش تـر از هـر واحـد منابـع یـا نهاده هـای به کاررفته در کشـاورزی 
اسـت. فشرده سـازی اکولوژیـک51 بـه ایـن معنـی اسـت کـه فشـرده سـازی بـه صورتـی انجـام شـود که 
کم تریـن اثـرات زیانبـار را بـرای محیط زیسـت داشـته باشـد. در سیسـتم SEA فشـرده سـازی از طریق 
تغییـر ضریـب خـأ عملکـرد نسـبی و راندمـان آبیـاری قابل شبیه سـازی و بررسـی می باشـد. شـکل 40 
مفهـوم خـأ عملکـرد، دالیـل و راه-هـای مرتفع سـازی آن را نشـان می دهد و شـکل 41 مفهـوم راندمان 
آبیـاری و نکاتـی در ارتبـاط بـا افزایش آن را به نمایش می گذارد. گزارشـات متعددی در دسـت اسـت که 
نشـان می دهـد فشرده سـازی دارای ردپـای اکولوژیـک کم تـر می باشـد و بنابرایـن بـرای محیط زیسـت 

پاک تـر خواهـد بـود )فولی و همـکاران، 2011؛ اسـمیت 2013؛ سـلطانی و همـکاران، 2013، 2014(. 

 

شکل 40- مفهوم پتانسیل و خأ عملکرد، دالیل خأ عملکرد و برخی راهکارها برای رفع آن در راستای فشرده سازی تولید. 

51- Ecological Intensification
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شکل 41- مفهوم راندمان آبیاری کل و مالحظات مهم در افزایش آن در برنامه های فشرده سازی.
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در شـکل 42 تأثیـر فشرده سـازی بـر تولیدات گیاهی کشـور برای دو سـطح منابع آب کشـاورزی 
بـرای شـرایط اقلیمی و الگوی کشـت فعلی شبیه سـازی شده اسـت. در شـرایط فعلی کـه 86 میلیارد 
متـر مکعـب در سـال منابـع آب در کشـاورزی بـه مصـرف می رسـد، رفـع کامـل )100 درصـد( خأ 
عملکـرد قابـل مدیریـت تـوام بـا افزایـش راندمـان آبیـاری می توانـد تولیـدات گیاهـی را از مقـدار 
109 میلیون تـن فعلـی بسـته بـه افزایـش راندمان آبیاری بـه 146 تـا 193 میلیون تـن افزایش دهد. 
بـه همین ترتیـب، رفـع 50 درصـد خـأ عملکـرد قابـل دسـتیابی باعـث افزایـش تولیـدات گیاهی به 
130 تـا 157 میلیون تـن می گـردد. به همین ترتیـب، در شـرایط فعلـی اگـر منابـع آب اختصاصی به 
کشـاورزی 39 میلیـارد متـر مکعـب باشـد، تولیـدات گیاهی بـا مدیریت کنونـی )یعنی خـأ عملکرد 
60 درصـد و راندمـان آبیـاری 38 درصـد( 54 میلیون تـن خواهـد بـود. رفـع 50 درصـد خـأ عملکرد 
قابـل مدیریـت بسـته به میزان افزایـش راندمان آبیـاری، تولیدات گیاهـی را به 67 تـا 97 میلیون تن 
افزایـش می دهـد. در صورتـی کـه 100 درصـد خـأ عملکـرد قابـل مدیریـت رفـع شـود، بسـته بـه 
راندمـان آبیـاری، تولیـدات گیاهـی بـه 77 تـا 110 میلیون تـن افزایـش پیدا خواهـد کـرد. بنابراین، 
همـان طـور کـه مالحظه می شـود، در شـرایطی کـه منابع آب آبـی کشـاورزی به 45 درصـد کنونی 
کاهـش یافتـه باشـد )از 86 بـه 39 میلیـارد متـر مکعب در سـال در شـرایط اقلیمی فعل(، با فشـرده 
سـازی کامـل ایـن امـکان وجـود دارد کـه بـه تولیـدات گیاهـی در حـد کنونی دسـت پیدا کـرد. اما، 
عملـی بـودن52 گزینه هـای کاهـش خـأ عملکـرد و افزایش راندمـان آبیـاری حایز اهمیت اسـت و در 

این جـا مـورد بررسـی قـرار می گیرد. 

52- Feasiability
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شکل 42- تأثیر فشرده سازی بر تولید گیاهی در شرایط اقلیمی و الگوی کشت فعلی در صورتی که آب اختصاصی به کشاورزی 
86 یا 39 میلیارد متر مکعب در سال باشد. فشرده سازی با رفع خأ عملکرد قابل مدیریت )0، 25، 50 و 100 درصد( و افزایش 

راندمان آبیاری از 38 درصد فعلی به 44، 49 و 60 درصد )اعداد کنار نمودارها( شبیه سازی شده است. خأ عملکرد فعلی 60 درصد 

می باشد. محاسبات با سیستم SEA صورت گرفته است.

در سـال های گذشـته راندمان آبیاری در کشـور ساالنه 0/63 درصد در سـال به واسطه برنامه های 
موجـود، افزایـش یافتـه اسـت )عباسـی و همـکاران، 1395(. چنان چـه همیـن نـرخ افزایـش تـداوم 
داشته باشـد، رسـیدن به راندمـان آبیاری 60 درصـد در 2050 مقدور خواهد بود. امـا اگر نرخ افزایش 
بـه 1 درصـد افزایـش یابد، دسـتیابی بـه راندمـان آبیـاری 60 درصـد در 2037 ممکن خواهد شـد. با 
توجـه بـه تحریم هـای کنونـی احتمـاال نـرخ رشـد پایین تـر، منطقی تـر به نظـر  می رسـد. امـا، در 
صـورت برداشته شـدن تحریم هـا و توجـه جـدی دولت، نـرخ افزایش بیش تـر از 1 درصـد هم ممکن 
خواهد شـد. بنابرایـن، در ایـن مطالعه برای مقطـع 2030 افزایش راندمان آبیـاری از 38 درصد کنونی 
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به 49 درصد در سـناریوی فشـرده سـازی متوسـط و افزایش به 60 درصد در سـناریوی فشـرده سازی 
زیـاد )حداکثـر( لحاظ شـده اسـت. برای مقطـع زمانی 2050، افزایـش به 49 درصد به عنوان فشـرده 

سـازی کم و افزایش به 60 درصد در سـطوح فشـرده سـازی متوسـط و زیاد لحاظ شـده اند. 
یـک نکتـه مهـم مرتبـط بـا راندمـان آبیـاری ایـن اسـت کـه افزایـش راندمـان آبیـاری بـه معنی 
صرفه جویـی آب نیسـت و در صورتـی کـه منابع آب کنترل و مدیریت نشـوند، باعث خشـکی بیش تر 
محیـط خواهـد شـد. افزایـش راندمـان آبیـاری در کشـور در دهه گذشـته با کاهـش بهره بـرداری از 
آب در کشـاورزی، همـراه نبوده اسـت. برعکـس، بهره بـرداری از منابـع آب به رغـم افزایـش راندمـان 
آبیـاری بـه صـورت یکنواختی افزایش پیدا کرده اسـت )ناصـری و همکاران، 1396( و در واقع شـرایط 
محیـط زیسـت کشـور را خشـک تر کـرده اسـت. دلیـل ایـن اسـت کـه کشـاورزان آب صرفه جویـی 
شـده را بـرای آبیـاری سـطح بزرگ تـر یا کشـت گیاهانی کـه به آب بیش تـری نیاز دارنـد، به مصرف 
رسـانده اند. افزایـش راندمـان آبیـاری تـوام بـا کاهـش برداشـت آب می توانـد به طـور قابل توجهـی 
تقاضـا بـرای آب و در نتیجـه فشـار بـر منابـع آب آبـی را کاهـش دهـد. بنابرایـن، کنتـرل و مدیریت 
فیزیکـی منابـع آب کشـور بایـد بـر برنامه هـای افزایـش راندمان آبیـاری تقدم داشـته باشـد. در غیر 
ایـن صـورت پیامدهـای بهره بـرداری بیـش از حـد از منابـع آب تشـدید خواهد شـد. ایـن پارادوکس 
مرتبـط بـا راندمـان آبیـاری توسـط گرفتـون و همـکاران )2018( مـورد بحـث قـرار گرفته اسـت. در 
شـکل 41 نیز نشـان داده شـده اسـت که چگونه افزایش راندمان آبیاری می تواند باعث بدتر شـدن و 
خشـکی بیش تـر اکوسیسـتم ها گـردد. افزایـش راندمـان آبیـاری در کشـور فقـط در شـرایطی قابل 
توجیه اسـت کـه بهره بـرداری از منابـع آب توسـط دولـت یا سـایر نهادها قابـل کنترل باشـد. در غیر 
ایـن صـورت، مقادیـر پایین تـر راندمـان آبیاری ترجیح دارنـد زیرا بخشـی از آب تلف شـده مجددا به 
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محیـط زیسـت بر می گـردد. در یـک گـزارش جدیـد FAO )پـری و همـکاران، 2017( نتیجه گیری 
شده اسـت کـه کنتـرل دسترسـی بـه منابع آب بایـد بر برنامه هـای آبیاری تحت فشـار )کـه راندمان 
آبیـاری باالتـر دارنـد( تقّدم داشته باشـند. بنابراین، در صورتـی که امکان مدیریـت و کاهش منابع آب 
اختصاصـی بـه کشـاورزی وجود نداشـته باشـد، بهتر اسـت برنامه های افزایـش راندمان آبیـاری کنار 
گذاشته شـوند. امـا، در شـرایطی که منابـع آب اختصاصی به کشـاورزی کاهش یابـد و آب کافی برای 
چرخـه آب و اکوسیسـتم ها قبـاًل کنـار گذاشته شـود، آن گاه افزایـش راندمـان آبیـاری اقدامـی مفید 

بـرای بهبود تولیـدات گیاهـی خواهد بود.
همان طـور کـه در بخش هـای قبلـی نشـان داده شـد، خـأ عملکرد بزرگی در کشـور وجـود دارد 
کـه متوسـط وزنـی آن 60 درصـد اسـت بـه ایـن معنـی کـه فقـط از 40 درصـد پتانسـیل عملکردها 
استفاده می شـود )شـکل 16(. خـأ عملکـرد دالیل متعـددی دارد که در سـطوح مختلـف از مزرعه تا 
سـطوح باالتر عمل می کنند و برای رفع آن نیز باید روش های مناسـب هر بخش به کار گرفته شـود. 
بخشـی از خـأ عملکـرد در مـزارع بـه طـور سـاده ناشـی از دانش کـم و مدیریت نامناسـب کشـاورز 
اسـت مثـل تاریخ کاشـت دیر هنـگام، اسـتفاده از مقادیر زیر حد مناسـب کودها یا اسـتفاده در زمان 
نامناسـب، مدیریـت نامناسـب علف های هـرز، آفـات و بیماری هـا و نظیـر این هـا. با ترویـج و انتقـال 
دانش از کشـاورزان پیشـرو به سـایر کشـاورزان، ایـن بخش از خأ قابـل رفع خواهد بود )شـکل 40(. 
بخـش دیگـری از خـأ عملکـرد به عواملی چـون محدودیت های سـرمایه، بیمـه و بازار بسـتگی دارد 
کـه مانـع از ایـن می شـود کـه کشـاورز بتوانـد مدیریـت مزرعه خـود را به سـطحی باالتر ارتقـا دهد. 
بخشـی دیگـر از خـأ عملکـرد، ناشـی از کمبـود زیرسـاخت ها، ماشـین آالت و نهاده هـا اسـت کـه 
بـرای رفـع ایـن بخـش بایـد سـرمایه-گذاری در جاده های روسـتایی و تولیـد یا واردات ماشـین آالت 
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مناسـب و نهاده هـای کشـاورزی )مثل کود وسـم( صـورت گیرد. و سـرانجام بخش آخر خـأ عملکرد 
همـان بخـش غیرقابـل دسـتیابی یا غیر قابل مدیریت اسـت که رفع آن مسـتلزم سـطح بسـیار باالی 
مدیریـت فّنـی مزرعـه، مصـرف زیـاد نهاده هـا اسـت کـه احتمـال دارد از نظـر زیسـت محیطی هـم 
قابـل توجیـه نباشـد. احتمـال دارد ایـن بخش در طـول زمان با گسـترش تکنولوژی ها، سیاسـت ها و 

روش هـای تحول سـاز قابل رفع باشـد. 

جدول 12- عملکرد واقعی )Ya؛ تن در هکتار(، عملکرد پتانسیل )Yp؛ تن در هکتار( و خأ عملکرد نسبی )RYG؛ درصد( تحت 
شرایط فعلی )سال پایه 2015(، عملکردهای هدف )Ya؛ تن در هکتار( در شرایط رفع 25، 50 و 100 درصد خأ قابل مدیریت و 

نرخ الزم افزایش عملکرد )درصد در سال( برای رسیدن به عملکردهای هدف در 2030 و 2050. 

نرخ برای 2050نرخ برای 2030عملکرد هدف

YaYpRYG25 %50 %100%25 %50 %100%25 %  50%100%گیاه 

شرایط آبی

3/28/5624/15/06/81/83/77/30/81/63/1گندم 

4/47/9444/95/46/30/71/42/90/30/61/2برنج

1/84/2562/22/63/41/42/75/50/61/22/3حبوبات 

30/869/45637/043/255/61/32/75/40/61/12/3سیب زمینی

2/04/7582/42/93/71/53/06/10/61/32/6دانه های روغنی 

62/5119/44870/879/095/50/91/83/50/40/81/5گیاهان قندی 

8/126/76911/414/721/32/75/410/81/22/34/6میوه ها 
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نرخ برای 2050نرخ برای 2030عملکرد هدف

YaYpRYG25 %50 %100%25 %50 %100%25 %  50%100%گیاه 

32/373/15638/945/458/51/42/75/40/61/22/3سبزی-صیفی 

2/96/9573/64/25/51/52/95/90/61/32/5جو 

7/016/0568/59/912/81/42/75/50/61/22/3ذرت دانه ای 

50/792/64556/662/474/10/81/53/10/30/71/3ذرت سیلویی 

9/830/26813/417/024/22/54/99/81/11/24/2علوفه )بقوالت(

شرایط دیم

0/92/3601/21/41/91/63/36/50/71/42/8گندم 

0/51/3660/60/81/12/24/48/91/01/93/8حبوبات 

1/02/4601/21/51/91/73/36/70/71/42/9دانه های روغنی 

3/38/1601/44/96/51/63/36/60/71/42/8میوه ها 

1/02/7611/31/62/11/83/57/10/81/53/0جو 

5/711/3496/57/49/01/01/93/80/40/81/6علوفه )بقوالت(

 Yt=Ya+(g×Ya×y)/100 :؛ درصد در سال( با یکدیگر ارتباط دارندg( و نرخ خطی افزایش عملکرد مورد نیاز )Yt( عملکرد هدف
که در آن y تعداد سال از سال پایه تا سال مورد نظر )2030 یا 2050( است. 

ادامه جدول 12- عملکرد واقعی )Ya؛ تن در هکتار(، عملکرد پتانسیل )Yp؛ تن در هکتار( و خأ عملکرد نسبی )RYG؛ درصد( 
تحت شرایط فعلی )سال پایه 2015(، عملکردهای هدف )Ya؛ تن در هکتار( در شرایط رفع 25، 50 و 100 درصد خأ قابل 

مدیریت و نرخ الزم افزایش عملکرد )درصد در سال( برای رسیدن به عملکردهای هدف در 2030 و 2050. 
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رفـع خـأ عملکـرد می توانـد باعث بهبـود قابل توجـه در تولید محصوالت کشـاورزی و غذا شـود، 
امـا عملـی بودن سـرعت الزم بـرای افزایش عملکرد نیز باید در نظر گرفته شـود. در جدول 12 نشـان 
داده شـده اسـت کـه رفـع خـأ عملکـرد قابل مدیریـت بـه چـه سـطوحی از عملکردهـا در گیاهان و 
گروه هـای گیاهـی مختلـف منجـر می شـود و بـرای دسـتیابی بـه ایـن عملکردهـا در افـق 2030 و 
2050 چـه نـرخ افزایـش عملکـردی مـورد نیـاز اسـت. بـرای مثـال در گنـدم آبـی، رفـع 25، 50 و 
100 درصـد خـأ عملکـرد قابـل مدیریـت باعث می شـود عملکـرد این گیـاه از 3/2 تـن در هکتار در 
شـرایط فعلـی به ترتیـب بـه 4/1، 5/0 و 6/8 تـن در هکتـار برسـد و بـرای ایـن منظـور در افق 2030 
بایـد نـرخ افزایـش عملکـرد به ترتیـب 1/8، 3/7 و 7/3 درصد در سـال باشـد )جدول 12(. برای سـایر 
گیاهـان نیـز شـرایط مشـابهی حاکم اسـت طوری که بـرای رفع کامل خـأ قابل مدیریت به متوسـط 
نـرخ افزایـش عملکـرد 5/9 درصد در سـال در شـرایط آبـی و 6/6 درصد در سـال در شـرایط دیم نیاز 
اسـت. در همیـن افـق بـرای رفع 50 درصـد خأ قابـل مدیریت، نرخ افزایـش عملکرد در شـرایط آبی 
3/0 درصـد در سـال و در شـرایط دیـم 3/3 درصد در سـال اسـت و بـرای رفع 25 درصد خـأ عملکرد 
قابل مدیریـت، ایـن نـرخ بـه 1/5 درصـد در سـال برای شـرایط آبـی و 1/6 درصد در سـال در شـرایط 
دیـم کاهـش پیـدا می کنـد. در صورتـی که رفـع خأ عملکـرد در افـق 2050 مد نظر باشـد به دلیل 
فاصلـه زمانـی بیش تـر بـه نرخ هـای افزایـش عملکـرد کوچکتری نیـاز خواهد بـود )جـدول 12(. در 
شـرایط آبـی بـرای رفـع 25، 50 و 100 درصـد خـأ قابـل مدیریت به طور متوسـط افزایـش عملکرد 
0/6، 1/3 و 2/5 درصـد در سـال نیـاز خواهـد بـود. ایـن نرخ ها برای شـرایط دیم به ترتیـب عبارتند از 

0/7، 1/4 و 2/8 درصـد در سـال )جدول 12(. 
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جدول 13- سرعت واقعی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی اصلی کشور در دوره زمانی 2000 تا 2018 بر اساس اطالعات 
 .FAO عملکرد در واحد سطح از

سرعت تغییرات واقعی عمکلرد )درصد در سال( گیاه یا گروه گیاهی 

ns 0/27گندم

ns -0/25شلتوک

1/34 *حبوبات

2/38 **سیب زمینی

ns 1/26محصوالت روغنی

3/99 ** برای چغندر قند و ns -0/88 برای نیشکرمحصوالت قندی

ns 0/4میوه

1/6 **صیفی و سبزیجات

ns 0/67جو

ns 0/35ذرت دانه ای

ns 1/26علوفه بقوالت

ns عدم معنی داری سرعت تغییرات عملکرد؛ * و ** معنی داری تغییرات سرعت عملکرد به ترتیب در سطح احتمال 
95 و 99 درصد

