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 (29/11/1393 :، تاریخ پذیرش12/10/1393 :) تاریخ دریافت

 چکیده 
هرای   ترری  ددددره   ویژه محصوالت راهبردی، یکی از مهم سیاست خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی به

مسئوالن نظام جمهوری اسالمی ایران در چند دهۀ اخیر بوده است که در پاسخ به مخراطرات امنیرت درذایی    
هرای ناکارامرد    رو هدف پژوهش حاضر، بررسی مخراطرات ناشری از سیاسرت    ای  مورد توجه قرار گرفته است. از

منظور افزایش امنیرت   خودکفایی در تولید محصوالت راهبردی کشاورزی بر منابع آبی و بیان راهبرد مطلوب به
بروده و از  فراوو  هرای   دذایی کشور است. روش تحقیق در ایر  پرژوهش، آمیخترۀ اکتشرافی و مبتنری برر داده      

عنوان نمونرۀ   استفاده شده است. گندم، نماد خودکفایی در بخش کشاورزی کشور، به GISو  Excelافزارهای  نرم
تحقیق انتخاب و تأثیر آن بر منابع آبی بررسی شده است. برای بررسی وضعیت منابع آبری ایرران از داده هرای    

هرای فراوو    دادهو صرادرات گنردم از   مرکز آمار ایران و وزارت نیرو  و نیز جهت برسری تولیرد، مصررف، واردات    
استفاده شده است. میزان خودکفایی در تولید گندم به وسیله دو فرمول ضریب خودکفایی و وابستگی وارداتری  

مدلسازی شده و تولید  ARIMAهای زمانی تولید و مصرف گندم با استفاده از روش  محاسبه شده و آمار سری
بینی شده است. یافته های تحقیرق نشران    پیش 1400تا  1392 های و مصرف ای  محصول راهبردی طی سال

می دهد که سیاست خودکفایی در ایران عمدتا با یک نگاه سیاسی پیگیری شرده و کمترر بره پتانسریی هرای      
منابع طبیعی توجه شده است. بنابرای  افزایش میزان تولید به ارتقای امنیت دذایی و در نتیجره توسرعه پایردار    

هرای ناکارامرد خودکفرایی در تولیرد محصروالت       دهرد کره سیاسرت    . نتایج تحقیق نشان میمنجر نشده است
مخراطرات جدیردی   ادامرۀ آنهرا،   بلکه در صرورت تأکیرد برر     ،تنها به اهداف خود نرسیده نهراهبردی کشاورزی 

دان چنر  همراه خواهد داشت. از آثار شایان توجه ایر  سیاسرت وضرعیت نره     همچون تخریب منابع طبیعی را به
محیطی کشور ضرورت دارد سیاسرت    رو با توجه به توان های کشور است. ازای  ها و آبخوان مطلوب بیشتر دشت

خودکفایی با سیاست تأمی  پایدار مواد دذایی که متکی بر راهبرد تلفیقری اسرتفادة بهینره از منرابع داخلری و      
   تأمی  پایدار مواد دذایی از منابع فرامرزی است، جایگزی  شود.

 مخاطرات، محصوالت راهبردی کشاورزی، خودکفایی، امنیت دذایی، منابع آبی.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

طور مستقیم یا دیرمسرتقیم   بهناامنی دذایی است و یافته  توسعه ۀجامعدذایی سنگ بنای یک  امنیت

ی اخرتالل  امنیرت ملر  بررای   ،بستر مخاطرات در یک جامعه و تولید بروندادهای منفی فراهم آوردنبا 

 کنرد  مری نرافع مرورد نظررش مواجره     در تحصریی م  1و جامعه را با نوعی انتخاب نامساعد کردهایجاد 

بره بحرران درذا در     هرا،  ن عنوان یکی از نیازهای اساسری انسرا   به فکری امنیت دذایی پیشینۀ. ]14،1[

 سرال  در حقوق بشرر سرازمان ملری متحرد     ۀاعالمیو حتی پیش از آن به  1970 ۀدهجهان در اوایی 

مردم بره درذای    ۀهمامنیت دذایی را دسترسی  ،1986 سال بانک جهانی در .]11[ گردد برمی 1948

 ایر  در حرالی اسرت کره     .]37[زندگی سالم و پویا تعریف کررد   مندی از بهرهکافی در هر زمانی برای 

عنروان   بره ایی کشورهای قدرتمند در بیشتر موارد از مرواد درذ   دهد روابط بی  کشورها نشان می تاریخ

پیگیرری سیاسرت   همری  موضرو     .]43[انرد   ای سیاسی علیه کشورهای جهان سوم بهره گرفته حربه

محروری منردرد در اشرکال مختلرف      ةایرد کره  را  کشاورزی راهبردیخودکفایی در تولید محصوالت 

 و مطلروب سراخت   کشرورهای جهران سروم(    ویرژه  بهبسیاری از کشورها )است برای  تئوری وابستگی

بره  کرد. خودکفرایی در ایر  مفهروم    تشویق یاری از کشورها را به خودکفایی در تأمی  مواد دذایی بس

شرود،   خودکفا تولیرد مری   ۀبدناز آنچه توسط افراد  به دیر ،شود که در آن زندگی پایدار گفته می نوعی

رو  ازایر   .]24[ شخصری و جمعری نیراز نباشرد     یبه هیچ کمک خارجی، حمایت یا تعامری بررای بقرا   

توان یک اصی با درجات مختلفی از سودمندی تصور کرد کره میرزان سرودمندی آن     خودکفایی را می

تروان   در مجمرو  مری  . ]33[ اجتماعی و سیاسی بسرتگی دارد  -اقتصادی ۀپیشرفت و توسع ۀمرحلبه 

 ممک  اسرت گاهی  کههدف خودکفایی، استقالل نسبی در تولید محصوالت راهبردی است گفت که 

اما دستیابی به خودکفایی در تولید مواد دذایی و ارتقرای امنیرت    .]3[ اسی باشد تا اقتصادیسی یهدف

های سرزمینی کشورها از جمله منابع آبی وابسرته اسرت.    پتانسییصورت مستقیم به منابع و  بهدذایی 

هرای گسرترده ای    های جدی در بخش ای  در حالی است که کمبود آب در حال حاضر یکی از نگرانی

برابرر   سره ترا کنرون    1950دهرۀ  تر اینکه تقاضای جهانی برای آب از  از همه مهم .]29[ از جهان است

 80مروزه کشاورزی آبی با نزدیک بره  . ا]32[ آب شیری  رو به کاهش بوده استعرضۀ شده است، اما 

ه بینری شرد   از سرویی پریش   .]38[ منابع آب است ةکنند استفادهتری   مصرف آب جهان، اصلی درصد

 .]31[ افرزایش یابرد   درصرد  56و  65ترتیرب،   بره تقاضای دالت و گوشت در سرتاسر جهران  که است 

                                                           
1. Adverse Selection 
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همزمران، دسترسری    ].39[ ی تقاضای آب بیشتر خواهد برود امعن بههای بیشتر  بنابرای ، تأمی  کالری

بررداری   رهعلت به بهعمق آب زیرزمینی  کمها و منابع  ها، دریاچه آسان به منابع آب شیری  در رودخانه

افرزایش  در پری  های کمبرود آب   چالش .]41[ بیش از حد و کاهش کیفیت آب، در حال کاهش است

