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 نقش آب در امنیت غذایی به منظور رسیدن به توسعه با معرفی اقتصاد مقاومتی
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 چکیده

بهاترین ثروتی است که در اختیار بشر قرار گرفته است؛ بخصوص در مناطق خشک که سطح عظیمی از کشور ما را در آب گران

اند. در سطح ملی سهم آب برای رشد اقتصادی پایدار در زمان حال و آینده آگاه گشته المللی از اهمیتبرگرفته است. امروزه جوامع بین

شود که بیانگر اهمیت بخش آب در سطح ها و امور زیر بنایی و بهبود مدیریت منابع آب میها صرف زیر ساختگذاریزیادی از سرمایه

محدودیت منابع آب و خاک به منظور تولید مواد غذایی، موجب افزون جمعیت و نیاز بشر به مواد غذایی و ملی است. افزایش روز

بنابراین، تأمین  ویژه کشورهایی که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان قرار دارند شده است.نگرانی اغلب دولت مردان جهان به

پذیر و فقیر به مواد مغذی مورد  امنیت غذایی، مستلزم تالش در جهت فراهم کردن امكان دسترسی تمام خانوارها به ویژه اقشار آسیب

نیاز است. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیمی خود با میانگین بارندگی معادل یک سوم میانگین جهانی در زمره این کشورها 

-ی پایدار را میباشد. توسعهقرار دارد. اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است؛ که براساس این آب نیز از جمله منابع کمیاب می

های آتی را برآورده برداری مناسب و معقول از منابع دانست که، ضمن برطرف کردن نیازهای نسل کنونی، نیاز نسلتوان مدیریت بهره

در این المللی های داخلی و بینها و کنفرانسها، مجلهای مرتبط در فصلنامهگیری از روش کتابخانهسازد. در این مقاله اطالعات با بهره

 زمینه، پرداخته شده است.

 آب،  اقتصاد مقاومتی، امنیت غذایی، توسعه  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

در طول قرن بیستم، جمعیت جهان سه برابر و میزان استفاده از آب شش برابر شد. میزان آب قابل دسترس جهان تنها برای 

نامناسب از لحاظ مكانی و زمانی و افزایش جمعیت و سرانه مصرف جمعیت کنونی با حداقل دسترسی به آب سالم کافی است. توزیع 

المللی از اهمیت آب در جهت داشتن رشد اقتصادی پایدار در زمان حال و آب، این مسئله را تشدید نموده است. امروزه جوامع بین

-ر زیر بنایی و بهبود مدیریت منابع آب میها و اموها صرف زیر ساختگذاریاند. در سطح ملی سهم زیادی از سرمایهآینده آگاه گشته

ای به آن شود. شود که بیانگر اهمیت بخش آب در سطح ملی است. لذا آب نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد که بایستی توجه شایسته

آب به هم وابسته دهد و استفاده کنندگان از ها را هم تحت تأثیر قرار میکه استفاده از آب در یک بخش سایر بخشبا توجه به این

ها بررسی عنوان یک کل در نظر گرفته شده و اثرات زیست محیطی و اقتصادی سیاستهای توسعه بههستند، باید بخش آب در برنامه

 . [1331یوسفی و همكاران، ]شود 

ی حیاتی ان یک نهادهعنوهای اخیر، اهمیت آب بهی کشور ایران و  با در نظر گرفتن خشكسالیبا توجه به اقلیم خشک و شكننده

اجتماعی کشور  -ی اقتصادیی توسعهی محدودکنندهعنوان یک نهادهی نزدیک، آب بهبیش از پیش مشخص گردیده است. در آینده

 . [1331میرزایی خلیل آبادی، ]خواهد شد 
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هم دارای اهمیت باالیی است. در یافته امروزه مدیریت و حفاظت آب نه تنها در کشورهای در حال توسعه، بلكه در کشورهای توسعه

