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Food security and water security are the fundamental components of community policy making. Through increasing 
safety and health as well as taking care of future generations and marginal groups, food security serves as one of 
the key issues related to sustainable rural and agriculture development. However, for the future of the world food, 
supplying the necessary water is a serious global challenge. With regard to the importance of the social acceptance 
of cost-benefit issues about water supplying for wheat self-sufficiency in the country, this paper seeks to respond to 
the question ‘how socially acceptable are the water supply programs for wheat self-sufficiency?’. Agriculture census 
(2012-13) and NETWAT data were used to compare the water consumption for wheat and other crops. A virtual 
workshop design was implemented for a social discourse about the reasons of water supply for wheat self-sufficiency. 
This was according to the integral future studies approach (2014-15). The data collection tool was a questionnaire (α 
= 0.05, chronbakh = 0.73) taken by a sample of 47 experts. As the results of the t-test (α = 0.05) showed, the experts 
would accept the pursuit of water supply programs for wheat self-sufficiency provided that water productivity is pro-
moted and the following conditions are fulfilled: a) maintenance of the unique position of wheat in the food basket of 
the society, b) less water requirement for wheat than for most crops, c) insured access to wheat through its domestic 
production, d) improvement of national economic capacity, e) maintenance of agricultural employment capacity es-
pecially in rural areas, and f) maintenance and enhancement of national security.
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Extended Abstract

1. Introduction

ood security and water security are the 
fundamental components in national 
policy making. Through increasing safe-
ty and health and taking care of future 
generations and marginal groups, food 

security serves as one of the key issues related to sustain-
able rural and agriculture development. 

The amount of renewable water per capita in Iran de-
creased from 5500 m3/person in 1961 to 2100 m3/person 
in 1997 and to 1769 m3/person in 2013. The shrinkage 
of underground water resources in Iran, similar to other 
parts of the world, is caused by social factors rather than 
natural conditions. While some stakeholders and social 
groups emphasize the importance of virtual water, there 
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is no attention paid to the main factors which affect water 
scarcity. In addition, some stakeholders emphasize self-
sufficiency in food production. 

The geographical boundaries and the natural resources 
involved in providing food self-sufficiency in a country 
are the important dimensions of national power and na-
tional security. The food sovereignty approach was intro-
duced in 1993 to recognize the right of humans for defin-
ing and controlling local and national food systems. Also, 
water security, which means safe access to a satisfactory, 
quantitative and qualitative level of water for production, 
life and health, is a major component of national security 
and civilization. Based on the existing global experiences 
in water exploitation for agriculture, there has been a shift 
from the merely production-based approach (production-
ism) to an environmental approach in the field of agri-
cultural production. To achieve this goal, policies about 
water and agricultural production should be formulated 
and implemented in such a way as to achieve comprehen-
sive agricultural water productivity. Also, the quality of 
management and the capacity of social institutions have 
an important role to play in the achievement of this goal. 
Comprehensive agricultural water productivity is related 
to the proportioning of the resources and consumption 
of agricultural water. In this respect, the ‘good gover-
nance’ approach defines a necessary social capacity with 
a few components including transparency, consensus, 
participation, and legitimacy and acceptance of policies 
by stakeholders. Acceptance is a kind of behavior in the 
form of an action and reaction to a particular goal, and 
the degree of acceptance is an attitude confirming a par-
ticular goal. The integrated future studies (IFS) approach, 
unlike previous positivism and critical future studies ap-
proach, relies neither on linear, quantitative, generalizable 
procedures nor on purely local, qualitative, contemporary, 
actor-based procedures. In IFS, future research is consid-
ered as a combination of the two mentioned approaches. 
The purpose of this paper is to answer the question ‘what 
is the rate of the social acceptance of supplying water for 
wheat self-sufficiency until 2025?".

2. Methodology

The agriculture census taken in 2012-13 and the NET-
WAT data were used to compare the water consumption 
for wheat and other crops. A virtual workshop design was 
implemented in 2014-15 to run a social discourse on the 
reasons for wheat self-sufficiency and the possibility of 
suppling water through the integral future studies ap-
proach. Following that a questionnaire (Cronbach's alpha 
= 0.73, α = 0.05) was distributed to 47 national experts 
selected by goal sampling.