 هرای زیرر زمینری    آبتخلیۀ  ،]36[ تخریب زمی  در مناطق آبیاری ،]34[ های منابع آبی جدید هزینه

د سره میلیرار  تغذیرۀ  تشردید شرده اسرت. بررای      ]27[ و تخریب اکوسیستم ،]42[ آلودگی آب ،]41[

 آب بیشتر نسبت به مقدار موجرود مرورد نیراز اسرت     درصد 20، حدود 2025جمعیت اضافی تا سال 

 در را جهان ةشوند تجدید و شیری  آب درصد منابع 36/0تنها  ،درصد جمعیت جهان 1. ایران با ]40[

 همی  ویژگی خاص جغرافیایی سبب شده است ایرانیان در طول تراریخ مالحظرات  . ]19[ دارد اختیار

عنروان   بره استفاده از ای  منبع کمیاب مدنظر قرار دهند. ابدا  قنات توسط ایرانیان  ةخاصی را در نحو

گیرری   شرکی . ]35[ توان به همی  آگاهی محیطری نسربت داد   آبیاری را می کارامد های  یکی از روش

ترأمی  نیازهرای    برایالمللی  بی ی به محیط اعتماد بیدر پاسخ به در ایران را باید سیاست خودکفایی 

رسرد   نظرر مری   به .صورت جدی پیگیری شد بهبعد از انقالب اسالمی  جو کرد کهو جست اساسی کشور

سیاسرت در  ای  داشته است.  )مثبت و منفی( بروندادهای متفاوتیهای مختلف،  در حوزهای  سیاست 

امنیرت  دکننردة  تهدیبا مخراطرات   هدر مواجهنیز دذایی  راهبردیمحصوالت  ویژه بهبخش کشاورزی 

( در ارتبرا  بروده   مستقیم با منابع حیاتی کشور )آب صورت بهسیاستی که پیگیری شد؛ دذایی کشور 

دلیری   بره سیاست بعد از سه دهه پیگیرری،  ای  های آتی تأثیرگذار است.  و نتایج آن بر سرنوشت نسی

طرات جدیرد و تشردید   برروز مخرا   سراز  زمینره تنها به اهداف خود نرسیده که خرود   نه کارامداجرای نا

 رو  تحقیرق پریش  اصرلی  هردف  رو  ایر  . ازاستشده منابع آبی های دیگر از جمله  مخاطرات در بخش

مخراطرات ناشری از سیاسرت خودکفرایی در تولیرد      . 1: اسرت اساسری زیرر   پرسش پاسخگویی به دو 

امنیرت   افزایش برایراهبرد مطلوب . 2 ی کشور چیست؟منابع آب ایبر کشاورزی راهبردیمحصوالت 

 ؟  کدام است در ایران منابع آبی مخاطراتو کاهش  دذایی

 روش شناسی

هررای  گررردآوری اطالعررات، از روش برررایآمیخترره از نررو  اکتشررافی برروده و تحقیررق  ایرر  روش

المللری   های داخلری و بری    های سازمان های علمی در اینترنت و داده ای، اسنادی، پایگاه کتابخانه

است. در ای  پرژوهش، برا توجره بره سیاسرت خودکفرایی در تولیرد        همچون فاوو استفاده شده 

ر انتخاب شده و تأثیر ای  سیاست بر  نمونۀ تحقیقعنوان  بهمحصوالت کشاورزی در ایران، گندم 

های مربرو  بره منرابع آب در مرکرز آمرار ایرران و وزارت نیررو         منابع آب کشور با توجه به داده
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صرادرات و سرطز زیرر      تولید، مصررف، واردات، محاسبۀ  ایبرهای فاوو  است. از داده شدهبررسی 

تعیری    بررای های ضریب خودکفایی و ضریب وابستگی وارداتی  کشت گندم در ایران و از فرمول

 بررای  ARIMA های زمرانی   گندم و از مدل سریراهبردی خودکفایی کشور در محصول سطز 

 نشان داده شده است. 1 جدولتولید و مصرف گندم استفاده شده که در مقدار بینی  پیش

 در تحقیق شده های استفاده ها و داده روش .۱جدول 

 روش یا ابزار اقدام مرحله
ی مورد ها داده

 نیاز
 ها همنبع داد

 اول

تولید، محاسبۀ 

، واردات و 1مصرف

صادرات و سطز زیر 

 کشت گندم

Excel 

سالۀ  پنجاهآمارهای 

تولید، مصرف، 

 واردات، و صادرات

ربار و سازمان خوا

کشاورزی ملی 

 متحد

 دوم

خودکفایی و سطز 

ضریب وابستگی 

 وارداتی

 

 

خودکفایی کامی کشور و عدد صفر  ةدهند نشان 100عدد 

وابستگی کامی کشور به واردات محصول مورد  ةدهند نشان

بیشتر باشد،  100دست آمده از  بهنظر  است. هر اندازه عدد 

محصول در کشور و توانایی صادرات مازاد تولید  ةدهند نشان

 آن است.

 

تر باشد،  آمده به صفر نزدیک دست ههر اندازه عدد ب

و هر است کشور به واردات محصول  ینیاز بی ةدهند نشان

وابستگی وارداتی  ةدهند نشان ،تر باشد نزدیک 100اندازه به 

 . ]30[. محصول مورد نظر است موردکشور در

 ۀسال پنجاهآمارهای 

تولید، مصرف، 

واردات، صادرات و 

سطز زیر کشت 

 گندم ایران

سازمان خواربار و 

کشاورزی ملی 

 2متحد

 سوم
بینی  پیشتخمی  و 

تولید و مصرف مقدار 

 گندم

ARIMA 

منظور تولید  بهصورت گسترده در اقتصاد  بهای  روش 

کار گرفته شده  بهبینی  پیشی تصادفی و همچنی  ها فرایند

آمار سری زمانی تولید با استفاده از روش  .]25[ است

ARIMA  و تولید و مصرف گندم ایران برای شد مدلسازی

 شد.بینی  پیش 1400تا  1392های  سال

سالۀ  پنجاهآمارهای 

 تولید، مصرف

سازمان خواربار و 

کشاورزی ملی 

 متحد

                                                           
 انسان، حیوان، اتالف و بذر است.تغذیۀ شکی  به. در ای  مطالعه منظور از مصرف گندم، مجمو  گندم مصرفی  1

2. Food and Agriculture Organization 
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 مشاهده و محاسبهگیری،  اندازه

ترری  کاالهرای    از مهرم بروده اسرت کره    گندم  ،محور اصلی خودکفایی در بخش کشاورزی ایران

ویرژه   بره و سرهم بسرزایی در ترأمی  کرالری مرورد نیراز ایرانیران،        اسرت  مصرفی خرانوار ایرانری   

محسوب  های کشور موقع آن همواره یکی از اولویت بهرو تأمی   درآمد دارد. ازای  های کم خانواده

 کشراورزی  راهبرردی تری  محصول  گندم مهم ی توسعه،ها برنامههمۀ ای که در  گونه به ،شود می

حفظ به پنجم توسعه نیز  ۀسال برنامۀ پنجقانون  143و حتی ذیی بند  رود شمار می بهبرای ایران 

شرده  ظرفیت تولید و نیی به خودکفایی در محصوالت اساسی کشاورزی از جملره گنردم توجره    

تغییرات تولید، مصرف، واردات و صادرات و سطز زیر کشت گنردم  فرایند ، 1 شکی  .]16[ ستا