توجـه بـه عملـی بـودن نرخ هـای الزم بـرای افزایـش عملکـرد در برنامه هـای افزایـش عملکـرد 
اهمیـت زیـادی دارد تـا ایـن برنامه هـا منطقی و قابـل اجـرا باشـند. ری و همـکاران )2013( افزایش 
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واقعـی در عملکـرد ذرت، برنـج، گنـدم و سـویا در سـطح جهـان و در کشـورهای مختلـف را ارزیابـی 
کردنـد و نشـان دادنـد کـه در دوره زمانی 1998 تـا 2008، حداکثر افزایش عملکـرد 3 تا 4 درصد در 
سـال بـوده اسـت. بنابرایـن، رفـع کامل خأ عملکـرد قابل مدیریت در کشـور تا 2030 که به سـرعت 
حـدود 6 درصـد در سـال نیـاز دارنـد، ممکـن به نظـر نمی-رسـد. اما، کاهـش خأ عملکرد نسـبی به 
40 درصـد بـا رفـع 50 درصـد خأ عملکـرد قابل دسـتیابی که بـه سـرعت افزایش عملکـرد 3 درصد 
در سـال نیـاز دارد، ممکـن اسـت عملـی باشـد. بـا سـرعت افزایـش عملکرد 3 درصـد در سـال، رفع 
کامـل خـأ عملکـرد قابـل مدیریـت در 2046 ممکـن خواهد شـد. نرخ 3 درصد در سـال هنـوز برای 
کشـاورزی کشـور چالـش بزرگی خواهد بود بـه ویژه این که چنیـن افزایش عملکردهایـی تاکنون در 
کشـور تجربـه نشـده اسـت. جدول 13 شـیب افزایش عملکردهـا برای گیاهـان زراعی مهم کشـور در 
فاصلـه زمانـی 2000 تـا 2018 را نشـان می دهـد: به اسـتثنای حبوبـات، سـیب زمینی، چغندرقند و 
سـبزی-صیفی در هیـچ یـک دیگـر گیاهان افزایـش معنـی-داری در عملکرد تجربه نشده اسـت. باید 
توجـه داشـت کـه مسـئله افزایش عملکرد بایـد به صـورت مـداوم در دولت های مختلف مـورد توجه 
قـرار گیـرد. کاهـش افزایش عملکـرد در یک دولت نتایج قبلـی افزایش عملکـرد را خنثی خواهد کرد. 
بـا توجـه بـه مطالب فوق در ایـن مطالعه برای هر یک از مقاطع زمانی 2030 و 2050 سـه سـطح 

فشـرده سـازی تعریف شـده و تأثیر آن بر تولید و خودکفایی بررسـی گردید. 
سطوح فشرده سازی برای 2030 عبارتند از )جدول 14(:

 هیـچ: نظـر بـه فاصلـه زمانی محـدود تا 2030 فـرض گردید خـأ عملکـرد و راندمـان آبیاری تا  _
        2030 تغییر نکرده و در سـطوح فعلی باقی بمانند، یعنی متوسـط کشـوری خأ عملکرد نسـبی 

       60 درصد و راندمان آبیاری 38 درصد.
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 متوسـط: فـرض شـده اسـت تـا آن زمـان 25 درصـد خأ عملکـرد قابـل مدیریت رفع می شـود  _
          یعنـی متوسـط خـأ عملکـرد کشـور از 60 درصـد کنونـی بـه 50 درصد کاهش پیـدا می کند و 
          راندمـان آبیـاری از 38 درصـد فعلـی بـه 49 درصـد افزایـش می یابد. نرخ افزایـش عملکرد مورد 
        نیـاز بـرای ایـن سـطح فشـرده سـازی 1/5 درصـد در سـال و نـرخ افزایـش راندمـان آبیـاری 

        0/73 درصد در سال خواهد بود. 
 زیـاد: فـرض شـده اسـت 50 درصد خـأ عملکرد قابـل مدیریت تـا 2030 رفع می گـردد طوری  _

           کـه متوسـط خـأ عملکـرد کشـور از 60 درصـد کنونی بـه 40 درصد کاهش می یابـد و راندمان 
          آبیـاری از 38 درصـد کنونـی بـه 60 درصـد افزایـش پیـدا می کنـد. نـرخ افزایش عملکـرد مورد 
          نیاز برای این سـطح فشـرده سـازی 3/0 درصد در سـال و نرخ افزایش راندمان آبیاری 1/5 درصد 

        در سال خواهد بود.

جدول 14- خأ عملکرد نسبی هدف و راندمان آبیاری هدف و سرعت مورد نیاز برای افزایش عملکرد و راندمان آبیاری برای سطوح 
مختلف فشرده سازی در افق های زمانی 2030 و 2050. 

سطح فشرده 
سازی

سرعت مورد نیاز برای  
افزاش عملکرد

)درصد در سال( 

راندمان آبیاری هدف
)درصد( 

سرعت الزم برای 
افزایش راندمان آبیاری 

)درصد در سال( 
افق 2030

380/0 0/0 60 هیچ
0/73 49 1/5 50 متوسط
1/5 60 3/0 40 زیاد 
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سطح فشرده 
سازی

سرعت مورد نیاز برای  
افزاش عملکرد

)درصد در سال( 

راندمان آبیاری هدف
)درصد( 

سرعت الزم برای 
افزایش راندمان آبیاری 

)درصد در سال( 
افق 2050

0/3 49 0/6 50 کم 
600/6 1/3 40 متوسط 

600/6 2/5 20 زیاد 

و برای مقطع زمانی 2050 سطوح فشرده سازی عبارتند از )جدول 14(: 
 کـم: 25 درصـد خـأ عملکـرد قابـل مدیریـت تـا 2050 رفع می شـود و خـأ عملکرد نسـبی از  _

         60 درصـد فعلـی بـه 50 درصـد تنـّزل پیـدا می کنـد و همزمـان راندمـان آبیـاری از 38 درصـد 
          کنونـی بـه 49 درصـد ارتقـا پیـدا می کنـد. نـرخ افزایـش عملکـرد مـورد نیـاز بـرای این سـطح 

        فشرده سازی 0/6 درصد در سال و نرخ افزایش راندمان آبیاری 0/3 درصد در سال خواهد بود.
 متوسـط: 50 درصـد خـأ عملکـرد قابـل مدیریت تـا 2050 رفع می شـود و خأ عملکرد نسـبی  _

          از 60 درصـد فعلـی بـه 40 درصـد تنـّزل پیـدا می کنـد و همزمـان راندمان آبیـاری از 38 درصد 
          کنونـی بـه 60 درصـد ارتقـا پیـدا می کنـد. نـرخ افزایـش عملکـرد مـورد نیـاز بـرای این سـطح 

        فشرده سازی 1/3 درصد در سال و نرخ افزایش راندمان آبیاری 0/6 درصد در سال خواهد بود.

ادامه جدول 14- خأ عملکرد نسبی هدف و راندمان آبیاری هدف و سرعت مورد نیاز برای افزایش عملکرد و راندمان آبیاری برای 
سطوح مختلف فشرده سازی در افق های زمانی 2030 و 2050. 
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 زیـاد: 100 درصـد خـأ عملکـرد قابـل مدیریـت تـا 2050 رفـع می شـود و خأ عملکرد نسـبی  _
           از 60 درصـد فعلـی بـه 20 درصـد تنـّزل پیـدا می کنـد و همزمـان راندمان آبیـاری از 38 درصد 
          کنونـی بـه 60 درصـد ارتقـا پیـدا می کنـد. نـرخ افزایـش عملکـرد مـورد نیـاز بـرای این سـطح 
          فشـرده سـازی 2/5 درصـد در سـال و نـرخ افزایـش راندمـان آبیـاری 0/6 درصد در سـال خواهد 
        بـود. شـاید فشـرده سـازی زیـاد و کاهـش خـأ قابـل مدیریـت بـه 20 درصـد در سـناریوی 
        فشرده سـازی زیـاد خوشـبینانه باشـد، ولـی فـرض بـر آن اسـت کـه در افـق زمانـی 2050 

        پیشرفت های تکنولوژیک مثل به نژادی ارقام جدید، این امر را میسر خواهد ساخت.
تأثیـر سـناریوهای )سـطوح( مختلـف فشرده سـازی فـوق بـر تولیـدات گیاهی کشـور در شـرایط 
کاهـش منابـع آب بـه حـد ایمن بـرای محیط زیسـت )39 تـا 44 میلیارد متر مکعب در سـال بسـته 
بـه افـق زمانـی( در افـق 2030 و 2050 بـدون لحاظ اثـرات تغییر اقلیم و بـا لحاظ تأثیـر تغییر اقلیم 
در شـکل 43 ارایـه شـده اسـت. در افـق 2030، چنان چـه فشرده سـازی صـورت نگیـرد )سـناریو 
هیـچ یـا بـدون توفیـق( تولیـدات گیاهـی از 109 میلیون تـن فعلی بسـته به لحـاظ کردن یـا نکردن 
تأثیـر تغییـر اقلیـم بـه 54 تـا 55 میلیون تن کاهـش خواهد یافت. در سـطح متوسـط فشرده سـازی 
بـاالی فشرده سـازی  پیـدا می کنـد و سـطح  افزایـش  تـا 77 میلیون تـن  بـه 75  تولیدات گیاهـی 
تولیدات گیاهـی را بـه 97 تـا 101 میلیون تـن خواهـد رسـاند )شـکل 43(. همـان طور کـه مالحظه 
می شـود حتـی در فشرده سـازی زیاد نیـز تولیدات گیاهی به سـطح فعلی آن یعنـی 109 میلیون تن 

نخواهـد رسـید اگرچـه نزدیـک می گردد. 
در افـق زمانـی 2050 و بـا منابـع آب در حـد پایـدار، فشرده سـازی کـم تولیـدات گیاهـی را بـه 
75 تـا 79 میلیون تـن می رسـاند )از 54 تـا 55 میلیون تـن(. در صـورت توفیـق در فشرده سـازی در 
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حـد متوسـط، تولیـدات گیاهـی به 97 تـا 104 میلیون تـن بالغ خواهد شـد و در صـورت موفقیت در 
اجـرای فشرده سـازی زیـاد، تولیـدات گیاهـی بسـته بـه اثر تغییـر اقلیم بـه 110 تـا 118 میلیون تن 
خواهـد رسـید که از سـطح فعلـی تولیدات بـا 86 میلیارد متـر مکعب در سـال باالتر اسـت. بنابراین، 
می تـوان نتیجـه گرفـت کـه حتـی بـا کاهـش منابـع آب کشـاورزی بـه کم تر از نصـف مقـدار فعلی 
)86 بـه 39 تـا 44 میلیـارد متـر مکعـب در سـال(، در صـورت اجـرای فشرده سـازی امـکان حفـظ 
تولیـدات گیاهـی در حـد فعلـی وجـود دارد. امـا، در مقطـع زمانـی 2030 حتـی در صـورت توفیـق 
زیـاد در فشرده سـازی، افتـی در تولیـدات گیاهـی وجـود خواهـد داشـت که بایـد بـا واردات بیش تر 
جبران گـردد. بـرای روشـن تر شـدن بیش تـر موضـوع بایـد بـه تأثیـر همزمـان مدیریـت تقاضـا و 

فشرده سـازی بـر خودکفایـی در افـق زمانـی 2030 و 2050 توجـه گـردد. 

شکل 43- 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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ت غذایی ول امنی موعه اسناد مرتبط با سند ملی و راهربدی تح شکل 44- تأثیر ترکیبی سناریوهای تقاضا و تولید بر خودکفایی در 2030 یا 2050. خطوط افقی به ترتیب از باال به پایین عبارتند مج
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.

شـکل 44 تأثیـر همزمـان مدیریـت تقاضا و فشرده سـازی بر خودکفایـی برای تولیـدات گیاهی در 
مقاطـع زمانـی 2030 و 2050 را نشـان می دهـد. خودکفایـی بـرای تولیـدات گیاهـی در حال حاضر 
85 درصـد اسـت کـه بـا برداشـت بیـش از حـد از منابـع آب آبی حاصـل شده اسـت. تداوم برداشـت 
بیـش از حـد نـه ممکـن خواهد بـود و نه به صالح اسـت چـون صدمات زیسـت محیطی ناشـی از آن 
غیرقابـل جبـران خواهـد بـود. در صـورت کاهش منابـع آب به حـد پایدار )یعنـی 39 تـا 44 میلیارد 
متـر مکعـب در سـال بسـته بـه افـق زمانـی( و در صورتـی کـه مدیریـت تقاضـا و فشرده سـازی اجرا 

نشـود، خودکفایـی در 2030 بـه 37 درصـد و در 2050 بـه 33 درصـد تنـّزل پیـدا خواهد کرد. 
در 2030، فشـرده سـازی در سـطح متوسـط بسـته بـه سـناریوی مدیریـت تقاضـا، خودکفایی را 
بـه 47 تـا 58 درصـد افزایـش می دهـد و در صـورت اجرای فشـرده سـازی در حـد زیـاد، خودکفایی 
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بسـته بـه سـناریوی مدیریـت تقاضـا بـه 66 تـا 75 درصـد ارتقـا پیـدا می کنـد. بنابرایـن، اجـرای 
بهتریـن سـناریوهای مدیریـت تقاضـا و فشـرده سـازی که با تکنولـوژی امـروز قابل تصّور اسـت، قادر 
نخواهد بـود خودکفایـی را بـه حـد کنونـی برسـاند اگرچه بهبـود زیـادی در آن ایجاد می کنـد. برای 
نتایـج بهتـر در ایـن افـق زمانـی الزم اسـت رژیم غذایـی مطلـوب وزارت بهداشـت بـا نمونه هایی که 
بـه تولیـدات و منابـع کم تـری نیاز دارنـد، جایگزیـن شـوند و تالش هایی در راسـتای محدود سـازی 

تلفات-ضایعـات انجـام گیرد. 

 

شکل 45- تأثیر فشرده سازی و مدیریت تقاضا از طریق جایگزینی رژیم غذایی گیاهی محور و کاهش تلفات-ضایعات بر میزان آب 
آبی الزم برای تولید کل محصوالت گیاهی مورد نیاز برای جمعیت 80 میلیون نفری در داخل کشور. خط افقی باال میزان آبی 
آبی الزم برای شرایط اقلیمی، مدیریتی و الگوی کشت کنونی کشور )127 میلیارد متر مکعب در سال( را نشان می دهد و خط 

 SEA افقی پایین مقدار آب آبی پایدار برای کشاورزی )39 میلیارد متر مکعب در سال( را مشخص می سازد. محاسبات با سیستم
صورت گرفته است.
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در 2050، فشـرده سـازی در سـطح کـم بسـته به مدیریـت تقاضـا، خودکفایـی را از 33 درصد در 
شـرایط بـدون اقـدام بـه 41 )رژیم غذایی مطلـوب وزارت بهداشـت و تلفات-ضایعـات در حد فعلی( تا 
62 )رژیـم غذایـی گیاهـی و 30 درصـد کاهـش تلفات-ضایعات( درصـد افزایـش می دهـد. در صورت 
توفیـق متوسـط در فشرده سـازی، خودکفایـی بـه 53 تـا 81 درصـد قابـل افزایـش خواهـد بـود و 
در صـورت توفیـق زیـاد در فشرده سـازی بـه 60 تـا 92 درصـد افزایـش خواهـد یافـت. همـان طـور 
کـه مالحظـه می شـود تأثیـر مدیریـت تقاضـا در فشرده-سـازی کـم، افزایـش خودکفایـی بـه اندازه 
بوده اسـت  32 درصـد  زیـاد  فشرده سـازی  در  28 درصـد و  متوسـط  فشرده سـازی  در  21 درصـد، 
)شـکل 44(. به همین ترتیـب، تأثیر سـطح فشرده سـازی در سـناریوی رژیم غذایـی و تلفات-ضایعات 
فعلـی، 21 درصـد افزایـش خودکفایـی اسـت کـه بـرای رژیـم مطلـوب وزارت بهداشـت و تلفـات-

ضایعـات فعلـی 19 درصـد و بـرای رژیـم غذایی گیاهی تـوام با 30 درصـد کاهـش تلفات-ضایعات، به 
30 درصد می رسـد )شـکل 44(. بنابرایـن، سـناریوهای مدیریـت تقاضـا و فشرده سـازی کـم و بیـش 
تأثیـر مشـابهی داشـته اند، حاکی از ایـن که مدیریت تقاضـا در حصول امنیت غذایی نباید دسـت کم 
گرفتـه شـود. نتیجه گیـری مهم این اسـت کـه خودکفایی بـرای محصـوالت گیاهی در افـق 2030 و 
2050 تـوام بـا بهره بـرداری پایـدار از منابع آب ناممکن اسـت و در صورت اجـرای بهترین روش های 
افزایـش تولیـد و مدیریـت تقاضـا که تـا امـروز شناخته شده اسـت، حفـظ خودکفایی در حـد کنونی 
مقـدور خواهـد بـود. اجـرای ایـن برنامه ها با فـرض عـدم محدودیت سـرمایه گذاری و مالی بـه 10 تا 

20 سـال زمان نیـاز دارد. 
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توجـه بـه مکانیسـم تأثیر مثبـت مدیریت تقاضا و فشرده سـازی حایز اهمیت اسـت. اثـرات مثبت 
ناشـی از تأثیـر مثبـت آن هـا بـر اسـتفاده کارآمدتـر از منابع آب اسـت. بـرای نمونه، شـکل 45 تأثیر 
سـناریوهای مختلـف فشـرده سـازی و مدیریت تقاضا بـر مقـدار آب الزم برای تولید همـه محصوالت 
گیاهـی الزم در داخـل کشـور و بـرای جمعیـت 80 میلیـون نفـر را در شـرایطی که فقـط 39 میلیارد 
متـر مکعـب آب بـه کشـاورزی اختصـاص داده شـده باشـد، نشـان می دهـد. میـزان آب الزم بـرای 
تولیـد کل محصـوالت گیاهی الزم در داخل کشـور بـا رژیم غذایی و تلفات-ضایعـات کنونی و مدیریت 
تولیـد و الگـوی کشـت فعلی، 127 میلیارد متر مکعب در سـال اسـت. در شـرایطی که فشرده سـازی 
در سـطح کـم )خـأ 50 درصـد و راندمـان آبیاری 49 درصـد( صورت گیـرد به 83 میلیـار متر مکعب 
آب بـرای ایـن منظـور نیـاز خواهـد بود. در ایـن شـرایط در واقع به ازای هـر واحـد آب اختصاصی به 
کشـاوری محصـول بیش تری تولید شـده اسـت53. تغییـر رژیم غذایـی از فعلی به گیاهی پایـدار، این 
رقـم را بـه 64 میلیـارد متـر مکعـب در سـال کاهش می دهـد و چنان چه ایـن رژیم غذایـی با کاهش 
25 درصـد تلفات-ضایعـات همـراه شـود، این رقم بـاز هم کم تر شـده و به 58 میلیارد متـر مکعب در 
سـال خواهـد رسـید )شـکل 39(. تغییـر رژیـم غذایی و کاهـش تلفات-ضایعـات موجب می گـردد به 

تولیـدات گیاهـی کم تـر و در نتیجـه آب کم تـری برای تولیـد آن ها نیاز باشـد. 
بـا افزایـش سـطح فشرده سـازی از کـم به متوسـط، مقـدار آب الزم بـرای تولید همـه محصوالت 
گیاهـی مـورد نیـاز در داخـل کشـور، بسـته بـه سـناریوی مدیریـت تقاضـا، بـه 42 تـا 61 میلیـارد 
متر مکعـب در سـال کاهـش می یابـد و در صورتـی کـه فشرده سـازی زیـاد اتفـاق بیافتـد، بـه 38 تا 