3. Results

As it is the case, the net water requirement for the irriga-
tion of wheat is lower than that for other crops except bar-
ley. However, due to the greater wheat cultivation area, in 
comparison with other crops, the gross consumption of 
water in wheat irrigation is more than that for other prod-
ucts. As the results of the t-test (α = 0.05) indicated, ex-
perts accepted water supplying for wheat self-sufficiency 
provided that the following conditions were fulfilled: a) 
comprehensive water productivity, b) maintenance of the 
unique position of wheat in the food basket of the society, 
c) less water requirement for wheat than for most crops, 
d) ensurance of physical access to wheat through its do-
mestic production, e) improvement of national capacity 
improving, f) maintenance of agricultural employment 
capacity especially in rural areas, and g) maintenance and 
enhancement of national security.

4. Discussion

The large water consumption in the country is due to the 
irrigation of extensive land area under wheat cultivation. 
But, unlike most crops, wheat has maximum compatibil-
ity with the general climate of the country. Cultivation of 
wheat in autumn and winter is due to the low air tem-
perature and an increase in the area of rainfall, while crops 
have the lowest evapotranspiration. In these conditions, 
agricultural land has the least evaporation due to rainfall 
and low air temperature. It is, thus, possible to maintain 
water resources for wheat farming by improving the culti-
vation patterns and water use efficiency. The most urgent 
issue is saving water for environmental or other economic 
priorities. To attain this purpose, farmers should be in-
volved in the benefits of water saving. One of the impor-
tant requirements in this regard is the serious and effective 
supervision of the farmers’ right of water resources.

The main differences between the findings of this study 
and those of previous studies are a) use of major stake-
holders’ opinions through the research management and 
research statistical sampling, b) application of IFS capac-
ity, c) emphasis on specific concepts such as the propor-
tion of water consumption in national wheat production, 
comprehensive agricultural water productivity and social 
acceptance in providing agricultural water for self-suf-
ficiency, and d) as a main privilege, publicizing the re-
search results and continuously expanding social learning 
through a dedicated webpage.
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5. Conclusion

As it seems, from social, economic and environmen-
tal viewpoints, in wheat production, supplying water for 
wheat self-sufficiency is not rejected under comprehen-
sive agricultural programs for water productivity until 
1404. In this connection, the issues that emerged to be of 
significance in this study are– the unique status of wheat 
in the food basket of the society, less water requirement 
for wheat than for most other crops, effect of domestic 
wheat production on food security in terms of physical ac-
cess,– improvement of national economic capacity, main-
tenance of agricultural employment capacity especially In 
rural areas, and preservation of national security. 
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در شرایط منابع آبی کشور، برقراری تناسب بین امنیت غذایی متکی بر تولید داخل و امنیت آبی به عنوان دو مؤلفه  اساسی امنیت ملی 
و پذیرش اجتماعی آن، از الزامات مشروعیت و مقبولیت سیاست ها در چارچوب ارتقای حکمروایی آب و کشاورزی تلقی   می  گردد. هدف 
این مقاله که منعکس کننده بخشی از یک آینده پژوهی یکپارچه است به دنبال پاسخ به چگونگی پذیرش دالیل ناظر بر تأمین آب برای 
خودکفایی گندم تا 1404 از سوی ذی نفعان اصلی هست. بر اساس اطالعات NETWAT مصرف آب تولید ملی گندم برآورد شده سپس 
بنا به نتایج کارگاه، معیارهای تأیید و رد تأمین آب برای خودکفایی گندم در قالب سیزده متغیر استخراج گردید. پرسشنامه ای با طیف 
لیکرت 5 گزینه  ای و پس از ارزیابی روایی توسط کارشناسان و برآورد آلفای کرونباخ 0/704 در سطح 0/05 میان 47 نفر از خبرگان بخش 
کشاورزی و آب توزیع شد که با روش نمونه گیری خوشه  ای و هدف مند انتخاب شدند. فرضیه پایین بودن میزان پذیرش H0:µi<4 با 
استفاده از آزمون t یک طرفه در سطح معناداری 0/05 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی است بر اساس دیدگاه خبرگان کشاورزی و آب 
با توجه به برآورد آب مجازی )حداکثر 18/1 میلیارد مترمکعب در 2/4 میلیون هکتار اراضی گندم آبی(؛ تأمین آب جهت خودکفایی گندم 
تا 1404 با شرط ارتقای بهره وری جامع آب و دالیل ذیل، قابل پذیرش است: 1- جایگاه منحصربه فرد گندم در سبد غذایی جامعه، 2- نیاز 
آبی کمتر گندم نسبت به اغلب محصوالت زراعی، 3- تأثیر تولید داخلی گندم در امنیت غذایی از جهت دسترسی فیزیکی، 4- ارتقای 