 دهد. میرا نشان ساله  پنجاهی یک دوره ایران برا

 
  ]28[ تولید، مصرف، واردات و صادرات و سطح زیر کشت گندم ایرانسالۀ  پنجاهروند تغییرات  .۱شکل 

 مترأثر از سیاسرت  زیر کشرت گنردم در ایرران     ، روند تغییرات سطز1شکی بر اساس نتایج 

 7بره حردود   هکترار  میلیرون   3از سال اخیرر   50در طول همی  دلیی  به ؛خودکفایی بوده است

هوایی در  و آبتبع سطز زیر کشت و نیز با توجه به تغییرات  به. افزایش یافته استمیلیون هکتار 

بره   1340میلیون تر  در سرال    3ه و از تولید گندم در مجمو  روند افزایشی داشت مقدارایران، 

دیگرر   یکی اما دارای نوسانات شدیدی بوده است.رسیده ،  1386میلیون ت  در سال  16حدود 

بررسری ضرریب   گنردم در ایرران،   های خودکفرایی   سیاستمنظور تحلیی  بههای مهم  از شاخص

در تغییررات آن را  ، رونرد  2 شکیمحصول است که ای  خودکفایی و وابستگی وارداتی ایران در 

 دهد. ل گذشته نشان میسا 50مدت 
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  ]28[  ضریب خودکفایی و وابستگی وارداتی ایران در محصول گندم ۀالس  پنجاهروند تغییرات  .2شکل 

از  نیز ضریب خودکفایی گندمروند تغییرات  ،نشان داده شده است 2 شکیطور که در  همان

 1درصرد ترا کمترر از     44اتی ایر  محصرول از   رددرصد و ضریب وابستگی وا 101تا درصد  59

منظور اتخاذ تصمیم  به کارامد راهبردلزوم تبیی   ،ای  روند تغییرات درصد در نوسان بوده است.

 .  کند میدوچندان های محیطی موجود،  ی کشور و توانها با توجه به نیازنگرانه را  درست و آینده

کفایی بر منابع آبی مقدار تولید و مصرف گنردم  منظور بررسی نتایج سیاست خود بهدر ادامه 

وضرعیت نیراز بره آب ایر  محصرول      بینری و   پیش 1400از مدل آریما تا سال استفاده کشور با 

منظرور تخمری     به شود. میوتحلیی  تجزیههای مربو   دنبال آن داده بهو شده  محاسبه راهبردی

مصرف گنردم پرداختره شرد. نترایج     های زمانی تولید و  به بررسی ایستایی سری ،ARIMAمدل 

 . استصورت زیر  به 1400برای تولید و مصرف گندم تا سال  ARMAتخمی  مدل 
 

 
t

t t t

D wheat production / / U

D wheat consumption / / U / U / U



  

 

   

1

1 1 1

235388 3 0 999931

222430 4 1 176550 0 227357 0 404853
 

 1400ترا   1392 هرای  سرال  بی شده، تولید و مصرف گندم  زده تخمی  های با توجه به مدل

و مصررف  بررای تولیرد    ددرصر  95اطمینران   برا ضرریب  ، بینری  پریش . نتایج ایر   شد بینی پیش

 آورده شده است. 2 گندم در هر سال در جدولو مصرف شده و نرخ تولید  بینی پیش

، تولید گنردم برا میرانگی  نررخ     ARIMAبینی تولید گندم توسط مدل  بر اساس نتایج پیش

هزار ت  و مصرف گندم با میانگی  نرخ رشد  در سال به پانزده میلیون و هشتصددرصد  6/1رشد 

خواهرد رسرید کره     1400در سال به حدود هفده میلیون و چهارصد هزار ت  تا سرال   صددر 1

دهند، با ای  تفاوت که نیاز مصررفی   ها روند افزایشی تولید و مصرف گندم را نشان می بینی پیش
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صورت میانگی  یک میلیون و هفتصد هزار ت  بیشتر از مقدار تولید کشور  کشور تا سال هدف به

خودکفایی در تولید ای  محصول را هدف قرار دهیم، به ایر  معناسرت کره بایرد      است. حال اگر

رو ضروری است نتایج  میلیون ت ( در داخی کشور تولید شود. ازای  4/17تمام گندم مورد نیاز )

، 3دستیابی به خودکفایی و تأثیر آن بر منابع آبی کشور را بررسی کنیم. بدی  منظور در جدول 

همراه سه محصول راهبردی کشور یعنری بررنج،    یاز برای خودکفایی در گندم بهمقدار آب مورد ن

 جو و ذرت با توجه به میانگی  جهانی آب مورد نیاز برای تولید آنها محاسبه شده است. 

 ARIMAاز روش با استفاده تولید و مصرف گندم در ایران  بینی پیش .2جدول 

�                                                *95%          

1392 15927572 1146133 15927572±2246421 -0.5 

1393 15810350 1148101 15810350±2250278 -0.7 

1394 16042780 1267939 16042780±2485160 1.5 

1395 16275211 1382006 16275211±2708732 1.4 

1396 16507641 1491628 16507641±2923590 1.4 

1397 16740071 1597719 16740071±3131529 1.4 

1398 16972502 1700940 16972502±3333843 1.4 

1399 17204932 1801785 17204932±3531498 1.4 

1400 17437363 1900632 17437363±3725238 1.4 

      16492978     1 

                :      

* )               ( × 1.96                =               ± %95  

 
 

�                                                 *95%          

1392 13971381 1632594 13971381±3199883 1.70% 

1393 14206770 1635964 14206770±3206489 1.70% 

1394 14442158 1639445 14442158±3213312 1.70% 

1395 14677546 1643036 14677546±3220350 1.60% 

1396 14912934 1646736 14912934±3227603 1.60% 

1397 15148323 1650545 15148323±3235068 1.60% 

1398 15383711 1654461 15383711±3242744 1.60% 

1399 15619099 1658484 15619099±3250630 1.50% 

1400 15854487 1662614 15854487±3258723 1.50% 

      14795240     1.60% 

                :      

* )               ( × 1.96                =                ± %95  
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ایران براساس جای  کشاورزی راهبردیتولید محصوالت در  مقدار نیاز آبی برای خودکفایی .۳جدول 

  پای متوسط جهانی آب 

 محصول
میانگین جهانی جای پای 

 )متر مکعب/تن( ۱اکولوژیک آب

پیش بینی مقدار مورد نیاز چهار محصول 

 ه.ش/ تن ۱٤٠٠استراتژیک ایران تا سال 

برای آب مورد نیاز  بینی پیش

 به متر مکعبتولید هر محصول 

 23261442242 17437363 1334 گندم

 15751596263 4607077 3419 برنج

 6467513696 4659592 1388 جو

 7716417372 8488908 909 ذرت

 53196969573 35192940  کل

  ]26[ منبع:

و میرانگی  آب   1400تا سرال  کشور ت  گندم  17437363بینی نیاز مصرفی  با توجه به پیش

میلیارد متر مکعب آب  23حدود به  ،3 جدول های دهبراساس دامورد نیاز برای تولید هر ت  گندم 

و اگرر ایرران بخواهرد در چهرار      نیراز اسرت   1400تا سرال  خودکفایی در تولید گندم نیی به  برای

میلیرارد مترر مکعرب     53گندم برنج، جو و ذرت به خودکفایی برسد به بریش از   راهبردیمحصول 