ی طور مستقیم و نامستقیم نهادهشود. ولی در واقعیت، آب بههای ملی وارد نمیعنوان یک عامل تولیدی در حساباقتصاد سنتی، آب به

ص اقتصادهای خصوهای اقتصادی بهاولیه بسیاری از کاالها و خدمات است. کیفیت و کمیت آب بر تولید کاال و خدمات و سطح فعالیت

 . [1333یوسفی و همكاران، ]گذارد در حال گذر تأثیر می

منظور تولید مواد غذایی، موجب نگرانی اغلب افزون جمعیت و نیاز بشر به مواد غذایی و محدودیت منابع آب و خاک بهافزایش روز 

د؛ شده است. کشور ایران نیز به دلیل موقعیت خشک جهان قرار دارنویژه کشورهایی که در مناطق خشک و نیمهدولت مردان جهان به

محمدی کانی گلزار و ]جغرافیایی و اقلیمی خود با میانگین بارندگی معادل یک سوم میانگین جهانی در زمره این کشورها قرار دارد 

 . [1331همكاران، 

نش و رقابت بین بخشی و بین باشد که منجر به ایجاد تدر حال حاضر سازوکار تخصیص آب در کشور به صورت دستوری می 

خصوص در بخش کشاورزی به بهای بسیار شود و در بیشتر موارد بهکه آب در بازار مبادله نمیای شده است. با توجه به اینمنطقه

مكاران، یوسفی و ه]ترین راهكارهای مقابله با کم آبی تخصیص بهینه براساس ایجاد باالترین ارزش است شود. از مهماندکی مبادله می

1333]. 

ای از محورهای اساسی توسعه است و زیربنای پرورش نسل آتی کشور  دسترسی به مقدار کافی مواد غذایی و سالمت تغذیه

-شود. نقش تغذیه در سالمت، افزایش کارآیی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی، طی تحقیقات گسترده در سطح جهانی به محسوب می

 .[1332سواری و همكاران، ]ا مبانی علمی و شواهد تجربی مورد تأیید قرار گرفته است ویژه در طی دو دهه اخیر ب

های  عنوان مكان و فعالیت روستاییان در بین سایر بخشبه عقیده بسیاری از صاحبنظران، بخش روستایی و بخش کشاورزی به

مه، کاربرد آن در تأمین غذای هر کشور مربوط اقتصادی اهمیت راهبردی برخوردار است دالیل مهم راهبردی بودن آن قبل از ه

های  کند و فراهم کننده نهاده های اقتصادی برقرار می بر این بخش کشاورزی، ارتباطات پسین و پیشین را با سایر بخششود. عالوه می

ایدار است که در سایه هاست. همچنین، توسعه انسانی تا حد زیادی در گرو توانایی جامعه در ایجاد امنیت غذایی مطمئن و پ آن

مندی  ها و بهره تر باشد، امكان توسعه سایر حوزه شود. بدین معنی که هر چه این بخش توسعه یافته کشاورزی توسعه یافته میسر می

 .[1332سواری و همكاران،]ها به سهولت انجام خواهد شد  دیگر بخش

ویژه در کشورهای صنعتی به وقوع پیوسته ر سطح جهان بههای اخیر تحوالت مثبت زیادی در حوزه کشاورزی داگرچه در سال

. ناامنی غذایی [FAO, 2006]است، اما همچنان بسیاری از کشورهای در حال توسعه قادر به تأمین امنیت غذایی کشور خود نیستند 

معه یكی از اهداف کالن بر ابعاد مختلف سالمتی )جسمی، روانی، اجتماعی( تأثیرگذار است. بنابراین، تأمین امنیت غذایی جا

. بنابراین، یكی از وجوه امنیت انسانی، امنیت [campbell,1991]اجتماعی در تمامی کشورهاست  -های توسعه اقتصادی  ریزی برنامه