53- More crop per drop
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55 میلیـارد متـر مکعـب آب در سـال نیاز خواهـد بود. چنان چه مالحظه می شـود در صـورت اجرای 
حداکثـر فشرده سـازی و مدیریـت تقاضـا، بـرای تولیـد همـه محصـوالت گیاهـی الزم بـرای تغذیـه 
80 میلیـون نفـر بـه 38 میلیـار متـر مکعب آب در سـال نیاز اسـت کـه اندکـی کم تـر از 39 میلیارد 
متـر مکعـب درسـال، یعنـی حد پایـدار می باشـد. البته باید توجه داشـت کـه جمعیت رو بـه افزایش 
اسـت و حتـی اجـرای حداکثـر فشـرده سـازی و مدیریـت تقاضـا موجـب خودکفایـی آبـی در 2050 
نخواهـد شـد. حداکثـر خودکفایـی آبـی کشـور، با فـرض اجـرای بهتریـن روش های فشرده سـازی و 

مدیریـت تقاضـا، 85 میلیـون نفر می باشـد )پیوسـت 22(. 
حـال کـه اثـرات مثبـت و نجـات بخـش فشـرده سـازی و مدیریـت تقاضـا در تئـوری مشـخص 
شـده اسـت سـئوال ایـن اسـت کـه اجـرای گزینه هـای فشرده سـازی و مدیریت تقاضـا تا چـه اندازه 
اقتصـادی می باشـد؟ بـرآورد هزینـه و فایـده اجـرای ایـن گزینه هـا بـه صورت سـاده انجام شـده که 
در ایـن جـا ارایـه می گـردد. فـرض گردیـد گزینـه افزایـش راندمـان آبیـاری از 38 درصـد کنونی به 
60 درصـد مسـتلزم این اسـت که تمـام اراضی قابـل آبیاری، با روش هـای نوین آبیاری شـوند. هزینه 
اجـرای آبیـاری تحت فشـار بـرای هر هکتار زمین در کشـور به قیمت سـال 94 )میانه بـازه 1392 تا 
1396( 110 میلیـون ریـال بـرآورد شـد54. طـول عمر تاسیسـات آبیاری تحت فشـار به طور متوسـط 
15 سـال اسـت ولـی در کشـور مـا احتمـاال عـدد 10 سـال مناسـب تر باشـد چـون مـزارع کوچـک 
هسـتند و نگهـداری سیسـتم ها بـه نحـوه مطلـوب مقدور نیسـت. بـا کاهش منابـع آب آبـی از 86 به 
39 میلیـارد متـر مکعب در سـال، سـطح زیر کشـت آبی از 8/1 میلیـون هکتار بـه 3/2 میلیون هکتار 

54- براساس مصاحبه مسئولین محترم معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
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کاهـش پیـدا می کنـد. حـدود 1/7 میلیـون هکتـار از اراضی آبی فعلی تحـت آبیاری تحت فشـار قرار 
دارنـد و بنابرایـن هزینـه اجـرای آبیـاری تحـت فشـار در بقیه ایـن اراضی محاسـبه شـد و هزینه اجرا 

20868 هـزار میلیـون ریال بـرآورد گردید. 
هزینـه اجرای سـایر گزینه ها به راحتی قابل محاسـبه نیسـت و مطالعات جداگانـه ای را می طلبد. 
امـا، بـر اسـاس نظرسـنجی از خبـرگان و متخصصان و در تناسـب بـا هزینـه افزایش راندمـان آبیاری 
محاسـبه شـده اسـت )جـدول 15(. بـر ایـن اسـاس و در مقایسـه با هزینـه افزایـش راندمـان آبیاری، 
هزینـه رفـع کامـل خـأ قابـل مدیریـت 1/7، هزینـه کاهـش 50 درصـد تلفات-ضایعـات 1/15 برابر 
بـرآورد گردیـد. هزینـه اجـرای رژیـم غذایـی گیاهـی و پایـدار 30 درصـد کم تـر از هزینـه افزایـش 
راندمـان آبیـاری بـرآورد شـد )جـدول 15(. بـرای محاسـبه هزینه ترکیـب گزینه ها فرض شـد هزینه 
اجـرای تـوام رفـع خـأ و افزایش راندمـان آبیـاری برابر 80 درصـد جمع هزینـه انفرادی آن ها باشـد. 
دلیـل لحـاظ کـردن 20 درصـد کاهش، همپوشـانی اقدامـات الزم بـرای اجـرای این گزینه ها اسـت. 
به همیـن صـورت، هزینـه اجـرای تـوام تغییر رژیـم غذایـی و کاهـش تلفات-ضایعات برابـر 95 درصد 
جمـع هزینـه انفـرادی آن هـا منظـور گردید. هزینـه اجرای تـوام افزایـش راندمان آبیـاری و رفع خأ 
2/16 برابـر و هزینـه اجـرای تـوام کاهـش تلفات-ضایعـات و تغییـر رژیـم غذایـی 1/76 برابـر هزینـه 

افزایـش راندمـان آبیـاری )20868 هـزار میلیـون ریال( برآورد شـد. 
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جدول 15- برآورد هزینه-فایده )هزار میلیون ریال( برای گزینه های اصلی مدیریت تقاضا و فشرده سازی بر اساس قیمت های 
سال های 1392 تا 1396. اعداد داخل پرانتز در ستون فایده، درصد نسبت به بازده ناخالص کل تولید گیاهی در کشت آبی کشور 

را نشان می دهند. 

نسبت فایده به هزینهفایده هزینه گزینه 

1/23 43745 )25( 35476 رفع کامل خأ عملکرد قابل مدیریت 

2/24 46830 )27( 20868 افزایش راندمان آبیاری به 60 درصد 

1/59 38251 )22( 23998 کاهش 50 درصدی تلفات-ضایعات

2/53 36951 )21( 14608 تغییر رژیم غذایی فعلی به رژیم گیاهی پایدار 

2/30 103574 )60( 45075 ترکیب رفع خال و افزایش راندمان آبیاری 

2/01 73885 )43( 36676 ترکیب کاهش تلفات-ضایعات و تغییر رژیم غذایی 

بـرای محاسـبه فایـده حاصلـه از اجـرای گزینه هـا، از سیسـتم SEA به ترتیبـی کـه توضیـح 
داده می شـود، بهره گیـری شـد. بـرای محاسـبه فایـده افزایـش راندمـان آبیـاری از 38 کنونـی بـه 
60 درصـد، تولیـدات گیاهـی بـا 39 میلیـارد متـر مکعـب در سـال آب آبـی یـک بـار بـا راندمـان 
38 درصـد و یک بـار بـا راندمـان 60 درصـد محاسـبه شـدند. فایـده حاصله به صـورت سـود ناخالص 
حاصـل از تولیـدات اضافـی بـا راندمـان 60 درصـد محاسـبه گردیـد. در ایـن محاسـبه خـأ عملکرد 
همـان سـطح فعلـی )یعنـی60 ( درصـد منظـور گردیـد. به همین ترتیب، برای محاسـبه فایده ناشـی 
از رفـع کامـل خـأ قابـل مدیریـت، تولیدات گیاهـی یک بار بـا خأ نسـبی کنونی یعنـی 60 درصد و 
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یـک بـار با خأ نسـبی 20 درصد محاسـبه شـدند و سـود ناخالص حاصـل از اضافه تولیـدات به عنوان 
فایـده ایـن اقـدام منظـور گردید. در این محاسـبه راندمـان آبیاری کنونـی )38 درصد( لحـاظ گردید. 
بـرای فایـده حاصـل از ترکیـب ایـن دو گزینـه، تولیـدات گیاهی بـا خأ نسـبی 20 درصـد و راندمان 
آبیـاری 60 درصـد محاسـبه شـده و با تولیدات با خأ نسـبی و راندمان آبیاری کنونی مقایسـه شـدند. 

سـود ناشـی از تولیـد اضافـی بـه عنـوان فاید ایـن اقدام ترکیبـی منظـور گردید. 
بـرای محاسـبه فایده ناشـی از کاهـش 50 درصـد تلفات-ضایعات و تغییـر رژیم غذایـی به گیاهی 
پایـدار، میـزان کاهـش در تولیـدات گیاهـی مورد نیاز کشـور با هر یـک از این گزینه هـا و نیز ترکیب 
آن ها محاسـبه شـده و با تقاضـای فعلی برای تولیـدات گیاهی )رژیم غذایـی و تلفات-ضایعات کنونی( 
مقایسـه گردیـد. سـود ناشـی از تفاضـل تولیـدات گیاهی بـه عنـوان فایده ایـن گزینه هـا و یا ترکیب 
آن هـا لحـاظ شـد. اگرچـه ایـن روش و محاسـبات سـاده هسـتند ولـی اطالعـات اولیـه در ارتبـاط با 
جهت گیری هـا به دسـت می دهنـد و تـا زمـان مطالعـه بیش تـر و فرآهم شـدن اطالعات کّمـی بهتر 

قابـل اسـتفاده خواهند بود. 
نسـبت فایـده بـه هزینـه بـرای گزینه ها در جدول 15 ارایه شـده اسـت. بـرای تغییر رژیـم غذایی 
ایـن نسـبت 2/53، بـرای افزایش راندمـان آبیـاری 2/24، برای کاهـش تلفات-ضایعـات 1/59 و برای 
رفـع کامـل خأ قابـل مدیریـت 1/23 اسـت. در حالت ترکیب اقدامـات، این نسـبت برای ترکیب رفع 
خـأ و افزایـش راندمـان آبیـاری 2/30  و برای ترکیـب کاهـش تلفات-ضایعـات و تغییـر رژیـم غذایی 
2/01 می باشـد. بنابرایـن، به نظـر می رسـد حرکـت در راسـتای اجـرای گزینه ها به لحـاظ اقتصادی 
نیـز دارای صرفـه و توجیـه اسـت، هر چنـد برای تدقیـق برآوردهای نسـبت فایده به هزینـه مطالعات 

بیش تری مـورد نیاز اسـت.  
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بایـد توجه داشـت که برای اجرای فشرده سـازی در کشـور هنوز موانـع و محدودیت های متعددی 
وجـود دارنـد کـه باید رفع شـوند. برخی عوامـل اقتصادی و اجتماعی کـه باید مورد توجـه قرار گیرند، 
عبارتنـد از: افزایـش دانش و انگیزه کشـاورزان بـرای بهبود مدیریت مزرعه، ترویـج روش های مدیریت 
زراعـی و باغبانـی از کشـاورزان پیشـرو و مراکـز تحقیقاتـی بـه سـایر کشـاورزان، تقویـت انجمن ها و 
تشـکل های کشـاورزی در جهـت حمایـت مالـی و تأمیـن نهاده هـای الزم کشـاورزی بدون واسـطه و 
بـا قیمت هـای مناسـب تر، اهمیـت دادن، کنتـرل و بهبـود کیفیـت سـموم و کودهایـی کـه در بـازار 
یارانـه،  از  ارایه می شـوند، تسـهیل تولیـد یـا واردات ماشـین آالت مناسـب، اسـتفاده هوشـمندانه 
تسـهیالت، قیمت گـذاری، خریـد تضمینـی، نرخ بهـره و بیمه در راسـتای افزایش فشرده سـازی. باید 
توجـه داشـت که حتـی در صورت تأمین بودجـه الزم برای فشرده سـازی، اجرای مـوارد فوق نیازمند 
وجـود نیـروی انسـانی متخصـص و زمـان می باشـد. بـا وجـود همه ایـن تالش هـا هنوز نـوع مالکیت 
زمیـن و آب، انـدازه کوچـک مزارع و تحریم ها موانع بعدی در راه فشرده سـازی هسـتند. احتمال دارد 
تصویـب قوانینـی بـرای یکپارچه سـازی اراضـی و اصالح قوانیـن وراث زمین مـورد نیاز باشـد. یکی از 
مسـائل اجتماعـی مرتبـط بـا فشرده سـازی این اسـت که بـرای فراگیر کـردن و افزایـش ضریب نفوذ 
روش هـای آن، تنهـا توسـعه کّمـی کفایـت نمی کنـد. زمانی کـه بهره بـرداران از اجرای ایـن روش ها 
رضایـت داشـته باشـند، به بهترین عامـل برای توسـعه آن ها تبدیل می شـوند. معموالً کشـاورزان در 
مقابـل تغییـر و روش هـای نو، ابتدا مقاومت نشـان می دهنـد و از یکدیگـر تأثیر پذیری زیـادی دارند. 
بنابرایـن، موفقیـت در طرح هـای اجرایـی توسـط خـود بهـره بـرداران بـه پذیـرش عمومی تـر منجر 
خواهـد شـد. امـا، در صـورت اجـرای نادرسـت و کـم اثـر بـودن روش هـا در افزایـش تولیـد و کاهش 

محسـوس منابـع و نهاده هـا، نتیجه عکـس خواهد داد.
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شـیلز و همـکاران )2018( خـأ عملکرد گنـدم و جو دیم و ذرت دیم و آبی را در کشـورهای اروپایی 
بررسـی نمودنـد. نتایـج ایشـان نشـان داد رابطـه معکوسـی بیـن سـرانه درآمـد ناخالص یک کشـور با 
مقـدار خـأ عملکـرد وجـود دارد طوری کـه بـا افزایـش هـر 1000 دالر سـرانه درآمد ناخالـص، مقدار 
خـأ عملکـرد بـه میـزان حدود 1 درصد رفع شـده اسـت. در کشـورهای شـمال اروپا که سـرانه درآمد 
ناخالـص در آنهـا بیـش از 40000 دالر در سـال بـرای هر نفر اسـت، مقدار خأ عملکـرد قابل مدیریت 
بـرای برخـی از غـالت به صفر رسـیده اسـت. در گزارش ایشـان، درکشـورهای اروپایی با سـرانه درآمد 
ناخالـص مشـابه بـا ایـران، مقـدار خـأ عملکـرد، غـالت در حـدود 60 درصـد )عملکـرد نسـبی برابـر 
40 درصـد( بوده اسـت کـه قابل مقایسـه با یافته هـای مطالعه حاضر اسـت )جزییات در پیوسـت 20(. 

3-2-6- ظرفیت اقدام از طریق الگوی کشت 

الگـوی کشـت می توانـد یکـی از راه هـای مهـم تطبیـق با شـرایط پیش رو باشـد. در ایـن مطالعه 
دو الگـوی کشـت جایگزیـن مـورد بررسـی قـرار گرفـت. در الگوی 1 فرض شده اسـت منابـع آب آبی 
کشـاورزی از 86 بـه 62 میلیـارد متـر مکعـب در سـال کاهش یافته اسـت ولـی این کاهـش همراه با 
افزایش فشـرده سـازی نیسـت، یعنی خأ عملکرد نسبی و راندمان آبیاری در سـطوح فعلی )به ترتیب 
60 و 38 درصـد( باقی می ماننـد. رقـم 62 میلیـارد متـر مکعـب در سـال آب بـرای کشـاورزی، همان 
میـزان آب قابل برنامه ریـزی بـرای کشـاورزی اسـت کـه وزارت نیـرو تعیین نموده اسـت. ایـن الگو را 
می تـوان قـدم اول بـرای سـازگاری بـا کـم آبی دانسـت طوری که حجـم آب آبـی مورد اسـتفاده در 
کشـاورزی کاهـش یافته اسـت ولـی هنـوز اقداماتی بـرای رفع خـأ عملکرد و بهبـود راندمـان آبیاری 

به بـار ننشسته اسـت. 
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در الگـوی دوم فـرض شده اسـت منابـع آب آبـی برای کشـاورزی از 86 به 39 میلیـارد متر مکعب 
در سـال کاهـش یافته اسـت ولـی همچنین برای رفـع خأ عملکرد تالش شده اسـت طـوری که خأ 
عملکـرد نسـبی از 60 درصـد کنونـی بـه 40 درصـد کاهش یافتـه و نیز راندمـان آبیـاری از 38 درصد 
کنونـی بـه 55 درصـد افزایـش یافته باشـد. چنان چـه قـرار باشـد ایـن الگـو تـا 2030 پیـاده شـود، 
فشـرده سـازی زیـاد مـورد نیـاز اسـت و در واقـع می توانـد قـدم آخـر بـرای سـازگاری با کـم آبی تا 

باشد.   2030
در تهیـه ایـن الگوهـا از برنامه ریزی خطی برای بهینه سـازی اسـتفاده شـد. هدف از بهینه سـازی 
تغییـر سـطح زیـر کشـت گیاهـان در اسـتان های مختلـف بـه طـور جداگانـه بوده اسـت طـوری که 
بـازده برنامـه ای ناخالـص تولیدات گیاهی با حجم مشـخص شـده )کاهـش یافته( آب، حداکثر شـود. 

در ایـن بهینـه سـازی شـرایط و محدودیت هـای زیر اعمال شده اسـت کـه عبارتند از:
 بهینـه سـازی فقـط برای کشـت آبی صورت گرفته اسـت و فرض شـد الگوی کشـت در شـرایط  _

           دیـم مشـابه وضعیـت فعلـی باشـد. یـادآوری می شـود که کم تـر از 10 درصد تولیـدات گیاهی 
        کشور در شرایط کشت دیم صورت می گیرد. 

 زمیـن زیـر کشـت ولی بـدون ثمـر برای درختـان میـوه )فاصلـه زمانـی از نهـال کاری و احداث  _
        باغ تا میوه دهی( لحاظ شده است که آب و نهاده مصرف می کند ولی هنوز تولیدی ندارند.

قیمت محصوالت به صورت استانی در بازه 1392 تا 1396 استفاده شده است.  _
 فـرض شده اسـت محدودیـت صادراتـی وجـود نـدارد و اضافـه تولید محصـوالت قابل صـادرات  _

           اسـت. بـا توجـه بـه وجـود بازار منطقه ای )کشـورهای حاشـیه خلیج فارس و دیگر همسـایگان(، 
        این فرض دور از واقعیت نیست. 
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 بـرای همـه محصوالت حداکثر افزایش مجاز سـطح زیر کشـت، دو برابر سـطح کنونی )2011 تا  _
        2017( لحاظ شد. 

 بـرای گنـدم حداکثـر کاهـش مجاز سـطح زیـر کشـت 30 درصد کاهش نسـبت به زمیـن قابل  _
        کشت با سناریوی آبی مورد نظر )62 یا 39 میلیارد متر مکعب در سال( منظور گردید.

با  _ کشت  قابل  سوم سطح  یک  زیر کشت،  مجاز سطح  کاهش  حداکثر  محصوالت  سایر   برای 
        سناریوی آبی مورد نظر لحاظ شد.