ظرفیت اقتصاد ملی، 5- حفظ ظرفیت اشتغال کشاورزی خصوصاً در مناطق روستایی، 6- حفظ امنیت ملی.

کلیدواژه ها: 
خودکفایی گندم، نیاز 

آبی، پذیرش اجتماعی، 
حکمروایی آب و 

کشاورزی، آینده پژوهی 
یکپارچه

تاریخ دریافت: 28 آذر 1396
تاریخ پذیرش: 18 فروردین 1397

مقدمه
آینده نگری وجه بارز افراد و گروه های اجتماعی هوشمند است 
که برای حفظ، تداوم بقا و حرکت در مسیر آرمان های خویش 
به آن می پردازند. بدین جهت، ازجمله وظایف اصلی آینده پژوهان 
و  آینده  درک  کردن  دفاع تر  قابل  و  منطقی تر  در  مشارکت 
آمادگی  ایجاد  در جهت  این خصوص  در  گزاره های صادرشده 
 .(Bell, 2003) است  آینده  برای  اجتماعی  اقدام  و  تصمیم گیری 
امنیت غذایی به لحاظ تأمین غذای جامعه، ارتقای سالمت، توجه 
به نسل های آینده، افراد در حاشیه مانده و توجه به امنیت ملی 
یکی از موضوعات کلیدی مرتبط با توسعه پایدار، توسعه روستایی 
و کشاورزی قلمداد می شود. در همین حال آینده تأمین منابع 
آب کشاورزی جهت تولید غذای جوامع یکی از چالش های اصلی 
کنونی جهان است (Rosegrant, 2004; FAO, 2012).  واقعیت های 
موجود کشور نیز نشان می دهد، روند رو به بحرانی شدن منابع 

آبی آثاری چون خشک شدن زاینده رود، دریاچه هامون، دریاچه 
ارومیه، بحرانی شدن آب در برخی مناطق چون دشت بیرجند 
 (Paidar Golsang, و دشت جیرفت (Javan & Fal Soleiman, 2008)

(2013 را به همراه داشته و سرانه منابع آب تجدیدشونده کشور 

 (FAO, 2018) در سال 1393 به 1624 مترمکعب به ازای هر فرد
 .(Keshavarz, 2015) یعنی آستانه ورود به بحران آبی رسیده است
در حالی که سه دهه سیاست های ملی تأمین آب جهت تولید 
کشاورزی، باید به شکل پایداری محقق می گردیدند، واقعیت های 
موجود نشان می دهند که نه بهره برداری از آب و نه تولید گندم 

)تصویر شماره 1( از روند پایداری تبعیت نکرده اند.  
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تحلیلی بر پذیرش اجتماعی تأمین آب جهت خودکفایی گندم تا افق 1404 جمهوری اسالمی ایران
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گندم محصولی است که منافع حاصل از تولید و یا عدم تولید 
آن؛ نهادهای گوناگون مردمی و دولتی اعم از متولیان تولید و 
غذایی  صنایع  صاحبان  کشاورزان،  محیط زیست،  آب،  تأمین 
با  را  مصرف کنندگان  عموم  و  واردکنندگان  گندم،  به  وابسته 
درجات متفاوتی تحت تأثیر قرار می دهد. بنا به واکاوی مطالعات 
و دیدگاه های اجتماعی درباره معیارهای ناظر بر خودکفایی گندم 
و تأثیرگذاری آن بر بی تعادلی منابع آب دو گروه عمده اجتماعی 
نسبت  از  چندگانه ای  تفسیرهای  و  برداشت  که  دارند  وجود 
خودکفایی گندم و تأمین آب جهت تولید آن برای آینده داشتند 
که می  توان از آن ها به عنوان شعور متعارف1 این گروه  ها نام برد 
(Seid Emami, 2008). گروه نخست بر ناپایداری خودکفایی تولید 