 غذایی است و فقدان امنیت غذایی به معنای عدم وجود امنیت برای انسانهاست. امروزه با گسترش مفهوم توسعه انسانی، مسأله امنیت

سواری و ]ترین مباحث در کلیه کشورهای جهان تبدیل شده است ای به خود گرفته است و به یكی مهم غذایی ابعاد تازه

. امنیت غذایی اشاره به دسترسی همه مردم در تمامی اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم تعریف شده [1332همكاران،

ود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا استوار است عنصر موجود بودن غذا است. این تعریف اشاره به سه عنصر موج

تنها به میزان مواد غذایی در مرزهای ملی که در گذشته عنصر اصلی امنیت غذایی بوده، تكیه ندارد و امروزه شامل تولید )عرضه 

ز دسترسی فیزیكی و اقتصادی به منابع جهت تأمین اقالم غذایی داخلی( و واردات مواد غذایی می باشد. مفهوم دسترسی به غذا نی

 ,FAO]باشد  های غذایی مورد نیاز جامعه می مورد نیاز جامعه است و به معنای پایداری در دریافت غذا، ثبات و پایداری دریافت ارزش

هنوز حدود یک میلیارد نفر در سرتاسر  های دهه گذشته برای برطرف کردن گرسنگی در سرتاسر جهان، . با وجود تمامی تالش[2007

  .[Babatunde et al., 2007]اند  جهان دچار سوء تغذیه

درصد شهری انجام شد شیوع ناامنی غذایی را در  1/51درصد روستایی و  3/33خانوار ایرانی،  8117ای بر روی  همچنین در مطالعه

؛ 1378نصرآبادی، ]ه است که میزان ناامنی غذایی در جوامع روستا به مراتب بیشتر از نقاط شهری است درصد گزارش شد 2/23ایران 

 .[1332به نقل از سواری و همكاران، 

طور کلی مدیریت آب کشاورزی، یک رهیافت سیستمی برای کنترل آب در مزرعه است. به صورتی که با مدیریت مناسب آب در به

های اری و زهكشی گیاه زراعی در شرایطی که مشكالتی در ابعاد فیزیكی، اجتماعی، دولتی و در زمینه سیستمجهت تأمین نیازهای آبی

شود ریزی در توسعه کشورها تلقی میتر است. بنابراین، مدیریت منابع آب در کشاورزی بخشی از برنامهتولید وجود دارد؛ بسیار ضروری
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برداری بهینه از منابع آب موجود اجرا حال دسترس، استراتژی و برنامه خاصی را برای بهره و هر کشوری بر مبنای میزان منابع آب در

 21کند. در قرنباشد که نقش بسزایی در تغذیه مردم جهان ایفا میعنوان یكی از منابع عمده مصرف مینماید. کشاورزی بهمی

های نوین کشاورزی و استفاده از گیری از روشداشته است. بهرهگیری های کشاورزی نیز کاهش چشمدسترسی به منابع آب در فعالیت

گیری به منابع آب از عوامل حیاتی برای نیل به هدف تأمین غذای جمعیت در حال افزایش جهان است. افزایش جمعیت، باعث جهت

یامدهای آن، با سرعت و قدرت ها، سبب شده منابع موجود بدون در نظر گرفتن پرویه از فناوریگرایی و استفاده بیسوی مصرف

رویه کشاورزان، چالش های آب زیرزمینی به علت استفاده بیهای سفرهبیشتری استخراج گردند. که در حال حاضر باعث تهی شدن آب

. توسعه در اصل به معنای فراخی و وسعت است، به [1331محمدی کانی گلزار و همكاران، ]بزرگی در کشورها ایجاد نموده است 

برداری مناسب و معقول از منابع دانست توان مدیریت بهرهی پایدار را میارتی، مفهوم جریانی چند بعدی یا ایدئولوژی است. توسعهعب

تر خواهد بود اگر تعادل های آتی را برآورده سازد. این فرآیند هر چند مطلوبکه، ضمن برطرف کردن نیازهای نسل کنونی، نیاز نسل