 جمـع سـطح زیر کشـت گیاهـان پاییزه، تابسـتانه و گیاهـان دایمی )باغـی و علوفـه ای( محدود  _
          بـه مقـدار فعلـی گردیـد کـه باعـث می شـود توزیع اسـتفاده از آب در فصول مختلـف به صورت 

        غیر واقعی و غیر منطقی اتفاق نیافتد. 
 محصـوالت هـر اسـتان محـدود بـه محصوالت مـورد کشـت فعلی شده اسـت و محصـول جدید  _

        وارد نشده اند. 
عملکردها مربوط به ارقام فعلی گیاهان هستند که مورد کشت و کار قرار دارند.  _
 تأثیـر تغییـر اقلیـم بـر عملکـرد و نیـاز آبیاری لحاظ نشـده اسـت با این فـرض که زمـان اجرای  _

        الگوها کوتاه )مثال 5 تا 15 سال( خواهد بود.
نتایـج حاصلـه نشـان داد علی رغـم کاهـش منابع آب، بـازده برنامـه ای ناخالص ناشـی از تولیدات 
گیاهـی در کشـور در هـر دو الگـو افزایش پیدا می کند )شـکل 46(. ایـن افزایش برای الگـوی 1 برابر 
9 درصـد و بـرای الگـوی 2 برابـر 33 درصـد اسـت. در الگـوی 1 به-کارگیری سـطوح کشـت متفاوت 
از گیاهـان مختلـف نـه تنهـا موجـب جبـران زیان هـای کاهش منابـع آب شـده، بلکـه آن را افزایش 
نیـز داده اسـت. در الگـوی 2 بـه دلیـل فشـرده سـازی، علی رغـم کاهـش بیش تـر منابـع آب آبـی، 
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افزایـش قابل توجهـی در بـازده برنامـه ای ناخالـص مشـاهده می شـود. در شـکل 47 درصد تغییـرات 
بـازده برنامـه ای ناخالـص کشـور در الگوهـای بهینـه شـده 1 و 2 نسـبت بـه الگـوی کشـت فعلی در 
اسـتان های مختلـف کشـور نشـان داده شده اسـت. در مقیـاس اسـتانی، در الگـوی 1، اسـتان های 
آذربایجـان شـرقی، گیـالن، همـدان، لرسـتان، خراسـان شـمالی، قم، سـمنان و زنجان سـود ناخالص 
منفـی را تجربـه خواهنـد نمـود. در الگـوی 2 نیـز اسـتان های گیـالن، همـدان، قزوین، قـم و زنجان 
همچنـان سـود ناخالـص منفـی خواهنـد داشـت. سـود ناخالص در سـایر اسـتان ها مثبت می باشـد. 
تغییـرات در نـوع گیاهـان در هـر یـک از الگوهـا در جـدول 16 و 17 بـرای سـطح کشـور درج 
شده اسـت. بایـد توجه داشـت کـه تغییرات نـوع گیاهان در اسـتان ها بسـیار متفـاوت و گاهی عکس 
یکدیگـر بوده اسـت کـه ناشـی از تنـوع زیاد اقلیمی اسـتان ها اسـت )بـرای جزییات به پیوسـت فّنی 
23 مراجعـه شـود(. به نظـر می رسـد دقـت ایـن مطالعـه بـرای تعییـن تغییـرات گیاهـان در سـطح 
کشـور مناسـب باشـد چـون سیسـتم SEA خروجی هـای کشـوری را بـر اسـاس جمع بنـدی نتایـج 
اسـتانی تولیـد می کنـد. امـا، چنان چـه بـه بـرآورد دقیـق تغییرات گیاهـی در هر اسـتان نیاز باشـد، 
بهتـر اسـت سیسـتم بـرای زیـر واحدهایـی در هـر اسـتان سـت آپ )setup( شـود و سـپس ارزیابـی 
دقیق تـر صـورت گیـرد. بنابرایـن، از نتایـج اسـتانی مطالعـه حاضـر بایـد بـا احتیـاط و بـرای تعییـن 
جهت گیری هـا اسـتفاده شـود. شـکل 48 تغییـرات سـطح زیر کشـت آبی در هـر یک از اسـتان های 

کشـور بـا الگوهـای 1 و 2 را نشـان می دهد. 
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شکل 46- سود ناخالص حاصل از تولیدات گیاهی در کشت آبی برای الگوی کشت فعلی و دو الگوی کشت بهینه شده. در الگوی 1 
آب اختصاصی به کشاورزی از 86 به 62 میلیارد متر مکعب در سال کاهش یافته و فشرده سازی مشابه شرایط کنونی است یعنی 
خأ نسبی عملکرد و راندمان آبیاری به ترتیب 60 و 38 درصد هستند و الگو برای حداکثر سازی سود ناخالص بهینه سازی شده 

است. در الگوی 2، آب اختصاصی به کشاورزی از 86 به 39 میلیارد متر مکعب در سال کاهش یافته ولی فشرده سازی نیز صورت 
گرفته است طوری که خأ عملکرد نسبی از 60 به 40 درصد کاهش یافته و راندمان آبیاری از 38 به 55 درصد افزایش پیدا کرده 

است )معادل فشرده سازی زیاد در افق 2030 و فشرده سازی متوسط در افق 2050( و الگو برای حداکثر سازی سود ناخالص 
بهینه سازی شده است.

توجـه بـه تأثیـر الگـوی کشـت بـر تولیـدات گیاهـی کشـور )جمـع دیـم و آبـی( و نیـز کمبـود 
تولیـدات و مـازاد آن در شـکل های 49 و 50 ارایـه شده اسـت. از نظـر کل تولیـدات گیاهـی، پیـاده 
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سـازی الگـوی 1 بـا کاهـش 15 درصـدی تولیدات گیاهـی همـراه خواهد بـود )اگرچه سـود ناخالص 
9 درصـد افزایش می یابـد(. امـا، پیاده سـازی الگـوی 2 با 1 درصد افزایـش تولیدات گیاهی در کشـور 
همـراه اسـت )شـکل 49(. خاطـر نشـان می سـازد در الگـوی 2 بـه دلیل رفـع خأ عملکـرد و کاهش 
خـأ عملکـرد نسـبی از 60 درصـد به 40 درصد، در شـرایط دیم نیـز افزایش تولیـد رخ خواهد داد که 

در محاسـبه تولیـد لحاظ شده اسـت. 

 
 

شکل 47- درصد تغییرات بازده برنامه ای ناخالص کشور در الگوهای بهینه شده 1 و 2 نسبت یه الگوی کشت فعلی در استان های 
مختلف کشور. 
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جدول 16- میزان تغییرات ایجاد شده در سطح زیر کشت هر یک از محصوالت در الگوهای 1 و 2 نسبت به 
الگوی فعلی در سطح کشور. 

کشور
کاهش زیاد 

)بیش از 50 درصد(
کاهش متوسط 
)10 تا 50 درصد(

عدم تغییر 

)10 ± درصد(

افزایش متوسط 
)10 تا 50 درصد(

افزایش زیاد 
)بیش از 50 درصد(

الگو 1

یونجه، سایر باغی، 
سایر زراعی، نیشکر، 

جو، زیتون، انگور، 
چغندرقند، آفتابگردان، 
پنبه، انار، زعفران، ذرت 
علوفه ای و ذرت دانه ای

خرما، بادام، انجیر و 
برنج

سویا، شبدر، 
گندم و سیب

گردو، پرتقال، 
کنجد، کلزا، عدس، 

زردآلو و لوبیا

هلو، نخود، پسته، 
هندوانه، خربزه، 

خیار، گوجه، پیاز، 
گوجه گلخانه ای، 

سیب زمینی و خیار 
گلخانه ای

الگو 2

یونجه، سایر باغی، 
پنبه، جو، سایر زراعی، 

آفتابگردان، زیتون، 
خرما، انگور، نیشکر، 

چغندرقند، سویا، انار، 
زعفران، ذرت علوفه ای، 

انجیر و بادام

برنج، شبدر، ذرت 
دانه ای، گندم، 

سیب و گردو

عدس، پرتقال، 
نخود، پسته و هلو

کنجد، لوبیا، 
هندوانه و زردآلو

کلزا، گوجه، 
سیب زمینی، خربزه، 

خیار، پیاز، گوجه 
گلخانه ای و

خیار گلخانه ای
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جدول 17- سطح زیر کشت )هزار هکتار( فعلی گیاهان و گروه های گیاهی مهم در شرایط کشت آبی کشور )بدون لحاظ 
گلخانه ها( و تغییرات آن در الگوهای بهینه شده 1 و 2. 

درصد تغییر در الگوی 2 درصد تغییر در الگوی 1 سطح زیر کشت 

30- 5- 2213 گندم 

47- 10- 566 برنج

25 48 131 حبوبات 

80 100 156 سیب زمینی

47- 28- 348 دانه های روغنی 

78- 67- 199 گیاهان قندی 

43- 15- 2219 میوه ها 

33 46 683 سبزی-صیفی 

82- 74- 695 جو 

35- 50- 203 ذرت دانه ای 

73- 52- 199 ذرت سیلویی 

82- 73- 792 علوفه )بقوالت(

39- 18- 8404مجموع کشوری 
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شکل 48- نسبت تغییر در سطح زیر کشت آبی در استان های مختلف کشور در الگوهای کشت بهینه شده 1 و 2.
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یـک نکتـه مهم تأثیر الگوی کشـت به تنهایی و در تلفیق با فشرده سـازی بـر تخفیف اثرات کاهش 
منابـع آب اسـت. در جـدول 9 نشان داده شـد کـه کاهـش منابـع آب کشـاورزی از 86 بـه 62 میلیارد 
متـر مکعـب در سـال موجـب می شـود تولیـدات گیاهی و سـطح زیر کشـت آبـی 29 درصـد کاهش 
یابـد. تغییـر الگـوی کشـت فعلی به الگـوی 1 باعث تخفیـف اثرات کاهـش آب شده اشـت طوری که 
کاهـش تولیـد کشـت آبـی بـه 17 و کاهش سـطح زیر کشـت آبی بـه 18 درصـد محدود شده اسـت. 
همیـن طـور در جـدول 9 نشـان داده شـد که کاهـش منابـع آب از 86 بـه 39 میلیـارد متر مکعب در 
سـال، تولیـدات گیاهـی در کشـت آبی و سـطح زیر کشـت آبـی را 56 درصـد کاهش می دهـد. تلفیق 
فشرده سـازی و تغییـر الگـوی کشـت )الگوی 2( موجب می شـود کاهـش تولیدات گیاهی در کشـت 
آبـی بـه 3 درصـد و کاهـش سـطح زیر کشـت آبی بـه 39 درصد محـدود شـود. بنابراین، برای کسـب 

نتایـج بهتـر الزم اسـت از تلفیق هر دو اسـتفاده گردد. 
در الگـوی 1، کمبـود تولیـدات گیاهی که در شـرایط فعلی 34 میلیون تن در سـال اسـت )وزن تر 
درب مزرعـه( بـه 58 میلیون تـن در سـال افزایـش پیـدا می کند و ایـن افزایش کمبود عمدتـاً مربوط 
بـه گیاهـان قنـدی، جـو، ذرت سـیلویی و بقـوالت علوفـه ای می باشـد )شـکل 50(. چنان چـه میزان 
افزایـش کمبـود بـه صـورت وابسـتگی بـه واردات یعنی درصـد واردات بـه نیـاز فعلـی کشـور )بـرای 
جمعیـت 80 میلیـون نفـری بـا رژیـم غذایـی و تلفات-ضایعـات فعلـی( نشـان داده شـود، در گیاهان 
قنـدی از 43 بـه 82 درصـد، در جـو از 33 بـه 66 درصـد، در ذرت سـیلویی از صفـر بـه 49 درصـد و 
در بقـوالت علوفـه ای از صفـر بـه 64 درصـد افزایـش پیـدا می کنـد )جـدول 18(. برای گنـدم، برنج، 
دانه هـای روغنـی، ذرت دانـه ای، سـبوس و کنجالـه نیـز افزایـش کمبـود رخ می دهـد ولـی کم تـر 
خواهـد بـود: در گنـدم وابسـتگی بـه واردات از 27 بـه 29 درصـد، در برنـج از 44 بـه 50 درصـد، در 
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دانه هـای روغنـی از 87 بـه 92 درصـد، در ذرت دانـه ای از 80 بـه 90 درصـد، در سـبوس از 31 بـه 
35 درصـد و در کنجالـه از 91 بـه 94 درصـد افزایـش می یابـد. واردات شـکر و جـو بـه کشـور قبـاًلً 
معمـول بوده اسـت کـه در اثـر این الگو تـا 100 درصـد افزایش می یابـد. ولی واردات ذرت سـیلویی و 

بقـوالت علوفـه ای بـا توجـه بـه رطوبت بـاال معمول نیسـت و باید چـاره ای دیگـر اندیشیده شـود. 

 

شکل 49- تولیدات گیاهی کشور در شرایط کنونی و در شرایطی که الگوهای 1 و 2 اجرا شوند. 
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در الگـوی 2، شـرایط کـم و بیـش مشـابه اسـت. در این الگو وابسـتگی بـه واردات در برنـج از 44 
بـه 64 درصـد، در شـکر از 43 بـه 85 درصـد، در جو از 33 بـه 55 درصد، در ذرت سـیلویی از صفر به 
65 درصـد و در بقـوالت علوفـه ای از صفـر به 62 درصد افزایـش پیدا می کند )شـکل 50؛ جدول 18(. 
بـرای سـایر محصـوالت کـه دارای کمبود هسـتند )یعنی دانه هـای روغنـی، ذرت دانه ای، سـبوس و 
کنجالـه( تغییـر وابسـتگی نسـبت به وضعیـت کنونی کم اسـت. در گندم وابسـتگی بـه واردات از 27 

بـه 12 درصـد کاهش پیـدا می کند. 

 

شکل 50- میزان کمبود تولیدات و تولیدات مازاد بر نیاز کشور در شرایط الگوی کشت فعلی و الگوهای 1 و 2. 
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افزایـش وابسـتگی بـه محصـوالت گیاهی که مصـرف دامی دارنـد در الگوهـای 1 و 2 حاکی از این 
اسـت کـه ایـن الگوها تأثیـر منفی بر دامپروری خواهد داشـت. برخـی راهکارها عبارتنـد از: اختصاص 
اراضـی آبـی کـه غیـر قابل آبیـاری خواهند بـود به تولیـد دیم گیاهـان علوفـه ای، تمرکز بـر افزایش 
کارایـی )تولیـد بیش تـر از هـر واحـد علوفـه( در دامپـروری، و جا به جایـی کشـت برخـی گیاهان در 
الگـو طـوری کـه نـوع محصـول مورد نیـاز بـرای واردات عوض شـود. بـرای مثـال، جا به جایـی تولید 
ذرت دانـه ای بـا علوفـه ای. شبیه سـازی پتانسـیل تولیـد یونجـه دیـم در اراضـی آبـی اسـتان ها کـه 
غیـر قابـل آبیاری خواهند شـد نشـان داد کـه ظرفیت مناسـبی از این لحـاظ وجود دارد )شـکل 51( 
طوری کـه در الگـوی 1 اسـتفاده از 58 درصـد این پتانسـیل و در الگـوی 2 اسـتفاده از 27 درصد این 
پتانسـیل جبـران کاهـش تولیـد بقـوالت علوفـه ای را خواهد نمـود. بنابرایـن، در قـدم اول و الگوی 1 
می تـوان بخـش زیـادی از اراضـی آبـی غیـر قابـل آبیـاری را به ایـن امر اختصـاص داد و با سـپس با 
حرکـت بـه سـوی الگـوی 2، ایـن بخـش قابـل کاهش خواهـد بـود. نتیجه گیـری مهم این اسـت که 
صنعـت دامپـروری نبایـد بیـش از این گسـترش یابد مگر آن کـه علوفه اضافی مورد نیـاز آن از طریق 
افزایـش واردات صـورت گیـرد )مونتـاژ محصـوالت دامی در داخل کشـور(. در حال حاضـر، 24 درصد 
از منابـع آب کشـور بـه تولیـد گیاهان با مصرف علوفه اختصاص یافته اسـت و این در شـرایطی اسـت 
کـه مقـداری اضافـه تولیـد و صـادرات بـرای محصـوالت دامی که آب بـری باالیـی دارند، وجـود دارد 

کـه منطبـق بـر معیارهای اسـتفاده اقتصادی از آب در یک کشـور خشـک نیسـت.
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جدول 18- محاسبه درصد خودکفایی و وابستگی به واردات در محصوالت گیاهی مختلف برای الگوهای کشت فعلی، 1 و 2. 
محاسبات برای شرایط کنونی تقاضا برای این محصوالت برای جمعیت 80 میلیونی کشور و با رژیم غذایی و تلفات-ضایعات کنونی 

صورت گرفته است. 

وابستگی به واردات )درصد(خودکفایی )درصد(محصول
الگوی 2 الگوی 1 فعلی الگوی 2 الگوی 1 فعلی 

12 29 27 88 71 73 گندم 
64 50 44 36 50 56 برنج

20 19 138 98 81 حبوبات 
00 0 260 208 104 سیب زمینی

91 92 87 9 8 13 دانه های روغنی 
85 82 43 15 18 57 گیاهان قندی 

0 5 0 121 95 144 میوه ها 
0 0 0 291 230 154 سبزی-صیفی 

55 66 33 45 34 67 جو 
83 90 80 17 10 20 ذرت دانه ای 

65 49 0 35 51 110 ذرت سیلویی 
62 64 0 38 36 106 علوفه )بقوالت(

0 0 0 117 115100 کاه
31 35 31 69 65 69 سبوس 
94 94 96691 کنجاله 
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در شـرایط کنونـی و الگـوی کشـت فعلـی، تولیـدات گیاهـی مـازاد بـر نیـاز کشـور عمدتاً شـامل 
سـیب زمینی، میوه ها، سـبزی-صیفی هستند. برای ذرت علوفه ای، گیاهان علوفه ای )عمدتاً بقوالت( و 
کاه نیـز اضافـه تولیـد وجـود دارد کـه در صـادرات محصـوالت دامـی نمایان می گـردد )شـکل 50؛ 
جـدول 18(. در الگـوی 1، اضافـه تولیـدات بـه سـیب زمینـی و سـبزی-صیفی منحصر می گـردد. در 
الگـوی 2، اضافـه تولیـدات سـبزی-صیفی تا 250 درصـد افزایش می یابـد و نیز مقـداری اضافه تولید 
حبوبـات، سـیب زمینی و میوه جـات وجـود خواهد داشـت. بنابراین، الزم اسـت زمینه هـای صادراتی 
ایـن محصـوالت فرآهـم شـود و موانـع موجـود رفـع شـوند. بایـد توجـه داشـت کـه کمبـود و مـازاد 
تولیـدات بـا توجـه بـه تقاضـای فعلـی و بـرای جمعیـت 80 میلیون نفـری فعلی محاسـبه شـده اند و 
فقـط بـرای مقایسـه تأثیـرات هسـتند. کمبـود و مـازاد واقعـی بـه زمـان وقـوع الگوهـا در واقعیـت و 

جمعیـت کشـور در آن زمـان بسـتگی خواهـد داشـت )قسـمت بعدی مالحظه شـود(. 
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شکل 51- برآورد پتانسیل تولید یونجه دیم )هزار تن در سال علوفه با 25 درصد رطوبت( در اراضی آبی استان های مختلف کشور 
که با الگوی 1 و 2 غیر قابل آبیاری خواهند شد. پتانسیل تولید از حاصلضرب پتانسیل عملکرد در هر استان و سطح زیر کشت غیر 

قابل آبیاری محاسبه شده است. پتانسیل عملکرد با مدل SSM-iCrop2 در سیستم SEA شبیه سازی شده است.
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نتیجه گیـری کلـی ایـن اسـت کـه در صـورت تعدیـل برداشـت آب بـرای پایـداری کشـاورزی و 
محیط زیسـت کشـور الزم اسـت کشـاورزی بـه سـوی محـدود کـردن تولیـدات گیاهـان علوفـه ای، 
گیاهـان قنـدی دانه هـای روغنـی تابسـتانه و برنـج حرکـت نمایـد و در همین حـال تولیـد بیش تر از 
نیـاز محصـوالت بـا آب بری کم تـر یعنی سـیب زمینی، سـبزی-صیفی و میـوه وجود خواهد داشـت. 