دهرد برا    شواهد موجرود نشران مری   که  ای  در حالی است  نیاز خواهد داشت.تا افق مورد نظر آب 

سرطز بهداشرت و رفراه    ارتقرای  توجه به رشد جمعیت، نیاز به دذای بیشرتر، گسرترش صرنعت و    

 شروندة   منابع آب تجدیدسرانۀ کشور رو به کاهش است. اگر  شوندة  منابع آب تجدیدسرانۀ عمومی، 

، اکنرون برا توجره بره     دباشر متر مکعب بروده   7000، رقمی در حدود 1335ساالنه کشور در سال 

شرود کره    بینی مری  رسیده و پیشمتر مکعب  1800 میلیونی کشور ای  رقم به حدود 72جمعیت 

مراترب کمترر از مررز     بره متر مکعب یا کمتر از آن تنزل یابد کره ایر  رقرم     800به  1410تا سال 

    . ]2[ شود المللی برای یک کشور تعریف می آبی است که در عرف بی  کم

برا   2025بینی سازمان ملی، ایران از جمله کشورهایی خواهد بود که در سرال   پیشبراساس 

میلیرارد مترر    8/97مرورد اسرتفاده در ایرران    کری آب  . ]8[ رو خواهد شد به کمبود مزم  آب رو

 6درصد در بخرش صرنعت و    5/1درصد آن در بخش کشاورزی،  5/92که  استمکعب در سال 

میلیارد تر    5طور متوسط حدود  بهایران ساالنه در مردم  .]5[ دشو درصد در شهرها استفاده می

د. ایر  مقردار آب   نر کن های زیرزمینی خود مصررف مری   ظرفیت بازدهی پایدار سفرهآب بیش از 

  .]18[ کشور استساالنۀ دلۀ سوم محصول  یکولید معادل آب مصرفی برای ت

                                                           
 شرود کره   جای پای آب آن محصرول نامیرده مری    ید هر محصول استفاده می شود،مقدار آب شیری  که برای تول. 1

 .برای هر محصول قابی محاسبه است
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 300مطالعراتی کشرور،    ۀحوضر  600از مجمرو   مشاور وزیر نیررو  مصاحبۀ براساس آخری  

ضررورت  را ی آب حوضه با افت شدید آب زیرزمینی مواجه است کره مردیریت عرضره و تقاضرا    

 حرد،  از بریش  بررداری  بهره و خشکسالی اثر بر اراك مرکزی در دشتبرای مثال . ]44[بخشد  می

 اسرت  کررده  مواجره  شدن شور خطر با را دشت های آب و شده شیری  یها آب وارد شور های آب

 6/4 مقردار  بره  1350–1384 در دورةهرای زیرزمینری    از آب برداری بهره مشهد، دشت در .]12[

میلیرارد مترر   5/2 قردار م بره  1399شود تا سرال   می بینی پیش و یافته افزایش میلیارد مترمکعب

 حلقه 231 ،1344سال  در دشت ای  های چاه تعداد همچنی  .]20[ یابد افزایش مکعب دیگر نیز

 .]22[ است یافته افزایش حلقه 3619 به 1372سال  در که بوده

آن،  ۀنتیجر کره در   های زیر زمینری مواجره شرده    همدان نیز با با کاهش سطز آب شمال یها دشت

های زیرزمینری برا افرت سرطز ایسرتابی       های سطحی منطقه خشک یا بسیار کم شده و سفره منابع آب

 یافتره  کاهش متر سانتی 25حدود  در هرساله آب سطزدر دشت قزوی   .]9[ شده است ور هشدیدی روب

از سی دشت استان خراسان جنوبی، شرانزده دشرت ممنوعره و سره دشرت بحرانری اعرالم         .]10[ ستا

هرای   بیش از حد منابع آب زیرزمینری دشرت نیشرابور از طریرق چراه     تخلیۀ افزایش تعداد و  .]7[ اند شده

 .]13[ استهای اخیر  طی سال ناپذیر جبرانبرداری، بیانگر اعمال استرس و کسری مخزن  بهره

 هرای  دشرت  در مترر و  300 به متر 50 از آب های چاه عمق پمپاژ، اثر بر رفسنجان در دشت

آن  ۀسال  شانزدههیدروگراف  ،دشت زرند در .]4[ است رسیده متر 100 از بیش به اصفهان، اطراف

( و برا  1387ای کرمران )  قره براساس اطالعات شرکت آب منط (،1385-86تا  1370-71دورة )

نشران   ،ای رسرم شرده اسرت    هرای مشراهده   چراه وسیلۀ  بهکه استفاده از میانگی  تراز سطز آب 

های قبی از آن نیز سیر  سال گذشته، بلکه در سالشش تنها طی  نهدهد سطز آب زیرزمینی  می

   .(4 شکی) متر افت داشته است 4/1طور متوسط ساالنه  بهنزولی داشته و 

 
   ]6[  زرند دشت ۀسال شانزده دروگرافیه. ٤ل شک
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برداشت از منابع آب تجدیدپرذیر   مقدارکه سازمان ملی توسعۀ کمیسیون بر اساس شاخص 

های  بندی استان سطز آب معرفی کرده است کمبود یگیر عنوان شاخص اندازه بهدر هر کشور را 

در  1392 در سرال  وندهشر  کشور بر اساس شاخص درصد برداشت آب نسبت بره منرابع تجدیرد   

. اسرت نشان داده شده است که بیانگر ناپایداری گسترده در سرطز منرابع آبری کشرور      5شکی 

 وضعیت کشورها از نظر بحران آب چنی  است:براساس شاخص مذکور 

-30بی   ؛بحران کم ،درصد 10-20بی   حران آب؛بدرصد، بدون  10ر از برداشت آب کمت 

درصرد باشرد، بحرران     80از بیش و  ؛درصد، بحران زیاد 40-80 درصد، بحران متوسط؛ بی  20

  .  ]23،15[بسیار شدید 

 
های کشور بر اساس شاخص درصد برداشت آب نسبت به منابع  بندی استان نقشه سطح .۵شکل  

   ۱۳۹2، شونده تجدید

 بحث

اطرات باشرد و  کراهش مخر   با هردف ها  در هر کشور باید ساختار تولید، واردات و استفاده از فناوری

حتری  بلکره  همراه ندارد،  بهتنها کاهش مخاطرات را  نهند و ساختاری به مخاطرات، م نبود نگاه نظام

 کارامرد هرای نا  سیاسرت اگرر امنیرت درذایی،     .]17[ منجرر شرود  تواند به بروز مخاطرات بیشتر  می

ر بگیرریم، بایرد   ، و فشار بر منابع آبی را سه رأس یک مثلث با محوریت مخاطرات در نظخودکفایی

فشار بیشتر برر منرابع   سبب خودکفایی در راستای تأمی  امنیت دذایی  کارامدهای نا گفت سیاست

در ایران پیگیرری سیاسرت خودکفرایی در تولیرد      .استآن افزایش مخاطرات نتیجۀ و شود  میآبی 
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را تهدیرد  اخیر در پاسخ به مخاطراتی بود که امنیت دذایی کشور دهۀ محصوالت کشاورزی در سه 

 ،هرای درگیرر   تمرام بخرش  در آن جرامع کره   برنامرۀ   یرک اراوۀ . پیگیری ای  سیاست بدون کرد می