 . [1373صالحی اصفهانی، ]اع، فرهنگ، اقتصاد و زیست محیط را به دنبال داشته باشد بین چهار بعد اجتم

اثر کردن در شرایط های فشار یا در شرایط کنونی تحریم و متعاقباً تالش برای کنترل و بیاقتصاد مقاومتی به معنای تشخیص حوزه

های عقالیی و مدبرانه پیش شرط و الزام گانی و اعمال مدیریتآرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت، که قطعاً باور و مشكالت هم

های تولید داخل و تالش برای خوداتكایی است؛ منظور از ها و تأکید روی مزیتچنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی

که مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و اناقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته، چن

های اقتصادی از شود. در واقع هدف در اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربهکوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می

های آن خشسوی نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است، غلبه کرد. اقتصاد مقاومتی شرایطی دارد. ارکانی دارد؛ یكی از ب

های مربوط به امنیت ملی گویای این واقعیت است،  بررسی اطالعات و داده. [1331وثوقی نیری و مرادی آیدیشه، ]تكیه بر مردم است 

المللی و تجاوز نظامی  کند نه تنها خطرات سنتی چون برخوردهای بین خطراتی که امنیت و رفاه آینده جوامع بشری را تهدید می

باشد. ویژه عدم وجود امنیت غذایی میههای اقتصادی، فقر، گرسنگی و بثباتی خارجی است بلكه خطراتی ناشی از بی بوسیله یک قدرت

بدون شک امنیت غذایی و درجه اطمینان دسترسی به غذا به حیات اقتصادی و سیاسی و باالخره به حیات امنیتی کشور مرتبط است 

دهد که یک کشور  ت غذایی است. تاریخ اقتصادی و سیاسی کشورهای جهان سوم نشان میو در واقع حیات امنیتی وامدار حیات امنی

 .[1332سواری و همكاران،] ی دست آویز سیاسی و اقتصادی کشورهای بیگانه شده استیآسیب پذیر از نظر امنیت غذا
 

 هامواد و روش

های داخلی و ها و کنفرانسها، مجلهاینترنتی مرتبط در فصلنامهای و گیری از روش کتابخانهدر این مقاله اطالعات مورد نیاز با بهره

 المللی در رابطه آب با امنیت غذایی، توسعه و اقتصاد مقاومتی استفاده شده است.بین

 

 

 نتایج و بحث

ر، باید به با توجه وضعیت کنونی کشور ایران و شرایط آب و هوایی آن، به آب باید توجه بیشتری شود. در دید وسیع در کل کشو

که خیلی از مناطق عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی کشور با هدف توسعه پایدار توجه شود، باتوجه به اینکمیت و کیفیت آب به

های  ناامنی غذایی تهدیدی بالفعل یا بالقوه علیه ارزشکه از آنجاییکشور از خاک و نور مناسب برای کشاورزی برخوردار هستند. 

رو گیرد و از این و در بسیاری موارد حق انتخاب را از آنها می م خواهد بود. ناامنی غذایی دامنه انتخاب افراد را شدیداً محدودبنیادین نظا

؛ بر این اساس با توجه به حاکم بودن شرایط و لزوم داشتن یک اقتصاد شان را تحلیل خواهد برد ها و استانداردهای زندگی قابلیت

بر کاهش واردات از راهبرد جایگزین واردات استفاده کرد و در بهبود توان عالوهریزی مناسب در بخش کشاورزی، میبا برنامه مقاومتی،

شود به منظور بهبود وضعیت امنیت غذایی گیری داشت. در این راستا پیشنهاد میاقتصاد کشور و چرخه توسعه پایدار، پیشرفت چشم

اصول درست و بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی به توسعه کشور در شرایط اقتصادی  باشد؛ با رعایتکه اساس آن وجود آب می

 حاضر کمک شایانی کرد.
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