میـزان خودکفایـی در گنـدم مشـابه شـرایط کنونـی یـا بیش تـر خواهد شـد. 
در این قسـمت نگاهی به اثربخشـی اقدامات مختلف برای سـازگاری به کاهش منابع آب کشاورزی 
از مقـدار کنونـی بـه حـد پایـدار )یعنـی از 86 به 39 میلیـارد متر مکعب در سـال( مفیـد خواهد بود. 
جدول 19 درصـد تغییـر در سـطح زیر کشـت آبـی، تولیدات گیاهی در کشـت آبی و تولیـدات گیاهی 
در جمـع کشـت آبـی و دیم را شـرایطی کـه اقدامات مختلـف به تنهایـی و در ترکیب بـا یکدیگر اجرا 
شده باشـند نشـان می دهـد. ایـن تغییـرات بـرای شـرایط اقلیمـی کنونـی محاسبه شـده اند. الزم به 
ذکـر اسـت کـه در شـرایطی کـه اقـدام شـامل کاهـش خـأ عملکـرد بوده اسـت، ایـن کاهـش برای 
شـرایط دیـم نیـز لحـاظ شده اسـت. چنان چـه مالحظـه می شـود بهتریـن نتایـج از نظـر تولیـدات 
گیاهـی در شـرایطی حاصـل می شـود کـه از ترکیـب اقدامـات یعنـی کاهش خـأ عملکـرد، افزایش 
راندمـان آبیـاری و تغییـر الگـوی کشـت اسـتفاده شده-اسـت. با کاهـش منابـع آب به مـرز پایداری، 
تولیـد گیاهـی در کشـت آبی بـدون اقدامـات جبرانی بـه میزان 56 درصـد کاهش می یابـد. رفع خأ 
عملکـرد قابـل مدیریـت و کاهـش خـأ نسـبی از 60 درصـد فعلـی بـه 40 درصـد، ایـن کاهـش را به 
49 درصـد محـدود می سـازد، ترکیب رفـع خـال و افزایـش راندمـان آبیـاری از 38 درصـد کنونـی به 
55 درصـد، ایـن کاهـش را بـه 26 درصـد محـدود می کنـد و در صورتـی که ترکیـب این دو بـا تغییر 

الگـوی کشـت )از کنونـی بـه الگـوی 1( همـراه گـردد، کاهش بـه فقـط 1 درصد محدود می شـود. 
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جدول 19- درصد تغییر در سطح زیر کشت آبی، تولیدات گیاهی در شرایط کشت آبی و تولیدات گیاهی در کشت آبی و دیم در 
صورتی که منابع آب کشاورزی از مقدار کنونی به حد پایدار کاهش یافته باشد )یعنی از 86 به 39 میلیارد متر مکعب در سال( 

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 خـأ از 60 درصد کنونی بـه 40 درصد 

می یابد  کاهـش 
-66-49-39

افزایـش راندمـان آبیـاری از 38 درصـد کنونـی 
55 درصد  بـه 

-37-36-32

18-26-50-ترکیب کاهش خال و افزایش راندمان آبیاری 
ترکیـب کاهش خـال، افزایش راندمـان آبیاری و 

تغییر الگوی کشـت بـه الگوی 2 
-39-1+3

3-2-7- تصویر آینده مطلوب  

آینـده مطلـوب برای کشـاورزی و امنیت غذایی کشـور آن اسـت که برداشـت آب برای کشـاورزی 
در مـرز پایـداری تنظیـم شده باشـد و در عیـن حـال با به کارگیـری اقداماتـی در جهت تغییـر الگوی 
کشـت، فشرده سـازی و مدیریـت تقاضـا، افت تولیـدات و خودکفایـی در حداقل ممکن باشـد. در این 
بخـش آینـده مطلـوب در قالـب دو برنامـه ارایـه می گـردد کـه مبتنـی بـر یافته هایـی اسـت کـه در 

قسـمت های قبلـی توضیح داده شـدند. 
در برنامـه اول فـرض شده اسـت برداشـت آب برای کشـاورزی در حد رسـمی اعالم شـده توسـط 
وزارت نیـرو )یعنـی 62 میلیـارد متـر مکعـب در سـال( تنظیـم شـده اسـت، اقدامـات بـرای فشـرده 



...،
آب

ست 
ی مهب

ساز
دل 

2 با م
ا 050

ور ت
 کشــ

ایی
 غذ

یت
من ل ا

تحلی

199

2

سـازی به بـار ننشسـته و عملکردها )یـا خأ عملکردهـا( و راندمان آبیـاری در حد فعلی هسـتند، ولی 
الگـوی کشـت در شـرایط کشـت آبـی برای سـازگاری بـا کاهـش آب به الگـوی 1 تغییر یافته اسـت. 
همان طـور کـه ذکـر شـد، ایـن برنامـه را می توان گام نخسـت برای سـازگاری نسـبت به چشـم انداز 
آینـده تلّقـی کـرد. در برنامه دوم فرض شده اسـت برداشـت آب برای کشـاورزی در حـد پایدار )یعنی 
39 میلیـارد متـر مکعـب در سـال( تنظیـم شده اسـت ولـی اقدمـات مؤثـر بـرای فشرده سـازی نیـز 
به طـور همزمـان صـورت گرفته اسـت طـوری کـه خـأ عملکرد نسـبی کشـور از 60 درصـد فعلی به 
40 درصـد کاهـش یافتـه و راندمـان آبیـاری کشـور از 38 درصد به 55 درصـد ارتقا پیدا کرده اسـت و 

همچنیـن الگـوی کشـت 2 پیاده شده اسـت. 
برنامـه اول را بسـته بـه زمـان وقـوع آن می تـوان به عنـوان موفقیـت کم تـا متوسـط در برنامه ها 
در نظر گرفـت. بـرای مثـال، اگـر ایـن برنامه طـی زمان کوتاه تـری )مثال 5 سـال( اجرا شـود، احتماال 
بتـوان آن را موفقیـت متوسـط تلّقـی نمـود. امـا، در صورتی کـه مدت زمـان اجرای آن طوالنی شـود 
)مثـال 10 سـال(، بـه معنـی موفقیـت کم خواهد بـود. برنامه دوم بسـته به طـول دوره زمانـی اجرای 
آن، بیانگـر موفقیـت متوسـط تـا زیـاد در برنامه هـا می باشـد. چنان چـه ایـن برنامه طی یـک برنامه 
10 تـا 15 سـاله پیاده سـازی شـود، می تـوان آن را موفقیتی بزرگ به شـمار آورد، اما پیاده سـازی در 
طـی دوره طوالنی تـر را باید موفقیت متوسـط در نظـر گرفت. جدول 20 تصویـری از آینده مطلوب را 
بـا مقایسـه ویژگی هـای ایـن دو برنامه و مقایسـه آن بـا وضعیت کنونی بـه نمایش می گذارد. شـایان 
ذکـر اسـت اعـداد ذکر شـده در جـدول 20 صرفا اعداد نشـانگری هسـتند کـه جهت هـا و پیامدها را 

نشـان می دهند. 
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اقتصـادی  بـازده  آبیـاری،  بـرای  آب  منابـع  در  کاهـش  27 درصـد  علی رغـم  اول،  برنامـه  در 
کاهـش  گلخانـه ای  گازهـای  انتشـار  نیـز  نهاده هـا و  از  اسـتفاده  )9 درصـد( و  افزایش می یابـد 
پیدا می کنـد. امـا، ایـن حالـت موجب 18 درصد کاهش در سـطح زیر کشـت آبـی، 15 درصد کاهش 
در تولیـدات گیاهـی در شـرایط آبـی و 13 درصـد کاهـش در کل تولیدات گیاهی می شـود. چنان چه 
فرض کنیم سـال وقوع این حالت 2030  باشـد بسـته سـناریوی مدیریت تقاضا )سناریوهای مدیریت 
تقاضـا همان هایـی هسـتند کـه بـرای افـق 2030 در قسـمت های قبلـی بررسـی شـدند.(، موجـب 
کاهـش خودکفایـی بـه میـزان 15 تـا 31 درصد خواهد شـد. بـا فرض برقـراری رژیم غذایـی کنونی و 
تلفات-ضایعـات فعلـی، خودکفایـی از رقـم 85 درصـد فعلـی بـه 63 درصـد افـت پیدا می کنـد. افت 
خودکفایـی بـا تغییر رژیـم غذایی بـه B30 همراه با 15 درصـد کاهش تلفات-ضایعـات، کم تر خواهد 
بـود )از 85 بـه 72 درصـد(. ایـن مقـدار کاهـش خودکفایی در مقایسـه با اثـرات مثبت کاهـش اضافه 
برداشـت آب و نیـز بـازده مثبت اقتصادی الگوی کشـت مربوطه برای کشـور قابل تحمـل خواهد بود. 
در ایـن برنامـه، مصـرف نهاده هـا شـامل کودها و انـرژی 11 تا 23 درصـد و انتشـار گازهای گلخانه ای 
21 درصـد کاهـش می یابـد. پیاده سـازی ایـن برنامـه در مقایسـه بـا برنامـه دوم در سـطح کشـور 
سـاده تر اسـت و از طریـق مکانیسـم های اقتصادی-اجتماعـی نظیـر قیمت گـذاری، خریـد تضمینی، 

وام، بهـره بانکـی، بیمـه، تعرفـه صـادرات و واردات و نظیـر این هـا قابـل اجرا خواهـد بود. 
در صـورت موفقیـت در انجـام اقدامـات الزم بـرای پیاده سـازی برنامه دوم، وضعیت بسـیار بهتری 
در انتظـار خواهـد بـود. در ایـن برنامـه، اختصـاص آب به کشـاورزی 55 درصـد کاهـش می یابد ولی 
بـه  دلیـل اقدامـات مرتبـط بـا تغییر الگـوی کشـت و فشرده سـازی، تولیـدات گیاهی در شـرایط آبی 
فقـط 1 درصـد کاهـش می یابـد، ولـی کل تولیـدات گیاهـی در کشـت دیم و آبـی، 4 درصـد افزایش 
پیـدا می کنـد و بـازده اقتصـادی 33 درصـد بیش تـر می شـود. کاهـش خودکفایـی در 2030 با رژیم 
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غذایـی و تلفات-ضایعـات فعلی فقط 11 درصـد خواهد بود )از 85 به 75 درصـد( و در صورت موفقیت 
در جایگزینـی رژیـم غذایـی B30 همـراه بـا 15 درصـد کاهـش تلفات-ضایعـات، خودکفایـی در حد 
کنونـی )86 درصـد( حفـظ خواهـد شـد. در این برنامـه نیاز به کـود نیتروژن بـه دلیل افزایـش تولید 
13 درصـد افزایـش پیـدا می کنـد ولـی نیـاز بـه کودهای فسـفر و پتاسـیم در حـد فعلـی خواهد بود. 
اّمـا، نیـاز بـه سـوخت حـدود 37 کاهـش می یابد و انتشـار گازهـای گلخانـه ای نیز 35 درصـد کم تر 
می شـود. بنابرایـن، ایـن برنامـه اثـرات مثبتـی بـرای تأمیـن غـذا و حفـظ محیـط زیسـت دارد ولـی 
بایـد توجـه داشـت کـه اجـرای آن سـاده نبـوده و نیازمنـد اقدامـات اساسـی و تحّول سـاز اسـت کـه 

سـرمایه گذاری و هماهنگـی زیـادی را می طلبـد. 

جدول 20- تصوبری از آینده مطلوب کشاورزی کشور با ارایه 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. 

شاخص 
درصد تغییرمیزان تغییرات

برنامه 2 برنامه 1 برنامه 2 برنامه 1 فعلی 
--2030 2030 2015 سال مبنا 

--الگوی 2 الگوی 1 فعلی الگوی کشت 
--زیاد در افق 2030فعلی فعلیسطح فشرده سازی 

55- 27- 81/7559/4536/57آب )میلیارد متر مکعب( *
39- 18- 840969075158سطح زیر کشت آبی )هزار هکتار( 
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شاخص 
درصد تغییرمیزان تغییرات

برنامه 2 برنامه 1 برنامه 2 برنامه 1 فعلی 
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(

وات  )میلیون کیلــو  الکتریســیته 
53 - 28 - 18368131588614ســاعت( 

انتشـار گازهای گلخانـه ای میلیون کیلو 
CO2 35 -21 - 324902571621045گـرم معادل

آبــی  کشــت  در  گیاهــی  تولیــدات 
تــن( 1 - 15 - 90 9177)میلیــون 

کل تولیـدات گیاهی در کشـت آبی و دیم 
تن(  4 13 - 113 95 109 )میلیون 

آبــی  کشــت  برنامــه ای  بــازده 
 ) ل یــا ر د  ر میلیا ر  ا هز ( 173 190  230  9  33

ادامه جدول 20- تصوبری از آینده مطلوب کشاورزی کشور با ارایه 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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شاخص 
درصد تغییرمیزان تغییرات

برنامه 2 برنامه 1 برنامه 2 برنامه 1 فعلی 
1446825254225477556واردات )میلیون دالر(

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

تقاضــا 1 )رژیــم غذایــی و تلفــات 
** - میلیون تــن(  16 16 149/3 149/3 128/7 فعلــی 

تقاضـا 2 )رژیـم غذایی مطلـوب و تلفات 
26 26 162/7 162/7 -فعلـی-  میلیون تن( 

تقاضـا 3 )رژیـم B30 و 15 درصد کاهش 
2 2 131/0 131/0 -تلفـات- میلیون تن( 

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. 

**تقاضـا بـرای محصـوالت گیاهـی بـر حسـب میلیون تن درب مزرعـه بـرای تغذیـه مسـتقیم یـا غیر مسـتقیم از طریق 

پـرورش دام .

ادامه جدول 20- تصوبری از آینده مطلوب کشاورزی کشور با ارایه 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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بـا اجـرای برنامـه 1 صـادرات تقریبـا بـه نصـف کاهـش خواهد یافـت و نیـاز بـه واردات 75 درصد 
بیش تـر می شـود کـه عمدتـاً مربـوط بـه دانه هـای روغنـی، قنـد و شـکر، محصـوالت دامـی یـا 
محصـوالت بـا کاربـرد علوفـه )مثـل جـو، ذرت و کنجالـه( خواهـد بود. بـا تکمیـل برنامـه 1 و اجرای 
برنامـه 2، صـادرات نسـبت بـه شـرایط فعلـی 45 درصـد بیش تـر خواهـد شـد کـه عمدتاً مربـوط به 
صـادرات سـبزی-صیفی و مقـداری سـیب زمینی، حبوبات، و میوه جـات خواهد بود، امـا همچنان نیاز 
بـه واردات نیـز وجـود خواهـد داشـت. تراز تجـاری بخـش کشـاورزی که در حـال حاضر منفی اسـت 
بـا اجـرای برنامه هـای 1 و 2 همچنـان منفـی باقی خواهد مانـد. در برنامه 1 نسـبت به شـرایط فعلی 
کسـری تجـاری بـه میـزان 738 درصـد افزایـش می یابـد. اما، با اجـرای برنامه 2 شـرایط تـا حدودی 
بهبـود یافتـه و میـزان کسـری تجـاری نسـبت بـه شـرایط فعلـی 118 درصـد بیش تـر خواهد بـود. 
اسـتفاده هوشـمند از تعرفه گذاری صـادرات و واردات بـرای موفقیت برنامه ها ضرورت خواهد داشـت.

مهم تریـن نتیجه گیـری از ایـن قسـمت ایـن اسـت کـه بـر اسـاس دانـش روز از متغیرهـای 
را  بـرای کشـاورزی  آب  اختصـاص  بـر آب و کشـاورزی، می تـوان  اقتصـادی حاکـم  بیوفیزیکـی و 
کاهـش داد و تبعـات آن را بـه حداقـل رسـاند. در بهترین سـناریو که اجـرای اقدامـات آن تاکنون در 
ایـن سـرزمین تجربـه نشده اسـت، همـراه بـا بهره بـرداری پایـدار از آب، حفـظ خودکفایی )بـا وجود 
افزایـش جمعیـت( در حـد کنونـی مقدور اسـت و نـه بیش تـر. بنابراین، انتظـارات از کشـاورزی برای 
خودکفایـی 100 درصـدی و حمایـت از جمعیت هـای بـزرگ بایـد تعدیل و منطقی شـود. در شـرایط 
مطلـوب، کشـاورزی آبـی بـه لحاظ اشـتغال و سـطح زیر کشـت کوچکتر شـده ولـی فشـرده تر بوده، 
بـرای محیـط زیسـت پاک تـر اسـت و درآمـد باالتری نیـز ایجـاد می کند. این کشـاورزی بـا مدیریت 
تقاضـا همـراه شده اسـت. الزم اسـت خسـارات وارده به کشـاورزان از نظر کاهش اشـتغال و از دسـت 
رفتـن اراضـی آبـی کـه دیگـر قابل آبیـاری نیسـتند، در طـی دوره اجـرای ایـن برنامه جبـران گردد. 
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حمایـت از کسـب و کار خانگـی و صنایـع دسـتی، سـرمایه گذاری در سـایر اشـتغاالت روسـتایی، 
برگـزاری کالس هـای فّنـی و حرفـه ای مرتبـط بـا اشـتغاالت جایگزیـن، و تکمیـل زنجیـره ارزش 
فرآورده های کشـاورزی که از خام فروشـی جلوگیری کرده و سـود و اشـتغال بیش تری را ایجاد می کند، 
مهم تریـن راه هـای جبـران کاهـش اشـتغال در بخـش کشـاورزی هسـتند. چنان چـه کاهش سـطح 
کشـت آبـی بـا افزایـش فشرده سـازی همـراه گـردد، می توانـد بخشـی از کاهـش اشـتغال را جبران 
کنـد. فشرده سـازی خـود مسـتلزم به کارگیـری روش هـا و ماشـین آالت نویـن اسـت کـه طبیعتـاً 
مشـاغل مربـوط بـه خـود را نیاز دارد. شـایان ذکر اسـت که در سـال های گذشـته یک روند کاهشـی 
در اشـتغال بخـش کشـاورزی وجـود داشته اسـت به طـوری کـه از 24 درصـد در سـال 1384 بـه 
18 درصـد در سـال 1397 رسیده اسـت )پیوسـت 23(. تصـّور مـی رود در شـرایط رفـع تحریم هـا و 
رونـق سـایر کسـب و کارهـا، کاهش اشـتغال در بخش کشـاورزی از طریق جذب در سـایر اشـتغاالت 

بـا سـرعت بیش تـری رخ دهد.
بـرای سـازگاری بـا کاهـش سـطح زیر کشـت آبی نیـز گزینه هـای مختلفـی وجـود دارد. کاهش 
تعـداد محصول کشـت شـده در سـال از سـه بـه دو یـا از دو به یک محصـول، افزایش آیـش گذاری و 
پیـاده سـازی برنامه هـای تنـاوب زراعـی، کشـت دیـم گیاهـان سـازگار )به ویـژه گیاهـان علوفـه ای 
مقـاوم بـه خشـکی( در اراضـی آبـی غیـر قابـل آبیـاری یـا اختصاص بخشـی از ایـن اراضی بـه ایجاد 
گلخانـه )همـراه بـا تسـهیالت بانکـی بدون بهـره( از جملـه ایـن راه ها هسـتند. اختصاص بخشـی از 
اراضـی غیـر قابـل آبیـاری برای ایجـاد کارخانه هـای تولید انـرژی از انرژی خورشـیدی نیـز می تواند 
گزینـه قابـل بررسـی باشـد. اولویـت رها سـازی اراضـی آبـی کـه آبیـاری آن ها میسـر نیسـت باید با 
اراضـی غیـر مسـتعد و کم تـر مسـتعد، اراضـی حاشـیه رودخانه هـا )بـرای حفاظـت از اثـرات مخّرب 
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بـا محدودیت هـا در دسترسـی  اراضـی  اراضـی دارای سـایر محدودیت هـا مثـل شـوری،  سـیل(، 
فیزیکـی و نیـز قطعـات کوچـک و غیر اقتصادی باشـد. در این راسـتا الزم اسـت اراضی آبی مسـتعد و 
حاصلخیـز شناسـایی و بـه صـورت جدی تری محافظت شـوند. در هر حال الزم اسـت دولـت از طریق 
سیاسـت های حمایتـی ماننـد پرداخـت مسـتقیم، کاهـش درآمـد مالکیـن ایـن زمین هـا را جبـران 
نمایـد و نیـز از سـایر مکانیسـم های مالی-اقتصـادی مثـل خریـد تضمینـی، وام، بهره بانکـی، بیمه و 

نظیـر این هـا اسـتفاده نماید. 
در صـورت انجـام اقدامـات الزم در راسـتای برنامه هـای جـدول 20 همـراه بـا توجـه به اسـطاعت 
مالـی خانـوار و حمایـت از آن، بـا برنامه های رونـق اقتصادی و پوشـش های حمایتی، می تـوان انتظار 
داشـت که چشـم انداز امنیت غذایی در آینده بدتر از شـرایط فعلی نباشـد. در راسـتای بهبود امنیت 
غذایـی نـه فقـط به روش هـای افزایش تولیـد که باید بـه روش های مدیریـت تقاضا نیـز توجه گردد. 