بعردی بره افرزایش     ترک  یهمزمان در راستای نیی به ای  هدف فعال شوند سبب حاکم شدن نگاه

 شد.  کمتر توجه  الزمهای  سایر فعالیتبه مقدار تولید تا سر حد قطع واردات محدود شد و 

وری  با ارتقرای ضرریب مکانیزاسریون، بهرره     قرار بود طی مدت معی خودکفایی گندم ح طبق طر

از مزرعره ترا    اصلخیزی خاك و پیشرگیری از ضرایعات  ح نژادی گندم، بهبود زراعی و به آب، عملیات به

در  دخیری بسیج امکانات و منابع انسانی  خصوص بهبا تورم و  نانوایی، افزایش قیمت تضمینی متناسب

کارشناسان و مدیران صف و ستاد، به حدی از پایداری در تولیرد گنردم برسریم     ،نامروجاعم از طرح، 

در سرال  که  م. درحالیمواجه نشوی چندانیخشکسالی به وقو  پیوست، با کاهش تولید و خرید  که اگر

عرد از  گندم جهان بود و سه سال ب ةواردکنندتری   ت  گندم بزرگمیلیون  8/6 ، ایران با واردات1377

از  به خودکفرایی رسرید و   ایران 1383 از سال میلیون ت  گندم وارد کرد. 4طور متوسط ساالنه  آن به

گندم خارد شد و روند واردات ای  محصرول کراهش یافرت.     ةعمدعنوان واردکنندگان  با فهرست فاوو 

الی ناگهرانی  برا خشکسر   های بعد شد؛ اما در سال گندمصادرات  ۀعرصایران وارد  1386سال در حتی 

میلیون ت  گندم وارد شد و تولید گنردم   5بیش از  1388در سال هم خورد و  بهمعادالت خودکفایی 

هرای اخیرر    اما آنچه از تولید گندم در سال. میلیون ت  کاهش یافت 95/7میلیون ت  به  15از حدود 

همری    بره و اسرت  شود ای  است که خودکفایی در تولید گندم کشورمان پایدار نبوده  گیری می نتیجه

دلیی شاهد نوسانات تولید در ای  محصول از سالی به سال دیگر هستیم. خودکفایی منو  بره پایردار   

و ترا زمرانی کره     توان خودکفایی دانست لف را نمیبودن است و نوسان و کاهش تولید در شرایط مخت

هرای خودکفرایی    های موجود و توان اکولوژیک سررزمی  نباشرد، برنامره    واقعیتبر ها منطبق  سیاست

 .  محکوم به شکست است

در تولیرد  تنهرا   1400سرال   ترا  ایرران تحقیق، اگر قررار باشرد   ای  های  با توجه به یافتهاز سویی 

و فرض را بر ای  بگذاریم که منابع آبی مرورد اسرتفاده    به خودکفایی برسد دذایی راهبردیمحصوالت 

 درصد از منرابع آبری کشرور    32یش از ، باید ب1نشودمواجه کاهشی با روند در کشور تا سال مورد نظر 

درذایی   راهبرردی در چهرار محصرول    تنهرا  و اگر خواسته باشریم  استفاده شودخودکفایی گندم  برای

با توجه بره  به خودکفایی برسیم،  1400ذرت با توجه به نیاز مصرفی کشور در سال  گندم، برنج، جو و

درصرد از کری منرابع آب مرورد      53بریش از  باید میانگی  جهانی جای پای اکولوژیک ای  محصوالت 

                                                           
درصرد آن در بخرش    5/92میلیارد متر مکعب در سال اسرت کره    8/97. کی آب مصرفی در ایران در حال حاضر 1

  . ]5[د شو درصد در شهرها استفاده می 6درصد در بخش صنعت و  5/1کشاورزی، 
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ای  در حالی است که با توجره  . یماختصاص ده راهبردیرا به تولید ای  چهار محصول  کشوراستفادة 

گندم، برنج، جرو و  که چهار محصول دارد وسیعی دامنۀ کشور نیازهای آبی انداز،  چشمد به اهداف سن

خودکفرایی کره    کارامرد  های نا اصرار بر پیگیری سیاستت در صوراز آن است و  بخش کوچکیذرت 

جردی منرابع آبری    مخاطرات تنها  نه مشهود است، آن در فرایند خودکفایی گندم در ایران کامالًنمونۀ 

سایر نیازهای حیاتی کشور کره گراه منرافع بیشرتری     توجه به ممک  است که کند  ا تهدید میرکشور 

آبری    وضرعیت منرابع   دهنرد  می  موجود نشانآمارهای  چراکه .شود، مغفول واقع همراه دارند بهبرای ما 

انرد.   با کاهش حجم دینامیک و استاتیک آب مواجه شرده  ها و اکثر دشتاست  وخامترو به در کشور 

و پراکندگی تولید گندم در کشور بسریار راهگشرا    یوضعیت برداشت منابع آبنقشۀ تطبیق برای مثال 

خوزستان، خراسان رضوی، گلستان، کرمانشاه، همردان و آذربایجران    ،فارس 1هفت استانخواهد بود. 

 52داشرته و بریش از    1388در سرال   گنردم را  راهبرردی ترتیب بیشتری  تولید محصول  بهدربی که 

از شررایط بحرران برداشرت منرابع آبری قررار       ای  دامنهاند، همگی در  تولید کردهرا درصد گندم کشور 

و آب زیراد   برا بحرران   همردان  و گلسرتان  ،های فرارس  ، استان5 ای که با توجه به شکی گونه بهدارند. 

 1392 ع آب در سرال برا بحرران بسریار شردید منراب      خراسان رضوی و همردان های خوزستان،  استان

 1400در سرال   ،ها به همی  شکی ادامه یابد از منابع آبی ای  استان  و اگر روند برداشت اند مواجه بوده

سالیان اخیر سطز زیر کشت سرایر   طی. ای  در حالی است که شدتر خواهد  مراتب بحرانی بهوضعیت 

راترع کشرور   کاهش یافته و بخرش زیرادی از م  محصوالت کشاورزی به نفع خودکفایی در تولید گندم 

بعرد از  هرا   زمری   ،هرای اخیرر   خشکسالی دلیی که به است  به زیر کشت رفتهتولید گندم دیم  براینیز 

   است.شده افزایش فرسایش منابع خاکی در کشور  موجبمسئله اند و همی   رها شدهشخم 

کننرد پایرداری    هایی که اهداف خودکفرایی را دنبرال مری    ست در سیاستا  بنابرای  ضروری

تری  آنها یعنی منرابع آبری )سرطحی و زیرزمینری( و همچنری  تروازن در        بع و از جمله مهممنا

، عربستان سعودی آور شگفتقرار گیرد. برای مثال اگرچه آبیاری  جدیالگوی کشت مورد توجه 

سرال تبردیی    20گندم برای بیشرتر از  راهبردیخشک را به کشوری خودکفا در تولید محصول 

دلیری تهری    بره (، در حال حاضر، تولید گندم 1992میلیون ت  در سال  4ز کرد )با تولید بیش ا

                                                           
درصد گندم کشور در جایگاه نخست تولید کنندگان محصرول راهبرردی گنردم     36/10استان فارس با تولید  1388. در سال 1

