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رابطه توسعه، منابع طبیعی و محیط زیست، معموالً به گونه ای 
تحرک  و  رشد  چون   )Drivers( پیرشانه هایی  که  شده  تعریف 
جمعیتی، توسعه اقتصادی، تجارت جهانی، شهرنشینی، تنوع رژیم 
غذایی، تحوالت فرهنگی و تکنولوژیکی و تغییرات آب و هوایی، 
به  بنا  آورده اند.  وارد  منابع  بر  را  تحملی  غیرقابل  و  زیاد  فشار 
محاسبات مجمع جهانی اقتصاد، انتظار می رود در دو دهۀ آینده، 
تقاضا برای آب، انرژی و مواد غذایی 30 تا 50 درصد نسبت به وضع 
موجود افزایش یابد. فشار بیشرت بر منابع، اهمیت پیوند آب و انرژی 
و غذا را افزایش خواهد داد. درحال حارض، بطور میانگین 70 درصد 
برداشت از منابع آب در جهان برای مصارف کشاورزی است و حدود 
30 درصد کل انرژی تولید شده در جهان در زنجیرۀ تامین مواد غذایی 
و سایر فعالیت های کشاورزی مرصف می شود. کمبودهای هریک از 
این منابع می تواند بی ثباتی اجتامعی و سیاسی، درگیری ژئوپلتیکی و 
آسیب های محیط زیستی جربان ناپذیر به وجود آورد. پذیرش نابرابری 
های اقتصادی و تشویق به پاسخ های کوتاه مدت در تولید و مرصف 

سبب تضعیف پایداری در درازمدت می شود. 
دلیل  به  آب-  منابع  بر  توسعه  پیرشانه های  از  ناشی  فشارهای 
حاکمیت مدیریت عرضه- در دهه های گذشته به حدی بوده که 
سبب ایجاد فاصلۀ رو به افزایشی میان تقاضا و انتظارات و امکانات 
عرضه آب کشور شده است. پیامدهای این عدم تعادل، آثار گسرتدۀ 
مشهودی چون تعرض به حق آبه های متقدم، کاهش محصوالت و 
خسارت های اقتصادی، خشک شدن تاالب ها، دست برد به ذخایر 
ثابت آب زیرزمینی و نظایر آن داشته که آثار ثانویه آن در حوزۀ 
تولیدات غذایی و انرژی و به طور متقابل آثار سیاست های مخرب 
در بخش انرژی و غذا بر ایجاد بحران دراز مدت یا ساختاری در 
بخش آب، متاسفانه کمرت مورد توجه و بررسی های کارشناسانه و 
دانشگاهی قرارگرفته است. در نتیجه پیوند میان آب، غذا و انرژی 
و داد و گرفت )Trade- off( و تأثیر هم افزون آن ها بر بهزیستی، 
کاهش فقر و توسعه پایدار، کامکان پوشیده مانده است. بنابراین، 
امکان  به  دادن  توجه  و  آشکارسازی  زمینه  این  در  اصلی  بحث 
هم افزایی و داد و گرفت در سیاست گذاری ها با توجه به پیوند سه 
بخش مهم آب، انرژی و غذا است. چون با مترکز ِصف بر یکی از 
بخش های آب، انرژی و یا مواد غذایی، بدون در نظر گرفنت روابط 
و پیوندهای بین آن ها، به ناگزیر جامعه ممکن است خطرات جدی 
و عواقب ناخواسته ای را متحمل شود. بنابراین، این رویکرد، یک 

چشم انداز کلی از پایداری است که تالش می کند تا موازنه و تعادلی 
میان هدف ها و خواسته های متفاوت از دیدگاه اقشار جامعه و 