بهتریـن نتایـج بـرای امنیـت غذایی از ترکیـب گزینه ها حاصل خواهد شـد. 
در صـورت عـدم کاهـش اضافـه برداشـت آب و انجـام اقدامات توصیه شـده این گـزارش، تغییرات 
زیانبـار زیسـت محیطـی حاصلـه از مرزهـای برگشـت پذیـر عبـور می کنند و احتمـاال در آینـده باید 
هزینـه بیش تـری بـرای مهـار تبعات آن هـا صرف نمـود )برای نمونـه ایجاد سـتادهای احیـا دریاچه 
ارومیـه و مبـارزه بـا ریزگردها( و یا به روش های غیـر متعارف )مثل انتقال آب دریـای خزر( روی آورد. 
همچنیـن وقـوع منازعات منطقه ای برای آب و مشـکالت اجتماعی-سیاسـی قابل انتظـار خواهد بود. 
اگرچـه در شـرایط فعلـی و وجـود تحریم هـا امیـدی بـه اجـرای چنیـن طرح هایی نیسـت ولـی الزم 

اسـت مطالعـات تکمیلـی صورت گیرد تا بعد مسـاعد شـدن شـرایط بـه اجرا گذاشته شـوند. 
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3-2-9- سایر مالحظات  

ایـن مطالعـه بر اسـاس شبیه سـازی رشـد و عملکرد گونه هـای گیاهی کشـاورزی مهم کشـور در 
سـطح گسـترده بـا مـدل SSM-iCrop2 کـه برای کشـور سـت آپ )setup( شده اسـت و به کارگیری 
اطالعـات و آمـار جـاری کشـور از منابـع آب و زمین )سـطح زیر کشـت( و نیـز رژیم غذایـی و تلفات-

ضایعـات در سیسـتم SEA می باشـد. ایـن سیسـتم "همبسـت آب-زمین-غذا-محیـط زیسـت" را 
بـه صـورت کّمـی توصیـف می کنـد و امـکان ارزیابـی کّمـی سـناریوهای مختلـف تولیـد و تقاضـا را 
میسـر می سـازد. آزمـون گسـترده مـدل گیاهـی مذکور و سیسـتم مذکـور نشـان داد کـه برآوردها و 
پیش بینی هـای آن هـا در حـد رضایت بخـش تـا قابل قبـول هسـتند )جزییـات در پیوسـت های 
5 و 17(. اگرچـه نتایـج حاصلـه تـا حد زیادی محتمـل و پذیرفتنی هسـتند ولـی محدودیت هایی نیز 
در مطالعـه حاضـر وجـود داشته اسـت. نخسـت این کـه، ایـن مطالعه بـه فرصت هـا و محدودیت های 
بیوفیزیکـی مهـم کـه تـا امروز شناخته شـده هسـتند، و تأثیر آن هـا بر تولیـد و تقاضا پرداخته اسـت. 
ویژگی هـای بیوفیزیکـی بـا اهمیـت کم تـر و عوامـل اقتصـادی، اجتماعی و سیاسـی در حد سـطحی 
مـورد توجـه قـرار گرفته انـد. دوم این کـه، بایـد توجه داشـت عـدم قطعیـت در تخمین حجـم منابع 
آب تجدیدپذیـر و کسـری از آن کـه قابـل بهره بـرداری اسـت، و نیـز تغییر اقلیـم و تأثیـر آن بر منابع 
آب زیـاد می باشـد. سـوم ایـن کـه، افزایـش در منابـع آب برای آبیـاری از طریـق آب هـای نامتعارف 
مثـل آب ژرف، بارورسـازی ابرهـا، انتقـال آب، شیرین سـازی آب دریـا و تصفیـه فاضالب هـا لحـاظ 
نشده اسـت کـه می تواننـد دارای تأثیـر مثبـت بـر تولیـد باشـند. امـا، ظرفیـت اضافـی آب ناشـی 
ایـن آب هـا محـدود اسـت، بـرای مثـال، منابـع آب حاصـل از تصفیـه پسـاب ها کم تـر از 2 میلیـارد 
متر مکعـب در سـال برآورد شـده اسـت )مسـگران و آزادی، 2018(. از طرف دیگر، تأثیـر منفی تغییر 
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اقلیـم بـر منابـع آب از طریـق کاهـش ریـزش بـرف و سـایر مکانیسـم ها غیـر از بارندگـی نیـز لحاظ 
نشده اسـت کـه دارای تأثیـر منفـی بـر تولید خواهنـد بود. چهـارم این کـه، تأثیر روش هـای افزایش 
دسترسـی بـه آب مثـل به کارگیـری مالـچ یا جمـع آوری روانـاب لحاظ نشده اسـت، اگر چـه اهمیت 
ایـن دو مـورد در پیوسـت 19 مورد توجـه قرار گرفته اسـت. همچنین بدون کنترل برداشـت از منابع 
آب، روش هایـی مثـل جمـع آوری رونـاب احتمـاال موجب خشـکی بیش تـر اکوسیسـتم های طبیعی 
خواهـد شـد. پنجـم این کـه، تأثیـر اکسـتریم های55 اقلیمی مثـل دما خیلی بـاال یا پایین یـا بارندگی 
شـدید یـا عدم بارندگـی در دوره طوالنـی، در مـدل شبیه سـازی گیاهـی بر رشـد و عملکـرد گیاهان 
دیـده شده اسـت، ولـی ایـن دیـده شـدن بـه دلیـل محدودیـت دانـش روز و سـطح پیچیدگـی مدل 
مـورد اسـتفاده، احتمـاال کامـل نیسـت. مـدل گیاهی بـرای تعداد زیـادی گونه و در سـطح گسـترده 
به کار رفتـه در حالـی کـه هنـوز اطالعـات و توابع مناسـب مرتبط با تأثیـر اکسـتریم های آب و هوایی 
برای طیف وسـیعی از گیاهان در دسـترس نیسـت. در مقابل، تأثیر مثبت ناشـی از افزایش پتانسـیل 
عملکـرد ارقـام جدیـد از طریـق به نـژادی در افـق 2030 و 2050 نیـز لحـاظ نشده اسـت کـه این دو 

می تواننـد یکدیگـر را خنثـی کنند. 
یکـی از نـکات بسـیار مهم در نتایج این گزارش توجه به عدم قطعیـت در ورودی ها و خروجی های 
سیسـتم SEA اسـت، اگرچـه عـدم قطعیـت56 را نمی تـوان بـا یـک عـدد مشـخص سـاخت. در ایـن 
مطالعـه از اطالعـات و آمار متنوعی اسـتفاده شـده اسـت مثـل اطالعـات منابـع آب قابل برنامه ریزی، 
سـطح زیـر کشـت و نظیـر این هـا. هـر یـک از ایـن اطالعـات و آمار ممکـن اسـت دارای خطا باشـند 
کـه نتایـج را تحـت تأثیـر قـرار خواهـد داد. در این مطالعـه برای کاهـش عدم قطعیت هـر اطالعات و 
55- Extremes

56- Uncertainty
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آماری از مرجع رسـمی مربوطه در کشـور تهیه و در سیسـتم وارد شده-اسـت. با این حال، سیسـتم 
موجود اسـت و هـر زمانـی می تـوان اطالعـات و آمـار بـه روز و صحیح تـر را در آن وارد نمـوده و نتایج 
اصـالح شـده را دسـت آورد. چنان چه اظهار شـد احتماال عـدم قطعیت در داده های منابع آب نسـبتاً 

باال باشد، به ویژه این که مستندات محاسبه منابع آب قابل برنامه ریزی یافت نشد. 
بخشـی دیگـر از عـدم قطعیـت در مطالعه حاضـر می توانـد مربوط به آمـار هواشناسـی، اطالعات 
خـاک، اطالعـات پراکنـش فضایـی گیاهـان، اطالعـات سیسـتم زراعـی و مـدل گیاهی باشـد. در این 
مطالعـه آمـار هواشناسـی ثبـت شـده واقعی 15 سـاله بـرای بـرآورد عملکرد پتانسـیل و نیـاز آبیاری 
اسـتفاده شـد و سـهم خالهـای آمـاری کم تـر از 5 درصـد بـوده اسـت. بنابرایـن می توان گفـت عدم 
قطعیـت از ناحیـه آمـار هواشناسـی کـم بوده اسـت. در مطالعاتـی که خالهـای آماری زیاد باشـند یا 
از آمـار تولیـدی و درون یـا برون یابـی شـده اسـتفاده می کننـد، عـدم قطعیـت از این ناحیـه بیش تر 
خواهـد بـود. بـرای اطالعـات خاک از یـک بانک اطالعات خاک که برای اسـتفاده در مدل های شـبیه 
سـازی گیاهـی بـرای مطالعـات در سـطح گسـترده تهیه شـده اسـت، اسـتفاده گردید، ولـی کیفیت 
اطالعات در ابتدا بررسـی شـده و خوشـبختانه اسـتفاده از اطالعات این بانک در مقایسـه با اطالعات 
واقعـی کـه در برخـی نقاط در دسـترس بـود تفاوتـی در نتایج شبیه سـازی عملکرد و نیـاز آبیاری در 
گیاهـان اصلـی کشـور و در اقلیم هـای متفـاوت، ایجـاد نکـرد )پیوسـت 3(. بنابرایـن، می تـوان گفت 
عـدم قطعیـت از ناحیـه اطالعـات خـاک نیز در حد کم بوده اسـت. نقشـه پراکنش سـطح زیرکشـت 
گیاهـان مهـم کشـور بـا اسـتفاده از آمار سـطح زیرکشـت گیاهان در بیش از 400 شهرسـتان کشـور 
تهیـه شـد کـه برای اسـتفاده در سـطح اسـتانی و ملی مناسـب اسـت ولی بـرای اسـتفاده در مقیاس 
کوچک تـر قابـل اسـتفاده نیسـت. بنابرایـن، می تـوان گفت عـدم قطعیـت در این مـورد در حد کم تا 
متوسـط اسـت. بـرای ایـن مطالعـه اطالعـات مرتبـط با سیسـتم زراعـی مثل تعداد کشـت در سـال، 
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تاریـخ کاشـت و تراکـم کاشـت بـرای هـر گیـاه از اسـتان های مهـم تولید کننـده جمـع آوری گردید 
اسـت و تصـور می شـود عـدم قطعیت از ایـن ناحیه نیز کم باشـد. بـه همین ترتیب، چون مـدل مورد 
اسـتفاده بـرای هرگیـاه بـا اسـتفاده از داده ها از اسـتان های مهـم تولید کننـده پارامتریابـی و ارزیابی 
شـده اسـت، عـدم قطعیـت در خروجـی مـدل شبیه سـازی گیاهی کـم اسـت. در مجمـوع چنان چه 
بخواهیـم بـا روش مـورد اسـتفاده در پروتـکل GYGA بـه عـدم قطعیـت نمـره بدهیـم، نمـره عـدم 
قطعیـت ایـن مطالعـه براسـاس عوامـل شـرح داده شـده برابـر با 1/18 می باشـد کـه نمـره خوبی به 
شـمار مـی رود. در پروتـکل مذکـور به عـدم قطعیت کم نمـره 1، عدم قطعیت متوسـط نمره 2 و عدم 

قطعیـت بـاال نمره 3 داده می شـود )پیوسـت 6؛ سـلطانی و همـکاران، 1397(. 
بخشـی از نتایـج ایـن گـزارش مربـوط بـه اقلیم آینده اسـت کـه برای ایـن منظور از شبیه سـازی 
داده هـای اقلیمـی آینـده اسـتفاده شده اسـت. متاسـفانه عـدم قطعیـت در شبیه سـازی اقلیـم آینده 
بـاال اسـت کـه در منابـع متعدد به آن اشـاره شده اسـت. بـرای کاهش این عـدم قطعیـت از نتایج دو 
مـدل عمومی گردش و برای دو سـناریوی انتشـار اسـتفاده شـد تا عـدم قطعیـت در پیش بینی اقلیم 

آینـده به حداقل برسـد. 
در ایـن مطالعـه اسـتفاده از تکنولوژی هـای نویـن لحـاظ شده اسـت. بـرای مثـال، رفـع خـأ 
عملکرد تا رسـیدن به 80 درصد پتانسـیل عملکرد مسـتلزم به کارگیری سـطح باالیی از تکنولوژی ها 
می باشـد. امـا، تکنولوژی هـای جدیـد کـه بعـدا ظهـور خواهنـد کـرد و ممکن اسـت منشـا تحّوالتی 
در کشـاورزی و امنیـت غذایـی باشـند منظـور نشده اسـت کـه می توانـد نقطـه ضعفی بـرای مطالعه 
حاضـر تلّقـی شـود ولی باید توجه داشـت کـه در مقابل وقـوع مخاطـرات غیر قابـل پیش بینی )مثل 
همگیـری کویـد 19( در آینـده نیـز لحـاظ نشده اسـت کـه می تـوان فـرض نمـود ایـن دو یکدیگر را 

خنثـی کنند. 
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4- سیاست ها و راهبردهای الزم  �

بررسـی اسـناد باالدسـتی مرتبط با کشـاورزی و امنیت غذایی نشـان می دهد در این اسـناد همه 
مـوارد مثبتـه بـا دقت و مهارت در فهرسـت سیاسـت ها و راهبردها لحاظ شـده اند بـدون توجه به این 
کـه آیا جمع آن ها میسـر هسـت یـا خیر؟ در واقع این اسـناد را می توان کلکسـیونی از سیاسـت ها و 
راهبرد هـای مثبت و خوشـبینانه دانسـت که راه روشـنی پیش پای مسـئولین و مدیـران نمی گذارند. 
در تهیـه ایـن سیاسـت ها و راهبرد ها بـه محدودیت هـای بیوفیزیکی کشـور توجه کافی نشده اسـت. 
بـرای نمونـه، در ایـن اسـناد مکـرر بـه خودکفایـی غذایـی و نیـز خودکفایـی در محصـوالت اساسـی 
اشـاره شده اسـت ، درحالـی کـه محدودیـت آب در کشـور و افزایش جمعیـت اجازه چنیـن اتفاقی را 
نمی دهـد مگـر آن کـه در مقابل منابع طبیعی و محیط زیسـت کشـور به نابودی کشانده شـود. نتایج 
مطالعـه حاضـر نشـان می دهد کشـاورزی کشـور در تقاطـع مهمی بـرای تصمیم گیری قـرار دارد که 
بـه امنیـت غذایـی نیز پیوسـته اسـت. بنابراین، در ایـن بخش بـه مهم ترین سیاسـت ها و راهبردهای 
الزم برای کشـاورزی کشـور در افق 2030 و 2050 پرداخته می شـود که در یافته های قسـمت های 

پیشـین ریشـه دارند. اهّم سیاسـت ها و راهبردهـای الزم عبارتند از: 
اثـرات مخـّرب برداشـت بیش از حـد آب برای جامعه تبیین و برداشـت در حـد پایدار 

بـه باور و خواسـت عمومی تبدیل شـود:
برداشـت بیـش از حـد آب بـرای کشـاورزی قطعـی و مشـخص اسـت. همچنین نقش کشـاورزی 
در تخریـب گسـترده محیط زیسـت کشـور از ایـن طریـق بـا توجـه به نشـانه ها )مثل خشـک شـدن 
زاینـده رود و دریاچـه ارومیـه( غیر قابل انکار اسـت. اما، ظاهـرا این که دلیل اصلـی برخی پدیده های 
مخّرب، مصرف بیش از حد آب در کشـاورزی اسـت برای مردم، مسـئولین و حتی برای جامعه علمی 
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روشـن و قطعـی نیسـت. اگرچـه در رابطه با اثرات مخرب برداشـت بیـش از حد آب برای کشـاورزی، 
مصاحبه هـا و برنامه هـای مسـتند رادیو-تلویزیونـی متعـددی وجـود دارد، ولـی بسـیاری از آن هـا 
فاقـد شـرایط مطالعـات علمـی بـا معیارهـای پذیرفته شـده دانشـگاهی هسـتند. در این ارتبـاط ابراز 
مطالـب پراکنـده وکلّـی گویی کافی نیسـت، بلکه شـواهد و مسـتندات علمـی باید جمع آوری شـود و 
در ابتـدا توسـط جامعـه علمـی مـورد پذیـرش قـرار گیـرد. مطالعات بـا معیارهـای پذیرفته شـده که 
بـه صـورت کّمـی ایـن موضوع را نشـان دهنـد، انـدک اسـت و در کمال تعجـب بررسـی های کّمی و 
مسـتند بـرای محدودیـت شـماره 1 کشـور، انگشت شـمار می باشـد. تفکیـک اثـرات برداشـت بیش 
از حـد آب و تغییـر اقلیـم به صـورت کّمـی نیـز ضـرورت دارد. بنابرایـن، در مرحلـه اول الزم اسـت 
رابطـه آب-کشاورزی-محیط زیسـت کـه موجـب نابـودی برخـی از مهم تریـن آثـار طبیعـی کشـور 
شـده اسـت توسـط متخصّصـان بـه صورت کّمـی مطالعه شـده و در دسـترس جامعـه قرار گیـرد. در 
مرحلـه دوم، بایـد اثـرات و پیامدهـای تـداوم برداشـت بیـش از حـد آب بـرای محیط زیسـت و آینده 
آثـار طبیعـی کشـور بـرای جامعـه تبیین گـردد تا انجـام اقدامـات در این راسـتا به خواسـت عمومی 
تبدیل شـود. منابـع طبیعـی کـه در اثـر این امر از بیـن رفته یا در معـرض نابودی قرار دارند شـاید در 
مقایسـه با کشـاورزی پتانسـیل های درآمدزایی بیش تری داشـته باشـند. به عالوه، احتمـاال در آینده 
مجبور باشـیم بـا هزینه هـای بیش تـر، حداقـل از بخشـی از تخریب ها جلوگیـری کنیم )بـرای نمونه 
ایجـاد سـتادهای احیـا دریاچـه ارومیـه و مبـارزه بـا ریزگردها( و یـا به روش هـای غیر متعـارف )مثل 
انتقـال آب دریـای خـزر( روی بیاوریـم. تبییـن این مسـئله برای روسـتاییان و کشـاورزان نیز اهمیت 
حیاتـی دارد. بدیهـی اسـت در شـرایط تنگنـای شـدید اقتصـادی، بیـکاری و فقـدان مشـاغل و منابع 
درآمـد جایگزین، پذیرش روسـتاییان و کشـاورزان انـدک خواهد بود و حتی در صـورت پذیرش کاری 
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از دسـت آن هـا سـاخته نخواهـد بود چـون برای بقا چـاره ای جز ادامه این نوع کشـاورزی و برداشـت 
بیـش از حـد آب ندارنـد. در شـرایط تحریم، برنامه های روشـنگری اثربخشـی زیادی نخواهند داشـت 
چـون گـوش شـنوایی پیـدا نمی کننـد. در مرحلـه سـوم الزم اسـت آگاهـی از ایـن موضـوع بـه باور 