 ،17/8 ،36/8 ،75/8ترتیرب برا    بره های خوزستان، خراسان رضوی، گلستان، کرمانشراه، همردان و آذربایجران دربری      بود و استان
درصرد گنردم    87/52هفت استان مزبرور  داشتند. های دوم تا هفتم قرار  در مقام درصد از تولید گندم کشور 43/5 و 69/5 ،11/6

درصرد از تولیرد جرو کشرور، مقرام نخسرت را بره خرود          68/16. در تولید جو نیز استان خراسان رضوی برا  کردندکشور را تولید 
درصرد   32/5و  47/5 ،62/5 ،72/7 ،74/8های کرمانشاه، همدان، اصفهان، گلستان و تهران بره ترتیرب برا     اختصاص داد و استان

  .  ]21[کردند درصد جو کشور را تولید  50در مجمو   شتند وهای دوم تا ششم را دا از کی تولید جو کشور مقام
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کشرور بررای آبیراری، در حرال فروپاشری      ای  استفادة مورد های  آبخوانشدن مجدد نشدن و پر 

 2است و به کمتر از یک میلیون و دویست هزار ت  و واردات ای  کشرور از صرفر بره بیشرتر از     

   .]28[ ترسیده اس 2011میلیون ت  در سال 

دهد سیاست خودکفایی در محصوالت دذایی با سیاسرت   رو پژوهش حاضر پیشنهاد می ازای 

پیشنهادی ای  پرژوهش یعنری   از مزایای سیاست  دذایی جایگزی  شود. محصوالتتأمی  پایدار 

 شرکی کره در  جای تأکید صرف بر سیاست خودکفایی  بهسیاست تأمی  پایدار محصوالت دذایی 

استرس بر  دایجاو عدم های محیطی کشور  تولید داخلی براساس توان تنظیم ،استاراوه شده  6

و منرافع  شرود   مری  ارتقای امنیرت درذایی  موجب که است  یهای سایر روشمندی از  و بهرهمنابع 

 د.کن کشور را در ابعاد مختلف تأمی  می بلندمدت

  

  ییمدل پیشنهادی امنیت غذا .6شکل 

امنیت 

 غذایی

تأمین 

پایدار مواد 

  غذایی

 سیاست
 

 بهینه از منابع داخلیاستفادۀ 

بهینرره از منررابع طبیعرری؛ ؛   اسررتفادة 
ضررایعات؛ وری؛ کرراهش  افررزایش بهررره

هرای حمرایتی از    اصالح برذر؛ سیاسرت  
های  ها؛ سیاست کشاورزان؛ اعطای یارانه

خرید تضمینی؛ اصالحات ارضی؛ تغییرر  
الگررروی مصررررف؛ تولیرررد محصررروالت 

 کشاورزی برخوردار از مزیت رقابتی؛ 
تأمین پایدار مواد غذایی از منابع 

 فرامرزی

کنندگان راهبرردی؛ عقرد    انتخاب تأمی 
در زمینره ترأمی     لندمدتبقراردادهای 

؛ کننرده  مواد دذایی با کشرورهای صرادر  
ای؛  هررای منطقرره عضررویت در سررازمان

واردات مواد دذایی، حفرظ منرابع آبری؛    
واردات آب مجرررازی؛  اجررراره کرررردن  

های سایر کشورها برای تولید مواد  زمی 
گذاری مشترك در تولید  سرمایهدذایی؛ 

سیاسرری  رابطرۀ مرواد درذایی؛ برقررراری   
؛ ارتقرای  کننده ه با کشورهای صادرحسن

سطز مبادالت اقتصادی برا کشرورهای   
 صادرکننده؛ ایجاد وابستگی متقابی؛

 کاهش مخاطرات محیطی

 کاهش مخاطرات طبیعی .۱
کاهش فشار و استرس بر منابع 

حفظ منابع آبی؛ حفظ  طبیعی؛
منابع خاکی؛ حفظ مراتع و 

  ها؛ حفظ محیط زیست؛ چراگاه

   ت انسانیکاهش مخاطرا. 2
ارتقای سالمت شهروندان؛ 
کاهش سوء تعذیه؛ کاهش 

میر کودکان؛ کاهش  و مرگ
 خونی؛ کاهش فقر آه ؛ کم

کاهش مخاطرات . ۳

  اجتماعی

در دسترس بودن مواد دذایی؛ 
قابی خرید بودن مواد دذایی؛ 
کاهش ریسک دسترسی به 
مواد دذایی؛ جلوگیری از فقر؛ 
افزایش اعتماد به نفس ملی؛ 

ش مهاجرت ناشی از تخلیه کاه
های  منابع آبی؛ کاهش بحران

داخلی؛ افزایش مشروعیت 
 حکومت.

 هدف

  

 راهبرد تلفیقی

  

 پیامدها
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 گیری نتیجه

ی کشرورهای منراطق خشرک و    هرا  اولویرت  تری  مهمبحران آب و مخاطرات ناشی از آن یکی از 

نگرانه از منابع  آیندهمعقول و  استفادةیی که ها اتخاذ سیاست رو ازای آید.  میشمار  بهخشک  نیمه

اسرت  سرزایی در ایر  کشرورها برخروردار اسرت. سی     بآبی را مورد توجره قررار دهرد از اهمیرت     

، یکری از عوامری مر ثر برر     راهبردیمحصوالت  ویژه بهخودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی 

ژووپلیتیکی ایران و شرایط خاص کشرور در   ة. اگرچه موقعیت ویژاستبحران منابع آب در ایران 

ای را بررای پیشرگیری از مخراطرات احتمرالی در      الملی، توجه جدی به چنی  مقوله بی محیط 

پیگیری ای  سیاست بدون توجره بره   ، استضرورت بخشیده  راهبردینبود محصوالت  کمبود یا

وری، اسرتفاده از   الزاماتی همچون اصالح و تغییر الگوی مصرف، کاهش ضرایعات، افرزایش بهرره   

تنها کشور را بره خودکفرایی نرسرانده کره مخراطرات جدیردی در        نههای نوی  آبیاری و ...  شیوه

درصد  90امروزه بیش از  که طوری به ؛همراه داشته است بهمنابع آبی  ی مختلف از جملهها بخش

ی اقتصرادی در  ها به مزیت یتوجه بیدلیی  بهمنابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف شده و 

ی تولیرد،  هرا  عنوان یکی از نهاده بهتولید محصوالت کشاورزی و رایگان بودن منابع آبی در ایران 

دهرد در حرال    مری کشور وارد شده است. نتایج پژوهش حاضرر نشران    فشار زیادی بر منابع آبی

از کمبرود  ای  محدودهدر  ها استانهمۀ حاضر منابع آبی کشور در وضعیت شکننده قرار گرفته و 

استان برا   7استان با بحران شدید،  17استان کشور  31طوری که از  بهاند،  گرفتهمنابع آبی قرار 

. انرد  مانده با بحران کرم منرابع آب مواجره    استان باقی 3ن متوسط و استان با بحرا 4بحران زیاد، 

در محصول گنردم بره    1400دهد که اگر ایران بخواهد تا سال  همچنی  نتایج تحقیق نشان می

تنهرا در   بخواهدو اگر  استفاده شود درصد از منابع آبی کشور 32باید بیش از  ،خودکفایی برسد

بره خودکفرایی برسرد، برا      1400، برنج، جو و ذرت تا سال دذایی گندم راهبردیچهار محصول 