یکپارچگی اکوسیستم ها، به وجود آورد. 
به عنوان منونه، اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، فقط مشکلی 
در ارتباط با بخش آب نیست، بلکه مرصف انرژی با افت سطح آب 
وکف شکنی چاه ها، افزایش می یابد و قیمت انرژی بر میزان برداشت 
آب چاه مؤثر است و کاهش آبدهی و افزایش شوری چاه ها، توان 
تولیدات غذایی را نیز دچار مخاطره جدی می مناید. همه ی این 
پیوندها، اگر درست مدیریت نشود، می تواند بر روند خشک شدن 
تاالب ها، تخلیه روستاها، توسعه مناطق غیررسمی شهری و افزایش 
فقر، تأثیر جدی بگذارد. یا افزایش تخصیص آب سدهای مخزنی 
بزرگ برای تولید کشاورزی می تواند بر آب تخصیصی برای تولید در 
ماه ها یا ساعات اوج مرصف تأثیر بگذارد و بالعکس افزایش تولید 
برق در ساعات و ماه های مورد نیاز ممکن است بر آب و تولید 
کشاورزی،  بخش  انرژی   افزایش مرصف  باشد.  اثرگذار  کشاورزی 
کاهش  را  انرژی  بخش  ارزی  درآمد  کسب  و  صادرات  امکانات 
می دهد. با مرصف بیشرت آب برای تولید مواد غذایی )که می توان از 
بازار جهانی وارد کرد( و صدور آب مجازی در مناطق و کشوری که 
با بحران آب زیرزمینی روبروست، فرآیند بحران درازمدت را تشدید 
خواهد کرد. به همین منوال می توان از آثار و تبعات سیاست های 
توسعۀ بی رویه سامانه های آبیاری تحت فشار و کشت گلخانه ای 
برای تأمین هدف کارایی آب و تأثیر متفاوت آن ها بر مرصف انرژی 
و میزان برداشت از ذخایر ثابت آب زیرزمینی -هدف ایجاد تعادل 

در برداشت از آبخوان-، سخن گفت. 
با توسعه شهرنشینی و حاشیه نشینی و عرضه بی رویه آب شهری 
و تبدیل آن به فاضالب شهری، مشکالت عدیده ای برای آلودگی 
محصوالت کشاورزی و محیط زندگی ساکنین حاشیه شهرها و 
آن ها  از  پرهیز  برای  که  می شود  فراهم  طبیعی  محیط زیست 
آلوده و  پاالیش آب  انرژی-برای  تقاضای اضافی  پاالیش آب،  و 

حفاظت محیط زیست- ایجاد خواهد شد. 
ارزان بودن انرژی برای پمپاژ آب به ارتفاعات در دامنه کوه ها، به 
تقاضا برای توسعه و گسرتش بی رویۀ باغات و تعرض به حقابه های 
پایین دست و کاهش تولید محصوالت کشاورزی دامن خواهد زد. 
تقاضا برای توسعۀ صنایع آب بِر متکی به انرژی ارزان، فشار بر 
منابع را افزایش خواهد داد و موجبات کاهش سهم آب کشاورزی 
و کاهش تولیدات غذایی را فراهم خواهد کرد. اجرای طرح بزرگ 
انتقال آب در عرصه طبیعی و ناهموار کشور، بجای مدیریت تقاضا 
و مرصف آب، بی تردید به افزایش تقاضا برای انرژی بیشرت، دامن 
خواهد زد. چنین است، منک زدایی از آب دریا و یا اجرای متمرکز 
سامانه های جمع آوری و دفع فاضالب به جای سامانه های پراکنده و 
غیر متمرکز در سطح شهرهای بزرگ، یا تخصیص پساب شهری برای 

تغذیه آبخوان، به جای تولید کشاورزی. 

پیوند آب، انرژی و غذا
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این پیوندها، همه، بیانگر طبیعت پیچیده و بهم پیوستۀ سیستم های 
منابع محلی، استانی، کشوری و جهانی است که اهمیت توجه 
به بهم پیوستگی آن ها در تأمین هدف های اقتصادی، اجتامعی و 
محیط زیستی، نباید دست کم گرفته شوند. اندرکنش این پیوندها، 
این سه  این رو، سیاست گذاری های  از  و  پویا هستند  و  پیچیده 
بخش و تنظیم مقررات، تعرفه گذاری، ایجاد سازمان و فرآیندها، 
منی توانند موضوعات صفاً بخشی و مستقل و جدا از یکدیگر 
تلقی شوند. این ارتباطات و پیوندها در زمینه ای دگرگون شونده 
–بر مبنای پیرشانه های تغییر- واقعیت پیدا می کنند که توجه جدی 
ایجاد  به آن ها در پژوهش های کاربردی و سیاست پژوهی برای 
موازنه میان هدف ها و خواسته های استفاده کنندگاِن از این منابع، 
اهمیت  از  اکوسیستم ها،  یکپارچگی  و  انسجام  با حفظ  همراه 
باالیی برخوردارند. زیرا شناسایی این پیوندها برای ایجاد همکاری 
و جلوگیری از تنش های بالقوه، مفید هستند. البته برای تحقق این 
امر، باید هدف ها و تعامالت میان گروداران شامل مرصف کنندگان، 
تنظیم گرها، سیاست گذاران و تولیدکنندگان در بخش های غذا، آب 