عمومـی و در نتیجـه خواسـت جامعه تبدیل شـود. 
انتظارات از کشاورزی معقول و محدود گردد:

انتظـارات از کشـاورزی از ناحیـه مسـئولین )و در نتیجـه جامعـه( معقـول و منطقی نیسـت، بلکه 
آمیختـه بـه شـعارزدگی و سیاسـی کاری اسـت. مسـئولین، مدیـران و محققـان کشـاورزی بایـد ایـن 
انتظـارات را دامـن نـزده بلکـه منطقـی سـازند. ارایـه برنامه هـای توسـعه کشـاورزی بـدون توجـه به 
ظرفیت هـای امـن اسـتفاده از منابـع آب و زمیـن نمونه هایی هسـتند که نشـان می دهند مسـئولین 
تسـلیم ایـن شـرایط شـده اند یـا در حالـت خوشـبینانه بـه محدودیت ها بـاور ندارنـد. بایـد برنامه ها 
بـا دوری از سیاسـت زدگی و شـعارزدگی و توجـه بـه واقعیـات تهیـه شـوند. محدودیت هـای بخـش 
کشـاورزی بایـد توسـط مسـئولین و محققـان بـرای سـایر بخش هـا تبییـن شـود و انتظـارات از ایـن 

بخـش پایین آورده شـود. 
تولیـدات گیاهـی کشـور )مصـرف کننـده اصلـی منابـع مثـل آب( در سـال های اخیـر بـه طـور 
متوسـط 109 میلیون تـن در سـال بـوده اسـت در صورتـی کـه در شـرایط اسـتفاده از آب بـرای 
کشـاورزی در مرزهـای پایـدار، بایـد حـدود 55 میلیون تـن در سـال باشـد )یعنـی نصـف(. در ایـن 
صـورت بـا  کارگیـری بهترین مدیریت و تکنولوژی شـناخته شـده امـروزی می توان تولیـدات گیاهی 
کشـور را بـه سـطح فعلـی آن افزایـش داد کـه در صـورت همراهـی بـا مدیریـت تقاضـا، بـرای تغذیه 
85 میلیـون نفـر کافـی خواهـد بـود. ایـن در حالـی اسـت پیاده سـازی این مدیریـت و تکنولـوژی در 
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بهتریـن شـرایط سـرمایه گذاری و مدیریـت، حدود 20 تا 30 سـال زمان نیـاز دارد . عبـور از مرزهای 
تولیـد ذکر شـده )55 و 109(، میسـر نخواهـد بود مگر با بهره کشـی از طبیعت کـه هزینه های گذاف 
آن بایـد در آینـده پرداخـت گـردد. بنابرایـن، خودکفایـی کامـل و حتـی خودکفایی بـرای محصوالت 
اساسـی در حـال حاضـر و آینـده امکان پذیر نیسـت. باید مسـئله اصلی مدیـران کشـاورزی از این که 
"چگونـه می تـوان تولیـد را افزایـش داد و بـه خودکفایـی دسـت یافـت" بـه ایـن تغییر پیـدا کند که 

"چگونـه می تـوان خسـارات ناشـی از سـازگاری بـه کم آبی بر تولیـد، خودکفایـی و امنیـت غذایی را 

بـه حداقـل رسـاند". تفکـرات آمیختـه به خرافـه از ظرفیت کشـور برای تولیـد غذا و تغذیـه جمعیت 
بایـد دسـت کم از مدیریـت کشـور کنـار گذاشـته شـود. در سیاسـت های افزایـش جمعیـت بایـد به 

آمادگـی و زمینه چینـی بـرای واردات بیش تـر غـذا توجه شـود.  
بدنه علمی، مدیریتی و اجرایی بخش کشاورزی-آب توانمند شود:

ضعـف مفـرط سـوادی و فقـدان درک کل نگـر57 در بدنـه علمـی، مدیریتـی و اجرایـی بخـش 
کشـاورزی )از اسـاتید دانشـگاه تـا کارشناسـان پهنـه( مشـهود اسـت. اسـتخدام مشـاوران و مدیـران 
باسـواد و شـناخته شـده از خارج از کشـور یک گزینه مهم در این ارتباط می باشـد. تقویت ارتباطات 

علمـی و دانشـگاهی بـا خـارج )محـدود شـده در اثـر تحریـم( نیـز بایـد مورد توجـه قـرار گیرد. 
منابع آب کشور و بهره بردای از آن تحت کنترل قرار گیرد: 

پیش شـرط موفقیـت همـه برنامه هـا ایـن اسـت کـه منابـع آب و نیـز زمین و نحـوه بهره بـرداری 
از آن هـا تحـت کنتـرل حاکمیـت باشـد. بهتـر آن اسـت کـه بـا یافتـن سـاز و کارهایی ایـن کنتـرل 
بـه دسـت خـود مـردم و سـازمان های مـردم نهـاد صـورت گیـرد. در غیـر ایـن صـورت برنامه هـای 

57- Holistic
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مدیریـت و محدودسـازی برداشـت آب بـرای کشـاورزی بی نتیجـه خواهنـد مانـد و شـاید بـه نتیجه 
برعکـس منتهـی شـوند. نمونـه بـارز، افزایـش راندمـان آبیاری اسـت. بـا افزایـش راندمان آبیـاری، از 
طریـق توسـعه روش هـای نویـن انتقـال و کاربـرد آب و مـورد توصیه سیاسـت های فعلی، کشـاورزان 
از آب صرفه جویـی شـده بـرای آبیـاری سـطح کشـت بزرگتـر یـا بـرای کشـت گیاهـان آب برتـر 
اسـتفاده نمودند و افزایـش راندمـان آبیـاری در دهـه گذشـته نه تنها برداشـت آب برای کشـاورزی را 
کاهش نداد بلکه خشـکی محیط زیسـت را تشـدید نمود )چون بخشـی از تلفات آب در راه مزرعه و در 
مزرعـه بـه محیط زیسـت برمی گـردد و با افزایـش راندمـان آبیاری، ایـن بخش کوچک تر می شـود(. 
واضـح اسـت کـه حکمرانی و مدیریت آب در کشـور توسـط وزارت نیـرو دانا و کارآمد نبوده اسـت. 
اکوسیسـتمی و  دیـدگاه  داشـته و  حاکمیـت  مهندسـی  دیـدگاه  وزارت خانـه  ایـن  در  گذشـته  در 
زیسـت محیطی جایـگاه مهمی نداشـته اسـت. وجود هزاران هزار سـد و بنـد و چاه58 مجـاز و غیر مجاز 
نشـانه ای از ایـن امـر اسـت، که منابـع آب را برای کشـاورزی تخلیه نموده و محیط زیسـت کشـور را 
تخریـب می کننـد. مشـکل مهم دیگـر در ارتباط با سـاختار کنونـی حکمرانی و مدیریـت آب، تناقض 
مسـئولیت ها در وزارت نیرو اسـت. وظیفه صیانت از منابع آب و نیز وظیف فرآهم سـازی و تأمین آب 
بـرای بخش هـای مختلـف در یک جا قـرار دارد. دور از انتظار نیسـت که در شـرایط فشـار این وزارت 
بـرای اجـرای وظیفـه تأمینـی خـود، وظیفـه پاسـداری را نادیده بگیـرد. الزم اسـت سـاختار دیگری 
جایگزیـن شـود کـه فقط مسـئولیت حفاظت و تخصیـص منابع آب )نـه تأمین( را داشته باشـد. واحد 
سـازمانی برای مدیریت آب نیز مناسـب نیسـت. مدیریت منابع آب به صورت اسـتانی انجام می شـود 
در حالـی کـه واحـد طبیعـی آن آبخیـر اسـت. یـک نمونـه جایگزیـن بـرای مدیریـت آب در مقیاس 
آبخیز و نه اسـتانی کشـور اسـپانیا اسـت طوری که در آن ممکن اسـت چند اسـتان در محدوده یک 

58- هوتک ها و چاه ها برای ذخیره آب در سیستان و مناطق جنوبی کشور در شمول این مورد نیستند
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آبخیـز قـرار گیرنـد. در ایـن کشـور حفاظـت و تخصیص آب بـه شکل کنفدراسـیونی اداره می شـود و 
رییـس کنفدارسـیون توسـط هیـات دولـت تعییـن می گـردد و زیـر مجموعـه یـک وزارت خانـه کـه 

مسـئولیت تأمیـن آب را بر عهده دارد، نیسـت. 
برای لغو یا شکستن تحریم ها تالش شود: 

محیـط زیسـت و منابـع طبیعی کشـور یکـی از قربانیـان اصلی تحریم ها هسـتند. در این شـرایط 
امـکان صـاردات محصـوالت کشـاورزی بـه کشـورهای همسـایه کـه کم تـر تحـت تأثیـر تحریم هـا 
قـرار دارد، فشـار بـر کشـاورزی را مضاعـف می سـازد. امـا، سـرمایه گذاری در کشـاورزی، فرآهمـی و 
دسترسـی بـه نهاده هـای کشـاورزی محدود گشـته و کیفیـت نهاده ها نیـز کاهش یافته اسـت. تداوم 
تحریم هـا خـروج از دور فسـاد "برداشـت بیش ازحـد آب برای کشـاورزی-تخریب محیط زیسـت" را 
مشـکل تر یـا ناممکـن خواهـد سـاخت. بـا وجـود تحریم هـا امـکان سـخت-گیری در اجـرای قوانین 
مرتبـط، به دلیـل جلوگیـری از فشـار مضاعـف بـر مـردم، کم رنـگ می شـود و تصویـب قوانیـن الزم 
بـرای حرکـت در جهـت صحیـح دشـوارتر خواهـد بود. تـالش بـرای برداشته شـدن هر چه سـریع تر 
تحریم هـا و حرکـت در جهـت کاهـش منازعـات منطقـه ای بایـد در اولویـت قـرار گیـرد. تـداوم 
تحریم هـا و پیامدهـای آن از طریـق کاهـش اسـتطاعت مالـی خانـوار تأثیـر منفـی بر امنیـت غذایی 

داشـته و خواهد داشـت. 
برنامه های متداول پاسخگو نیست، برنامه های تحّول ساز الزم است:

گذر از وضعیت کنونی کشـاورزی-محیط زیسـت در جهت پایداری امنیت غذایی با برنامه های متداول 
قبلی که در کشـور سـابقه داشـته، میسـر نیسـت. تحّول59 الزم اسـت. الزم اسـت توسـعه و گسـترش 
کشـاورزی در قـدم اول متوقـف شـود و سـپس برنامه هایـی بـرای کوچک سـازی ولـی فشرده سـازی 

59- Transformation
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کشـاورزی تهیـه و بـه اجـرا درآینـد. الزم اسـت در نگـرش و واژگان متـداول در برنامه ریـزی، تجدید 
نظـر شـود. در صـورت موفقیـت در برنامه هـای تحول سـاز، در آینده با کشـاورزی سـر و کار خواهیم 
داشـت کـه نصـف مقـدار کنونـی از منابـع آب اسـتفاده می کنـد، سـطح زیر کشـت آن حـدود 40 تا 
50 درصـد کاهـش یافته اسـت ولـی کل تولیـدات گیاهـی در حـد کنونـی خواهـد بـود در حالـی که 
توجـه بـه تنـوع زیسـتی و حفاظـت از خـاک بیش تـر شـده اسـت. در ایـن کشـاورزی الگوی کشـت 
محصـوالت کشـاورزی متفاوت اسـت طوری کـه تولید و خودکفایـی در محصوالت بـا آب مجازی باال 
)مثـل محصـوالت علوفه ای، گیاهان قنـدی، دانه های روغنی تابسـتانه و برنـج( کاهش می یابد که در 
نتیجـه واردات آن هـا بایـد بیش تر شـود و در مقابل تولید و صـادرات محصوالتی بـا آب مجازی پایین 
مثـل سـیب زمینی، صیفی-سـبزی، میوه جـات و حبوبـات افزایـش پیـدا می کنـد. در صـورت توفیق 
برنامه هـای تحّول سـاز و علی رغـم تغییـرات ذکر شـده، بازده اقتصادی و سـود ناخالص کشـاورزان در 
کل کشـور به طـور قابل توجهـی )تـا 30 درصـد( بیش تر خواهد بـود. در بخش کشـاورزی، باید تأکید 
برنامه هـای تحّول سـاز بـر فشرده سـازی از طریـق افزایـش کارایی ها و تغییرات الگوی کشـت باشـد. 
نبایـد برنامه هـای تحّول سـاز محـدود بـه تولیدات کشـاورزی گـردد، بلکه بایـد مدیریـت تقاضا برای 
محصـوالت کشـاورزی نیـز از طریـق برنامه هـای کاهـش تلفات-ضایعات و تغییـر رژیـم غذایی مردم 
کشـور بـه سـوی یـک رژیـم غذایـی گیاهی محـور، سـالم و پایـدار همراهـی شـود. کلیـه برنامه های 
مرتبـط بـا کشـاورزی بایـد با رعایـت مرزهای ایمـن و پایدار اسـتفاده از منابـع زیر بنایی شـامل آب، 

زمیـن و تنوع زیسـتی اجرا شـوند. 
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برنامه های اجرایی الزم: 
ازای هـر واحـد منابـع  بـه  تولیـد بیش تـر  برنامـه   ایـن  فشرده سـازی اکولوژیـک: هـدف 
یـا نهاده هـای مـورد اسـتفاده اسـت. ایـن برنامـه را می تـوان در قالـب برنامه هایـی بـرای افزایـش 
راندمـان آبیـاری و کاهـش خـأ عملکـرد نسـبی خالصـه کـرد کـه موجـب می شـوند عملکردهـا در 
واحـد سـطح افزایـش یابنـد. در حـال حاضـر، در برنامه هـای کشـاورزی به افزایـش راندمـان آبیاری 
توجـه شده اسـت ولـی نیـاز اسـت برنامه هـای متنـوع و مشـخصی بـرای رفع خـأ عملکـرد تدوین و 
مـورد اجـرا قرار گیـرد. خـأ عملکـرد نسـبی یـا عملکرد نسـبی کـه شـاخصی از کارایی تولید اسـت 
بایـد ماننـد راندمـان آبیـاری در واژگان برنامه هـا وارد شـود. عـدم اسـتفاده از ظرفیـت عملکـرد در 
واحـد سـطح ناشـی از محدودیت هـا و موانعـی اسـت کـه در سـطوح مختلفـی عمـل می کننـد: از 
مدیریـت نامطلـوب در مزرعـه توسـط کشـاورزان کـه بایـد بـا انتقـال یافته هـا از مراکـز تحقیقاتی و 
کشـاورزان پیشـرو بـه سـایر کشـاورزان رفع شـوند تـا محدودیت هـا و موانع مرتبـط با سـرمایه، وام، 
بهـره بانکـی، بیمـه، ریسـک و نظیـر این هـا کـه رفـع آن هـا بـه برنامه هایـی در سـطوح باالتـر نیـاز 
دارد. فشـرده سـازی نیازمند دسترسـی به نهاده ها و ماشـین آالت مناسـب، زیر سـاخت های حمل و 
نقـل و ذخیره سـازی اسـت. شـرایط تحریـم، رفـع ایـن محدودیت هـا را سـخت تر می کنـد. حتی در 
صـورت رفـع تحریم هـا، کوچـک بـودن اندازه مـزارع مانع مهّمـی خواهد بـود و کار در مـزارع کوچک 
نیازمنـد تکنولـوژی خـاص خـود اسـت. احتماال تصویـب قوانینی بـرای یکپارچه سـازی اراضـی و نیز 
تجدید نظـر در قوانیـن وراثـت زمیـن و اصالح آن مورد نیاز باشـد. فشرده سـازی باعـث کاهش ردپای 
آب در تولیـد محصـوالت کشـاورزی می گـردد. توجـه بیش تـر بـه به زراعـی یکی از شـروط موفقیت 
برنامه هـای فشرده سـازی اسـت. بـرای این منظـور باید تحقیقـات به زراعـی با ترویج آمیخته شـده و 

به مـزارع کشـاورزان منتقل شـوند. 
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تغییـر الگـوی کشـت )تولیـد(: دیـدگاه فعلـی بـه خودکفایـی مبنـی بـر لـزوم دسـتیابی به 
خودکفایـی بایـد تغییر یابد. الگوهای کشـتی الزم هسـتند که به ازای منابع آب مورد اسـتفاده، سـود 
اقتصـادی باالتـری ایجـاد نمایند. در این شـرایط الگوی فعلی صـادرات و واردات دسـتخوش تغییرات 
خواهـد شـد و بایـد شـرایط بـرای پذیرش ایـن تغییرات و مشـّوق ها بـرای حرکت به سـمت الگوهای 
مناسـب تر فرآهـم گـردد. بایـد تولید گیاهـان علوفه ای، گیاهـان قنـدی، دانه های روغنی تابسـتانه و 
برنـج محدودتـر شـود و در همیـن حال برای صـادرات تولید مـازاد محصوالت با آب بـری کم تر یعنی 
سـیب زمینی، سـبزی-صیفی و میوه جـات برنامه ریزی شـود. توسـعه گلخانه ها بر اسـاس اقتصاد آب 
دارای توجیـه اسـت. بـرای موفقیـت الگوهـای تولیـد جایگزیـن بایـد از ابزارهـای اجتماعی-اقتصادی 
مرتبـط مثـل قیمـت گـذاری، وام، بهره بانکـی، یارانـه، تعرفه هـای واردات و صـادرات و نظایـر این هـا 

اسـتفاده شود.  هوشمندانه 
چاره جویـی بـرای اراضـی آبـی غیـر قابـل آبیـاری: بـا محدودسـازی اختصـاص آب بـه 
کشـاورزی در حـد پایـدار، بخش قابل توجهی از سـطح زیر کشـت آبـی فعلی )حداقـل 40( غیر قابل 
آبیـاری خواهـد بـود. بـا پیاده سـازی برنامه هایـی مثـل کاهـش تعـداد محصـول از 2 بـه 1، افزایـش 
آیش گـذاری و اختصـاص بـه تولیـد علوفـه  بـه صـورت دیـم، بخشـی از ایـن اراضـی همچنـان مورد 
اسـتفاده قـرار خواهنـد گرفـت. امـا، رها سـازی بخشـی از ایـن اراضـی غیر قابل اجتنـاب خواهد بـود. 
رهـا سـازی ایـن اراضی بایـد با اولویت بنـدی صورت گیـرد. رها سـازی اراضی آبی که کم تر مسـتعد 
یـا نامسـتعد هسـتند بایـد در اولویـت باشـد. همچنیـن اراضی بـا قطعات کوچـک، هزینه تولیـد باال، 
واقـع در حاشـیه رودخانه هـا و جنـگل یـا مرتـع، دچـار مشـکالت مثـل فرسـایش و شـوری بایـد در 
اولویـت رهـا سـازی قـرار گیرنـد. از طـرف دیگر، بایـد اراضی مسـتعد آبی شناسـایی و بیـش از پیش 
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تحـت حفاظـت قـرار گیرنـد و از تبدیـل آن هـا جلوگیـری شـود. بخشـی از اراضـی آبـی رها شـده را 
می تـوان بـه ایجـاد لّکه هـا و رگه هـای زمیـن بـرای حفـظ تنـوع زیسـتی اختصـاص داد. رها سـازی 
اراضـی حاشـیه رودخانه هـای دایمـی و فصلی بـرای جلوگیری از خسـارات سـیالب ها واجـد اولویت 
اسـت. بـا لحـاظ همـه گزینه هـا، حداقـل بخشـی از اراضی آبـی فعلی کـه غیر قابـل آبیاری هسـتند 