درصد از کی منابع  53بیش از باید توجه به میانگی  جهانی جای پای اکولوژیک ای  محصوالت 

اختصراص دهرد. ایر  در حرالی      راهبردیکشور را به تولید ای  چهار محصول  استفادةآب مورد 

ه بر اینکه فشار مضاعف برر منرابع آبری کشرور     بر بودن ای  محصوالت، عالو آبدلیی  بهاست که 

تروان برا    مری  چراکهصرفه نخواهد بود.  به مقروننیز وارد خواهد شد، ای  رویکرد از نظر اقتصادی 

، نرد  تولید محصوالتی که نیاز آبی کمی دارند و در عی  حال از مزیت نسبی در تولیرد برخروردار  

در عری    و کررد منابع آبی کمرک   ویژه بهولید تۀ پایعالوه بر ارزآوری برای کشور به حفظ منابع 

. بررای جلروگیری از   کررد حال بخشی از نیازهای کشور را از طریرق واردات آب مجرازی ترأمی     

بینانره و    با نگراه واقرع  باید محیطی در کشور و نابودی منابع حیاتی همچون آب  زیستمخاطرات 
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نیراز   مقردار ، )راهبررد تلفیقری(   یر  تحقیرق  شرده در ا  اراوهدر قالب راهبرد  ،های بلندمدت برنامه

بینی شرود و سرپس برا     صورت منطقی پیش به راهبردیمصرفی کشور در هر کدام از محصوالت 

وری و ... سرقف   آبری(، سرطز بهرره    ویرژه  بره هایی همچون سرطز زیرر کشرت )    توجه به واقعیت

از ای  دامنره  مشخصی از توان تولید داخلی مشخص شود و سپس برای تأمی  کسری مورد نیراز 

وری، اسرتفاده از   ها همچون اصالح و تغییر الگوی مصرف، کاهش ضرایعات، افرزایش بهرره    برنامه

عقرد   ،راهبرردی کننردگان   در بعرد داخلری و نیرز انتخراب ترأمی      ... های نروی  آبیراری و    شیوه

عضرویت در   ،ترأمی  مرواد درذایی برا کشرورهای صرادرکننده      زمینرۀ  قراردادهای بلندمردت در  

گرذاری   سررمایه  ،در سایر کشورها  اجاره کردن زمی  ،واردات آب مجازی ،ای های منطقه انسازم

ارتقرای   ،سیاسی حسنه با کشرورهای صرادرکننده   رابطۀبرقراری  ،مشترك در تولید مواد دذایی

سطز مبادالت اقتصادی با کشورهای صادرکننده و ایجاد وابستگی متقابری در بعرد خرارجی در    

 گیرد.  دستور کار قرار 

در سره سرطز کراهش مخراطرات طبیعری،      منافعی در ای  تحقیق  شده اراوهراهبرد تلفیقی 

کاهش مخاطرات انسانی و کاهش مخاطرات اجتماعی در پی خواهد داشرت. در بعرد مخراطرات    

حفرظ   ،حفظ منرابع خراکی   ،حفظ منابع آبی ،طبیعی به کاهش فشار و استرس بر منابع طبیعی

شد. در بعد مخاطرات انسانی به ارتقرای  منجر حفظ محیط زیست در نهایت ها و  مراتع و چراگاه

خونی و کاهش فقر  کمکاهش  ،ومیر کودکان مرگکاهش  ،تغذیهکاهش سوء  ،سالمت شهروندان

و در بعد مخاطرات اجتماعی نیرز فوایردی نظیرر در دسرترس برودن مرواد        خواهد انجامیدآه  

 ،جلوگیری از فقرر  ،هش ریسک دسترسی به مواد دذاییکا ،قابی خرید بودن مواد دذایی ،دذایی

افرزایش مشرروعیت    هرای داخلری و   کاهش بحران ،، افزایش اعتماد به نفس ملی کاهش مهاجرت

مردت   کوتراه هرای   خرود کشور از برنامره در نهایت سبب نظام سیاسی را در پی خواهد داشت و 

 خواهد شد.

 تشکر و قدردانی

های ژووپلیتیکی با تأکیرد   دکتری تحت عنوان نقش دذا در رقابترسالۀ از  مستخرد حاضرمقالۀ 

ه تهران تقردیر  دانند از معاونت پژوهشی دانشگا مینگارندگان بر خود الزم  است.بر جایگاه ایران 

 عمی آورند. بهو تشکر 
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 منابع  

ماهنامۀ انسیه مستشاری، ترجمۀ وابستگی و توسعه در دنیای درب، . (1373پرتس، فولکر ) [.1]

 .47 :، تهران7شمارة عه، توس

 کشرور،  در آب منرابع  تقاضرای  مردیریت  .(1383چری، احمرد )   تجریشی، مسرعود؛ ابریشرم   [.2]

 ملی. منابع اتالف از پیشگیری های روش همایش اولی  مقاالت مجموعه

مزیرت نسربی یرا خودکفرایی؟ مطالعره ای      (. 1387)جوالیی، رامتی ؛ جیرران، علری رضرا     [.3]

ید گندم در کشور، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال شرانزدهم،  کاربردی در تعیی  راهبرد تول

 .148 :63شمارة 

جنگری و مرترع،   فصلنامۀ زایی در ایران،  روند بیایان(. 1386)دی ، سید جمال الدی   خواجه [.4]

 .42 :74شمارة 

امنیت ملی و نظرام اقتصرادی ایرران، انتشرارات مرکرز تحقیقرات       (. 1390)روحانی، حس   [.5]

 .248 :ارم، تهراناستراتژیک، چاپ چه

محیطری افرت سرطز     زیسرت ارزیابی اثرات (. 1389نژاد، احمد ) ؛ عباسدشت، علیرضا شاهی [.6]

راهکارهای مدیریتی، مجله پژوهش آب ایران، سرال  اراوۀ های زیرزمینی در دشت زرند و  آب

 هفتم. ةچهارم، شمار

معاونرت  گزارش توجیهی ممنوعیت دشت بیرجند، (. 1387ای خراسان ) شرکت آب منطقه [.7]

 .10 :منابع آبپایۀ مطالعات 

ها و مسایی، ترجمه: سرید   جمعیت جهان چالش(. 1380)شستلند، ژان کلود؛ شنه، ژان کلود  [.8]

 .164 :محمد سید میرزایی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، جلد دوم، چاپ اول، تهران

زیرزمینری  ی اخیرر در افرت منرابع آب    هرا  تاثیر خشکسرالی (. 1382اکبر ) پور، علی شمسی [.9]

 .130 (:45) 35دورة های جغرافیایی،  ، پژوهشهای شمال همدان دشت

های اخیر و منابع آب زیرزمینری در دشرت    ارتبا  بی  خشکسالی(. 1382عزیزی، قاسم ) [.10]

 131-143: 46شمارة های جغرافیایی،  قزوی ، پژوهش

صراد  ، فصرلنامه اقت «تعراریف و مبرانی نظرری امنیرت درذایی     »(. 1373قاسمی، حسری  )  [.11]

 .12: کشاورزی و توسعه، سال دوم، پاییز

 .391: های مقابله با آن در ایران، دانشگاه تهران خشکسالی و راه(. 1380کردوانی، پرویز ) [.12]
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 .(1386شرناس، مهردی )   پور، دالمرضا؛ دفوری، محمد؛ کاظمی گلیان، رمضان؛ دم لشکری [.13]