و انرژی به خوبی مشخص باشد.
در بررسی این پیوندها، مفهوم سازی های متعددی از نظر محدودۀ 
کار، هدف های مشخص و فهم پیرشانه ها به وجود آمده و مفاهیم، 
چارچوب ها و روش های متفاوتی به پیوندهای میان آب، انرژی 
و   Bizikova 2012؛   ،Daher و   Moohtar( پرداخته اند  غذا  و 
همکاران، 2013؛ ADB، 2013؛ UN-ESCAP، 2013( که برخی از 
آن ها حتی زمین و خاک )ERD، 2012؛ Hoff و همکاران، 2013( و 
کانی ها را نیز در بر می گیرند )ICIMOD، 2012؛ UNECE، 2013؛ 

Andrews-Speed و همکاران، 2012(. 
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دو  در  تا 50 درصد،  مواد غذایی 30  و  انرژی  برای آب،  تقاضا 
دهه آینده افزایش خواهد داشت. از طرفی حدود 70 درصد از 
مرصف آب فعلی جهان، به بخش کشاورزی اختصاص دارد. این 
بخش به عنوان مهم ترین بخش تولیدکنندۀ مواد غذایی محسوب 
می شود که مستقیامً با امنیت غذایی و سالمت جامعه در ارتباط 

از  دارد.  استقالل کشور  و  توسعه  در  برجسته ای  نقش  و  بوده 
طرفی این بخش، نه تنها مرصف کنندۀ انرژی است، بلکه مهم ترین 
عرضه کنندۀ انرژی نیز محسوب می گردد. لذا اتخاذ تدابیر جامع 
در راستای دست یابی به توسعه پایدار با استفاده از چارچوب ها 
و رهیافت های میان رشته ای و تخصصی و از طریق ایجاد توازن 
و تعادل پویا و بهینه در تولید و مرصف منابع، رضوری است. بر 
همین اساس ایجاد تعادل در همبست آب-انرژی و غذا رضوری 
است. بر اساس این رهیافت، آب، انرژی و امنیت غذایی عناص 
کلیدی برای کاهش فقر، از طریق تضمین ارتباط عادالنه بین منابع 
و بهبود معیشت است، که به طور هم زمان، حفظ بوم سازگان، 
از  را  آن ها  از  بهره برداری  و  طبیعی  محیط های  سالمت  بقای 
طریق تأمین ارائه خدمات به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای 

یادداشت کوتاه

لزوم تعادل در خوداتکایی 

محصوالت کشاورزی و پایداری 
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امرار معاش، الزم و رضوری می داند. نظر به وجود بحران های 
محیط زیستی و آبی تهدیدکنندۀ امنیت غذایی و انرژی کشور، 
برای  الزم  رهنمودهای  رویکرد  این  که  کرد  استنباط  می توان 

سیاست گذاری توسعه پایدار در کشور را فراهم می مناید.
به طور مشخص در پیوند آب-غذا خوداتکایی در تأمین امنیت 
حاصل  کشاورزی  محصوالت  تولید  در  ارتقاء  طریق  از  غذایی 
می شود. ارتقای امنیت غذایی، تولیدکاالهای اساسی برای جمعیت 
رو به رشد کشور و کاهش وابستگی به واردات از اولویت های 
بخش کشاورزی به  شامر می رود. اما از سوی دیگر دست یابی 
به خوداتکایی 95 درصدی در تولید محصوالت کشاورزی )طبق 
برنامه ششم توسعه( در نهایت منجر به افزایش برداشت بیش 
از ظرفیت مجاز منابع آب در کشوری خواهد شدکه آبخوان های 
آن با کرسی تجمعی حدود 131میلیارد مرتمکعب مواجه است. 
اوضاع،  تشدید  آب،  منابع  بر  فشار  به  منجر  اقدام  این  نتیجه 
ناپایداری در منابع آب و آسیب های محیط زیستی جربان ناپذیر 
خواهد شد. در نتیجه این دو هدف، در عمل در تعارض با هم 
می باشند. لذا الزم است با سیاست گذاری صحیح میان نهادهای 
وزارت  جمله  از  کشور  کالن  سیاست گذاری  و  اجرایی  مختلف 
نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به تعادلی در اهداف و برنامه های 
دو وزارتخانه و نیز به یک تعریف دقیق و مشرتکی از مفاهیمی 
همچون پایداری در منابع آب و خوداتکایی کشاورزی رسید. در 
این راستا نشست هم اندیشی در چهارمین کنگره ملی آبیاری و 
زهکشی، دانشگاه ارومیه، 22 آبان 1398 با حضور حدود 70 نفر 