بایـد خریداری و آزاد سـازی شـوند.
جبـران آسـیب های کوچک سـازی سـطح زیـر کشـت: اگرچـه کاهـش بـازده اقتصادی 
کشـاورزان در اثـر کنـار گذاشـتن و کوچک سـازی سـطح زیـر کشـت آبـی بـا تغییـر الگـوی کشـت 
قابـل جبـران بلکـه قابـل افزایش اسـت ولی احتمـاال کاهش تعداد مشـاغل کشـاورزی به طـور کامل 
بـا فشرده سـازی قابـل جبـران نیسـت. بایـد برنامه هایـی بـرای ایجـاد مشـاغل جایگزین روسـتایی، 
تکمیـل زنجیـره ارزش و نظیـر این هـا تهیـه و اجرا گردند. ایـن برنامه هـا را باید بـا برنامه های کنونی 
حمایـت از روسـتاییان مثـل طـرح شـهید رجایی ترکیـب نمـود. ایـن برنامه هـا بایـد بـا برنامه هایی 
بـرای افزایـش سـواد فرهنگی و زیسـت محیطی روسـتاییان و کشـاورزان همراه باشـد. ایـن هزینه ها 

بـا تکمیـل سـایر برنامه هـا مرتفع خواهند شـد. 
کشـاورزی حفاظتـی، افزایـش ماده آلی و ترسـیب کربـن در خاک های کشـاورزی: به 
دلیـل بهره کشـی دراز مـدت از خاک هـا بـدون جبـران کامـل عناصـر غذایی تخلیه شـده، مـاده آلی 
خاک هـای کشـور بـه سـطحی خطرنـاک تنـّزل یافته اسـت و فرسـایش پذیری ایـن اراضـی افزایـش 
یافته اسـت. اجـرای برنامه هایـی برای به کارگیری وسـیع خـاک ورزی حفاظتی و کشـاورزی حفاظتی 
بـه افزایـش مـاده آلـی خاک و ترسـیب کربـن کمک خواهـد نمود. عـالوه بر ایـن ، به کارگیـری مالچ 
در ایـن سیسـتم ها باعـث افزایـش دسترسـی گیـاه به آب شـده و نیـاز به آبیـاری کم تر خواهد شـد. 
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افزایـش کارایـی سیسـتم های دامـی و سیسـتم های دامی جایگزیـن: بخـش بزرگی از 
منابـع آبی کشـاورزی کشـور )یـک چهـارم( در تولید علوفه به مصرف می شـود و بـا تنظیم اختصاص 
آب بـه کشـاورزی در حـد پایـدار، ادامـه وضعیـت تولید محصـوالت علوفـه ای و در نتیجـه دامی قابل 
تـداوم نخواهـد بود. همچنین به لحـاظ اقتصادی و با توجه به قیمت های فعلی محصوالت کشـاورزی، 
اختصـاص آب بـه تولیـد گیاهان علوفه ای و دامی در مقایسـه بـا گیاهانی مثل سـبزی-صیفی اولویت 
کم تـری دارد. احتمـال دارد بخـش قابل توجهـی از افـت تولیـدات علوفـه بـا بهبـود کارایی هـا در 
سیسـتم های دامـی و یـا اسـتفاده از سیسـتم های جایگزیـن قابـل جبـران باشـد. مجوزهـای جدیـد 
بـرای احـداث واحدهـای دامـی باید متوقف شـود و مشـّوق ها و حمایت ها فقـط به افزایـش کارایی یا 
جایگزینـی اختصـاص داده شـود. ممکـن اسـت تغییر در نـوع علوفه، فضـای نگهداری )سـنتی، نیمه 
صنعتـی و صنعتـی( و نـوع دام هـا مـورد نیاز باشـد. با توجه بـه این کـه در الگوهای کشـت جایگزین، 
تولیـد ذرت سـیلویی و بقـوالت علوفـه ای )یونجـه( در مقـدار فعلـی قابـل تـداوم نیسـت، بررسـی و 
جایگزنـی انـواع علوفـه دیگـر و نیز تولید دیم علوفه )مثل خارشـتر در شـرایط خشـک( در اراضی آبی 

کـه قابل آبیـاری نخواهنـد بـود، اولویت پیـدا می کند. 
تحـّول در تولیـد محصوالت باغبانی: حدود 38 درصد از برداشـت کنونی آب در کشـاورزی به 
گیاهـان باغبانـی، یعنـی میوه های درختی )بیـش از 30 درصد( و سـبزی-صیفی )بیـش از 7 درصد(، 
اختصـاص می یابـد. در مقابـل خأ عملکـرد بزرگی برای ایـن گیاهان )69 درصـد گونه های درختی و 
56 درصـد بـرای سـبزی-صیفی( در کشـور وجـود دارد. تلفات-ضایعـات ایـن گیاهـان نیز باال اسـت. 
گونه هـای درختـی کم تـر اصـالح شده هسـتند و دارای مشـکالتی مثـل سـال آوری و طوالنـی بودن 
دوره تـا باردهـی می باشـند. در یـک برنامـه جامع بایـد چنین مشـکالتی مرتفع گـردد. در این برنامه 
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بایـد توسـعه کشـت های گلخانه ای و نیـز فرآهم کـردن زمینه صـادرات )از درجه بندی، بسـته بندی 
تـا تعرف گـذاری( محصـوالت مازاد بـر نیاز منظـور گردد. 

کاهـش تلفات-ضایعات: حدود 30 درصد از محصوالت کشـاورزی )گیاهی و دامی( تولید شـده 
در داخـل بـه دلیـل تلفات-ضایعـات از دسـترس خارج می شـوند. این میـزان تلفات-ضایعـات معادل 
غـذای 18 میلیـون نفـر بـا رژیـم غذایـی فعلـی کشـور اسـت و 32 درصـد از کل آب اختصاصـی بـه 
کشـاورزی )حـدود 25 میلیـارد متـر مکعـب( در تولیـد آن هـا صـرف شده اسـت. بایـد دالیـل ایـن 
تلفات-ضایعـات شناسـایی شـده و بـا اتخـاذ تدابیر مناسـب برطرف شـوند. برخـی دالیـل عبارتند از: 
کشـت بیـش از نیـاز بـازار، عـدم برداشـت بـه دالیـل اقتصـادی، ریـزش یـا آسـیب بـه محصـول در 
زمـان برداشـت، انبـارداری نامناسـب یـا طوالنی مـدت، آسـیب دیدگی در حمـل و نقل و انبـارداری، 
لـزوم رعایـت اسـتانداردهای غیـر ضـروری در فرآوری و بسـته بندی، برچسـب های غیر دقیـق تاریخ 
مصـرف و عـدم خورده شـدن. برخـی راه هـای کاهـش و محدود سـازی تلفات-ضایعـات عبارتنـد از: 
بهبـود زمـان و روش برداشـت، بهبـود دسترسـی بـه زیر سـاخت ها و بازار، ترویـج روش های اسـتفاده 
از محصـوالت فاقـد بـازار فـروش، بهبود روش هـای حمل و نقـل و انبـارداری، فرآوری و بسـته بندی، 
تغییـر تبلیغـات فروشـگاهی، تجدیـد نظـر و به سـازی برچسـب های تاریـخ مصـرف، بهبـود زنجیـره 
قطعـات  انـدازه  کاهـش  مصرف کننـدگان،  بـه  ذخیره سـازی  روش هـای  اطالعـات  ارایـه  عرضـه، 
مواد غذایـی، بهبـود مهارت هـای پخت و پـز و راه انـدازی چالش های آمـوزش مصرف کننـدگان. برای 
کسـب نتایـج مطلوب کاربـرد هدفمند ابزارهـای مالی مثل تسـهیالت، وام، بهـره و فرهنگی-تبلیغاتی 

ضـروری خواهـد بود. 
تغییـر رژیـم غذایی: رژیم هـای غذایـی گیاهی محـور از نقطه نظر سـالمتی و زیسـت محیطی 
مـورد توجـه و تاییـد بسـیاری دانشـمندان قـرار گرفته-انـد. در مقایسـه با رژیـم غذایی فعلی کشـور، 
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ایـن رژیم هـا بـه آب و منابـع کم تری نیـاز دارند. باعـث کاهش انتشـار گازهای گلخانـه ای و گرمایش 
جهانـی می شـوند. هزینـه خریـد اقـالم غذایـی بـرای آن هـا کم تـر اسـت و مهم تـر این کـه بـرای 
سـالمت جامعـه مفیدتـر هسـتند: خطر ابتال بـه حمله قلبی، فشـار خون، کلسـترول، دیابـت و برخی 
سـرطان ها را کاهـش می دهنـد. برعکـس، رژیم غذایی مطلـوب مورد توصیه وزرات بهداشـت منطبق 
بـا شـرایط اکولوژیـک و محدودیت هـای منابـع آب کشـور نیسـت. بنابرایـن، یکـی از اولویت هـا باید 
بازنگـری در رژیـم غذایـی مطلـوب مـورد توصیـه وزارت بهداشـت باشـد و ایـن رژیـم بـا رژیم هـای 
مناسـب جایگزیـن شـود. عـادات غذایـی جاافتاده و رایج، عـدم آگاهـی از فواید رژیم هـای جایگزین و 
عـدم آگاهـی از غذاهـای جایگزیـن و نحـوه پخـت آن هـا از موانـع تغییـر رژیـم غذایی هسـتند. برای 
تغییـر رژیـم غذایی اسـتفاده از مکانیسـم های قیمت گـذاری، یارانه و نیـز اقدامات فرهنگی گسـترده 

)به ویـژه از طریـق رادیو-تلویزیـون( ضـروری خواهـد بود.
جهـت دهـی بـه امکانـات مالی-اقتصادی مثـل وام، بهـره، یارانـه و نظیـر این ها: در 
راسـتای اهـداف برنامه هـا ذکـر شـده الزم اسـت بـه جهـت دهـی و اسـتفاده هوشـمند از ابزارهـای 

توجه گـردد.  مالی-اقتصـادی 
تکنولوژی هـای جدیـد: پیشـرفت های تکنولوژیـک ممکـن اسـت بـه تأمیـن غـذای کافـی و 
امنیـت غذایی در سـطح جهان و کشـور کمک کننـد. برخی نمونه ها عبارتند از: اسـتفاده از حشـرات 
بـه عنـوان علوفـه دام هـا )به ویـژه این که بـرای تغذیه حشـرات می تـوان از تلفات-ضایعـات غذایی و 
میوه هـا اسـتفاده کـرد(، گوشـت و شـیر گیاهـی یـا مصنوعـی، ایجـاد واریته هـای جدیـد گیاهـی به 
ویـژه درختـان میوه بـا دوره کوتاه تر کاشـت تا میوه دهی و فقدان سـال آوری و توسـعه ماشـین آالت 
مناسـب بـرای کاربـرد در مـزارع کوچک تـر. سـرمایه گذاری در تحقیقـات ایـن گونـه تکنولوژی هـا 

می توانـد یکـی از برنامه هـا باشـد. 
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مـوارد فـوق، فهرسـت مهم تریـن برنامه هـا و نـه خـود برنامه هـا هسـتند. بدیهـی اسـت نـگارش 
سیاسـت ها و برنامه ها و فواید آن ها روی کاغذ سـاده ولی در پیاده سـازی آن ها موانع و محدودیت های 
بـی شـمار وجـود دارد که باید رفع شـوند. هـدف اصلی این مطالعـه کمک بـه جهت گیری های صحیح 
در فعالیت هـای کشـاورزی و امنیت غذایـی بـا ارزیابـی کّمـی همبسـت آب-زمین-غذا-محیط زیسـت 

بوده اسـت. 

فهرست کوتاه سیاست ها )بایدها و نبایدها(  �

 اسـناد باالدسـتی مرتبـط با کشـاورزی و امنیـت غذایـی نباید فقط کلکسـیونی از سیاسـت ها و  _
            راهبرد های مثبت باشند که راه روشنی پیش پای مسئولین و مدیران نمی گذارند. 

 در اسـناد باالدسـتی مرتبـط بـا کشـاورزی و امنیت غذایـی باید بـه محدودیت هـای بیوفیزیکی  _
          کشـور در تهیـه سیاسـت ها و راهبردهـا توجـه شـود. نمونـه بـارز، هدف گـذاری برای دسـتیابی 
         بـه خودکفایـی اسـت، کـه منطبـق بـر ایـن محدودیت هـا نیسـت. خودکفایـی کامـل و حتـی 
          خودکفایـی بـرای محصـوالت اساسـی در حال حاضر و آینده امکان پذیر نیسـت مگر با برداشـت 

        بیش از حد آب و به خطر افتادن آینده کشاورزی و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست.
 کلیـه برنامه هـای مرتبـط با کشـاورزی باید بـا رعایت مرزهـای ایمن و پایـدار اسـتفاده از منابع  _

          زیـر بنایـی شـامل آب، زمیـن و تنـوع زیسـتی تهیـه و اجـرا شـوند. نقـش کشـاورزی در تخریب 
         گسـترده محیط زیسـت کشـور از طریق برداشـت اضافی آب، با توجه به نشـانه ها )مثل خشـک 
          شـدن زاینـده رود و دریاچـه ارومیـه(، غیـر قابـل انـکار اسـت کـه پایـداری تولید در آینـده را با 
          ابهـام مواجـه می سـازد. منابـع طبیعـی کـه در اثـر ایـن امـر از بیـن رفتـه یا در معـرض نابودی 
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          قرار دارنـد شـاید در مقایسـه بـا کشـاورزی پتانسـیل های درآمدزایـی بیش تری داشـته باشـند. 
           به عـالوه، احتمـاال در آینـده مجبـور باشـیم بـا هزینه هـای بیش تر، حداقل از بخشـی از تخریب ها 
           جلوگیـری کنیـم )بـرای نمونـه ایجاد سـتادهای احیا دریاچـه ارومیه و مبارزه بـا ریزگردها( و یا 

        به روش های غیر متعارف )مثل انتقال آب دریای خزر( روی بیاوریم. 
 مسـئله اصلـی مدیـران کشـاورزی بایـد از ایـن کـه "چگونه می تـوان تولیـد را افزایـش داد و به  _

          خودکفایـی دسـت یافـت" بـه ایـن تغییـر پیـدا کنـد کـه "چگونـه می توان خسـارات ناشـی از 
        سازگاری به کم آبی بر تولید، خودکفایی و امنیت غذایی را به حداقل رساند". 

 مدیـران و محققـان کشـاورزی و منابع طبیعی بایـد انتظارات از کشـاورزی و ظرفیت هـای آن را  _
        تعدیل کنند. 

 در سیاسـت های افزایـش جمعیـت بایـد بـه آمادگـی و زمینه چینـی بـرای افزایـش واردات غذا  _
           توجـه شـود. بـا  به کارگیـری بهترین مدیریت و تکنولوژی شـناخته شـده امـروزی برای افزایش 
           تولیـد و مدیریـت تقاضـا، ظرفیـت کشـور بـرای جمعیـت بـه صـورت خودکفـا، 85 میلیون نفر 
          اسـت. پیاده سـازی این مدیریت و تکنولوژی نیز در بهترین شـرایط سـرمایه گذاری و مدیریت، 

        حدود 20 تا 30 سال زمان نیاز دارد.
 اسـتخدام مشـاوران و مدیـران باسـواد و شـناخته شـده از خـارج از کشـور بـرای مدیریـت آب،  _

         کشاورزی، غذا و محیط زیست باید مد نظر قرار گیرد. 
 منابـع آب و نیـز زمیـن و نحـوه بهره بـرداری از آن هـا بایـد تحـت کنتـرل حاکمیت قـرار گیرند  _

           چـون پیش شـرط موفقیـت همـه برنامه هـای مرتبـط با آب-کشـاورزی-غذا اسـت. نمونه بارز، 
          افزایـش راندمـان آبیـاری در دهـه گذشـته اسـت کـه نـه تنهـا برداشـت آب برای کشـاورزی را 
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          کاهش نداد بلکه خشـکی محیط زیسـت را تشـدید نمود )بخشـی از تلفات آب در راه مزرعه و 
         در مزرعه به محیط زیست برمی گردد و با افزایش راندمان آبیاری، این بخش کوچک تر می شود(. 

 وظیفـه صیانـت از منابـع آب و نیـز وظیفـه فرآهم سـازی و تأمیـن آب برای بخش هـای مختلف  _
           باید جدا شـوند. دور از انتظار نیسـت که در شـرایط جمع شـدن این دو مسـئولیت در یک جا 
         )وزارت نیرو(، در اثر فشـار برای وظیفه تأمینی، وظیفه پاسـداری نادیده گرفته شـود. الزم اسـت 

        ساختار دیگری جایگزین شود که در آن واحد مدیریت آب آبخیز و نه استان باشد. 
 بـرای لغـو یـا خروج از تحریم هـا باید اقدام شـود. تداوم تحریم ها خروج از دور فسـاد "برداشـت  _

          بیش ازحد آب برای کشـاورزی-تخریب محیط زیسـت" را مشـکل تر یا ناممکن خواهد سـاخت و 
           باعـث تشـدید ناپایـداری تولیـد در آینـده می شـود. همچنیـن تداوم تحریم هـا و پیامدهای آن 

         از طریق کاهش استطاعت مالی خانوار تأثیر منفی بر امنیت غذایی داشته و خواهد داشت. 
 بـرای اطمینـان از امنیـت غذایـی تـوام بـا حفـظ محیط زیسـت، بایـد برنامه هـای تحّول سـاز  _

          تهیه گردد. برنامه های متداول قبلی که در کشـور سـابقه داشـته، کافی نیسـت. در برنامه های 
          تحّول سـاز تأکید بر فشرده سـازی از طریق افزایش کارایی ها و تغییرات الگوی کشـت می باشـد. 
          در صـورت توفیـق برنامه هـای تحّول سـاز، علی رغم کوچک شـدن کشـاورزی بـازده اقتصادی و 

        سود ناخالص کشاورزان در کل کشور به طور قابل توجهی )تا 30 درصد( بیش تر خواهد شد.
 توسـعه و گسـترش کشـاورزی مبتنـی بـر کشـت آبـی بایـد متوقـف شـود و برنامه هایـی بـرای  _

           کوچک سـازی ولـی فشرده سـازی کشـاورزی تهیـه و بـه اجـرا درآینـد. حمایت ها فقط شـامل 
           پروژه هـای مبتنـی بـر افزایـش کارآمـدی باشـد. توسـعه کشـاورزی مبتنی بر "مونتـاژ" داخلی 

        مثل تولید مرغ مبتنی بر واردات ذرت از این امر مستثنی است. 
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 بـرای تغییـر الگـوی واردات و صـادرات باید اقـدام گردد. واردات قند و شـکر، روغـن و محصوالت  _
          بـا کاربـرد علوفـه یـا محصـوالت دامـی بایـد افزایـش یابـد و از طـرف دیگـر باید بـرای صادرات 

        بیش تر سبزی-صیفی آمادگی ایجاد شود. 
 مدیریـت تقاضـا )تغییـر رژیـم غذایی به سـمت مصـرف بیش تر مـواد گیاهی و کاهـش تلفات- _

           ضایعـات( در حصـول امنیـت غذایـی نبایـد دسـت کـم گرفته شـود. تأثیر برنامه هـای مدیریت 
        تقاضا در حد برنامه های افزایش تولید می باشد. 
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