پنجمری  کنفررانس   نیشرابور،   دشرت  در زیرزمینری  آبهرای  سرطز  افرت  اثر در زمی  نشست

 . 1085 :شناسی مهندسی و محیط زیست ایران زمی 

رویکردی نو به راهبرد امنیت دذایی در ایرران، انتشرارات    .(1387مبینی دهکردی، علی ) [.14]

 .79: دانشگاه عالی دفا  ملی

هیدروپلیتیک ایران؛ جغرافیای بحران آب در افرق سرال    .(1392مختاری هشی، حسی  ) [.15]

 .70:سومشمارة یتیک، سال نهم، ژووپلفصلنامۀ ، 1404

مجموعه برنامه پنج سراله   .(1389معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ) [.16]

 . 155 :پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران

(، محیط پایدارتر و برای زندگی با کیفیت بهتردانش مخاطرات ) .(1393مقیمی، ابراهیم ) [.17]

 .131: انتشارات دانشگاه تهران

تهدیدات زیست محیطری   .(1393فرد، زهرا ) ویی، حجت؛ جاجرمی، کاظم؛ پیشگاهیمهک [.18]

ی ژووپلیتیکی خلیج فرارس برا تأکیرد برر بحرران منرابع آب، فصرلنامه         در کشورهای منطقه

 .5 :13ای، شماره  ریزی منطقه برنامه

وری آب  چگونگی مصرف و بهرره  .(1382اصغر ) میروی، محمد حسی  سادات؛ فرشی، علی [.19]

بخش کشاورزی، مجموعه مقاالت یرازدهمی  همرایش کمیتره ملری آبیراری و زهکشری       در 

 ایران، تهران.

هرای زیرزمینری دشرت مشرهد تحرت شررایط       مردیریت آب  .(1380نیریزی، س؛ جان پررور، م )  [.20]

 خشکسالی،

  http://www.rcuwm.org.ir/events/workshop, /09/files/Final%20S%20Nairizi.pdf.   
 امرور  معاونت  جو، و گندم ای نمونه آمارگیری طرح نتایج ،(1388) کشاورزی جهاد وزارت [.21]

   .اطالعات فناوری و آمار دفتر المللی، بی  و اقتصادی ریزی، برنامه

عنروان   کارشناسری ارشرد تحرت    ۀنامر  نپایا .(1385ولدان زود، محمد جواد؛ امرونی، حسی  ) [.22]

 .  80:؛ دانشگاه خواجه نصیر طوسیGPSو   InSarهای کنترل فرونشست با تأکید بر  بررسی روش
[23]. Alcamo, J., Hernrichs, T. & Rösch, T (2000); World Water in 2025: Global 

Modelling and Scenario Analysis for the World Water Commission on Water. 

[24]. Allaby, Michael and Peter Bunyard. The Politics of Self-Sufficiency. Oxford: 

Oxford University Press, 1980. ISBN 0-19-217695-1.  

[25]. Box, G.P., Jenkins, G.M. (1978). Time Series analysis: Forecasting and 

control, revised. Holden day, San Francisco. 
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 1393، زمستان 2، شمارة 1دانش مخاطرات/ دورة    166

 
[26]. Chapagain, A.K. and Hoekstra, A.Y. ,(2004), Water footprints of nations, 

Volume 1: Main Report, Value of Water Research Report Series No. 16. 

[27]. Dudgeon, D., 2000. Large-scale hydrological changes in tropical Asia: 

prospects for riverine biodiversity. BioScience 50 (9), 793–806. 

[28]. faostat.fao.org /site/339/default.aspx 

[29]. Fedoroff, N.V., Battisti, D.S., Beachy, R.N., Cooper, P.J.M., Fischhoff, D.A., 

Hodges, C.N., Knauf, V.C., Lobell, D., Mazur, B.J., Molden, D., Reynolds, 

M.P., Ronald, P.C., Rosegrant, M.W., Sanchez, P.A., Vonshak, A., Zhu, J.-K., 

2010. Radically rethinking agriculture for the 21st century. Science 327 (5967), 

833–834. 

[30]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, (2001). Food 

Balance sheet a hand book, Rome, p 49- 50. 

[31]. Fraiture, C. de, Wichelns, D., Rockström, J., Kemp-Benedict, E., Eriyagama, 

N., Gordon, L. Hanjra, J., Hoogeveen, M. A., Huber-Lee, J., and Karlberg, L. 

2007. Looking ahead to 2050: Scenarios of alternative investment approaches. 

In: Molden, D. (Ed.). Water for food, water for life: A compre hensive 

assessment of water management in agriculture. London, UK: Earthscan 

Publications Colombo, Sri Lanka: IWMI. pp.91-145. 

[32]. Gleick, P.H., 2003. Global freshwater resources: soft-path solutions for the 

21st century. Science 302 (28), 1524–1528. 

[33]. Han, S. Park 1984, human needs and political development, Cambridge, 

especially in chapter 6.    

[34]. Hanjra, M.A., Gichuki, F., 2008. Investments in agricultural water 

management for poverty reduction in Africa: case studies of Limpopo, Nile, and 

Volta river basins. Natural Resources Forum 32 (3), 185–202. 

[35]. Hosseini, Seyed Ali, Zanganeh Shahrakia, Saeed, Farhudi, Rahmatolla, 

Hosseini, Seyed Mohamad, Salari, Mamand, Pourahmad, Ahmad (2010): Effect 

of urban sprawl on a traditional water system (qanat) in the City of Mashhad, NE 

Iran, Urban Water Journal, Vol. 7, No. 5, October 2010, 309–320. 

[36]. Khan, S., Hanjra, M.A., 2009. Footprints of water and energy inputs in food 

production-global perspectives. Food Policy 34 (2), 130–140. 

[37]. Mcmurry, K., & C. S. Kramer–Leblanc, 1998., “Discussion Paper on Domestic 

Food Security”, Family Economics and Nutrition Review, Vol. 11, Nos. 1 & 2, 

p. 49. 

[38]. Molden, D., 2007. Water responses to urbanization. Paddy and Water 

Environment (Special Issue Water Transfers) 5 (4), 207–209. 

[39].  Rosegrant, M.W., Cline, S.A., 2003. Global food security: challenges and 

policies. Science 302 (5652), 1917–1919. 

[40]. Seckler, D., Amarasinghe, U.D., Molden, R. de Silva, Barker, R., 1999. World 

Water Demand and Supply, 1990–2025: Scenarios and Issue. Research Report 

19, International Water Management Institute, Colombo, Sri Lanka. 

[41]. Shah, T., Bhatt, S., Shah, R.K., Talati, J., 2008. Groundwater governance 

through electricity supply management: assessing an innovative intervention in 

Gujarat, western India. Agricultural Water Management 95 (11), 1233–1242. 



 167 ارامد خودکفایی بر منابع آبی در ایرانهای ناک تبیی  مخاطرات ناشی از سیاست

 
[42]. Tilman, D., Cassman, K.G., Matson, P.A., Naylor, R., Polasky, S., 2002. 

Agricultural sustainability and intensive production practices. Nature 418, 671–

677. 

[43].  Wallensteen, P (1979), scarce Goods as Political Weapons: The Case of Food, 

Journal of Peace Research 13: 277-98.  

[44]. www.alef.ir 

http://www.alef.ir/
http://www.alef.ir/