از خربگان کشور برگزار گردید.
مرسوم  حکم رانی  شیوه  بایستی  نشست،  این  گزارش  اساس  بر 
در کشور از حالت دستوری و باال به پایین به حکم رانی پایین 
به باال تغییر یابد. در این نظام حکم رانی، دولت بایستی نقش 
که  است  این حالت  در  باشد.  داشته  تنظیم گری  و  تسهیل گری 
با مشارکت عمومی ذی مدخالن و ذی نفعان در حوضه، می توان 
انتظار داشت که برای دو هدف متعارض خوداتکایی محصوالت 
دست  تعادلی  نقطه  یک  به  آب،  منابع  پایداری  و  کشاورزی 
یافت. اما قبل از آن الزم است تا اطالعات موجود تدقیق گردد 
و برای سیاست گذاری کارآمدتر، اطالعات بیش تری با دقت زیاد 
و قابل اعتامد تولید گردد؛ چرا که اطالعات پایه ای کشور ناکافی 
به موقع در دسرتس مدیران  نادقیق است و متأسفانه  و بعضاً 
و  پیشنهاد  هر  دیگر  سوی  از  منی گیرد.  قرار  سیاست گذارن  و 

هر نقشه راهی که در کشور برای مشکل آب مطرح می گردد، 
الزم است که با سیاست های باالدستی هامهنگ باشد؛ در غیر 
اینصورت حتی در صورت اجامع متامی نهادها، ضامنت و قابلیت 
شورای  مانند  باالدستی  نهاد  نقش  لذا  داشت.  نخواهد  اجرایی 
عالی آب و اقتداربخشی به آن، بسیار رضوری است. همچنین 
جهت  به  می توانند  کشور  کالن  برنامه ریزان  و  سیاست گذاران 
بهبود وضعیت کنونی منابع آب به مبحث وارادت آب مجازی 
توجه منایند؛ به طوری که به جای مترکز روی خودکفایی در تولید 
محصوالت اساسی می توان با مالحظات الزم، پتانسیل خودکفایی 
در آن محصوالت را مد نظر قرار داده و جهت ترمیم منابع آب تا 
حد امکان نسبت به واردات آن محصوالت اقدام و درصورتی که 
بنا به دالیلی عرصه بر واردات تنگ شد با استفاده از پتانسیل های 
از قبل فراهم شده، بالفاصله در فصل زراعی بعد نسبت به تولید 
آن اقدام منود. از طرفی با اصالح سبد غذایی و باز طراحی الگوی 
تغذیه مانند جایگزینی با سبدهای غذایی مطلوب و کم آب بر، 
منابع  از  استفاده  و  دریایی  محصوالت  و  ماهی  سهم  افزایش 
مطرح  استانداردهای  طبق  توفو  و  قارچ  نظیر  جدید  پروتئینی 
شده و با رعایت نکات بهداشتی و با در نظر گرفنت مالحظات 
فرهنگی و ذائقه ای و ظرفیت تولید محصوالت کشاورزی، می توان 
میزان استفاده از منابع آب را نیز کاهش داد. همچنین مسائل و 
مشکالت کنونی، ناشی از یک بخش و نهاد خاص منی باشد، بلکه 
در متامی بخش ها، کم و بیش اشکاالتی وجود دارد. لذا بایستی 
مختلف  نهادهای  و  سازمان ها  بحران،  از  برون رفت  جهت  به 
هم فکر و هم راستا گردند. در نهایت نیز الزم است تا در بخش 
با  کشور  در  آمایش رسزمین  بحث  کشور،  کالن  سیاست گذاری 

جدیت پیگیری و تعیین تکلیف شود. 

پی نوشت:
1- این یادداشت برگرفته از نشست هم اندیشی با آدرس ذیل می باشد. 

و  علوم  دکرتی  دانشجوی  مقدم  رشیفی  احسان  مهندس  آقای  هم چنین 

مهندسی آبخیزداری-آب دانشگاه تربیت مدرس در ویراستاری یادداشت 

حارض کمک منوده اند.

تدوین  گزارش نشست هم اندیشی   ،)1398( عالی آب  "دبیرخانه شورای 

پایداری  و  کشاورزی  محصوالت  خوداتکایی  برای  مشرتک  اقدام  برنامه 

و  آبیاری  ملی  کنگره  چهارمین  آب،  عالی  شورای  کمک  به  آب  منابع 

زهکشی، دانشگاه ارومیه".