به  قرار زیر است:  از استدالل آن ها  تأکیددارند که برخی  گندم 
1- منابع آب کشور در معرض بحران قرار داشته که خودکفایی 
در گندم یکی از عوامل اصلی آن برشمرده می  شود، 2- مزیت 
نسبی تولید گندم پایین است، 3- خودکفایی گندم پایدار نبوده 
است، 4- توجه صرف به گندم موجب حذف دیگر محصوالت 
کشاورزی از الگوی کشت کشور شده است، 5- می توان به جای 
را وارد سبد غذایی جامعه نمود، 6-  گندم محصوالت دیگری 
به دست  از طریق خودکفایی گندم  نباید  لزوماً  امنیت غذایی 
آید، 7- عربستان که در دهه های 1980 و 1990 میالدي هدف 
خودکفایي گندم را در سر می پروراند از سال 2016 به واردکننده 
بحث  بیست ویکم  قرن  در   -8 است،  تبدیل شده  گندم  عمده 
خودکفایی محصوالت کشاورزی منطقی نیست، زیرا زمانی که 
می توان نیاز خود را به راحتی از بازار جهانی تأمین کرد، نباید 

Common sense .1 شعور متعارف نوعی آگاهی کاذب است که گروه های 
از کسب شناخت صحیح  موقعیت خود در جامعه که  به  توجه  با  اجتماعی 
محروم شده اند ، به دست آورده اند. آگاهی اجتماعی )شعور متعارف( بخشی 
از واقعیت است که باید آن را شناخت و درصدد دگرگون کردن بخش های 
نادرست برآمد. آگاهی یا شعور متعارف باعث شیء شدگی شده و منجر به 

اختفای ماهیت واقعی روابط و ساختارهای پنهان شده ذیل آن شود.

 (Mircholi, et al 2013بر خودکفایی با هر هزینه ای اصرار داشت ؛
(Kiumarsi & Nozari, 2015 ؛ Kordi Ardakani, 2013. گروه دوم از 

مطالعات و دیدگاه فعاالن اجتماعی معتقد به تولید حداکثری 
 (Mobini Dehkordi, 2004؛ Arabi, et al داخل هستند  در  گندم 
؛Gharib, 2011 ؛Amanpour, 2011 ؛ Julaee & Jeiran, 2008 ؛2008 

 .Paluj & Jeiran, 2015)

حوزه  اجتماعی  فعاالن  و  خبرگان  دیدگاه  تنوع  به  توجه  با 
تأمین آب و تولید کشاورزی به نظر می  رسد درک میزان پذیرش 
اجتماعی و ارتقای همگرایی2 گروه  های اجتماعی، زمینه را برای 
سیاست گذاری و اقدامات مؤثر آینده در جهت رسیدن به پایداری 
فراهم نماید. بنابراین هدف این مقاله پاسخ به چگونگی میزان 
پذیرش دالیل ناظر بر تأمین آب برای خودکفایی گندم تا 1404، 

از سوی ذی نفعان3 اصلی جامعه است.

مروری بر ادبیات موضوع
در  برای خوداتکایی  منابع طبیعی  قلمرو سرزمینی، داشتن 
تأمین غذا و سایر مایحتاج ملی یکی از ابعاد مهم و عناصر ملموس 
در اندازه گیری مؤلفه ها و عناصر قدرت ملی در سیاست جهانی 
است که در کنار ویژگی توپوگرافی می تواند منجر به جلوگیری 
 (Russett & از اعمال نفوذ و یا حمله غافلگیرانه و مؤثر دشمن شود
(Starr, 2006. در این راستا رویکرد اقتدار غذایی4 که از سال 1993 

مطرح شده تا حق انسان ها در تعریف و کنترل نظام غذایی محلی 
و ملی به رسمیت شناخته شود، در پی دفاع از حق کشاورزان 
خرده مالک و بومی در برابر تحمیل سیاست های نظام تجارت و 
صنایع کشاورزی و غذا در سطح جهان می باشند. طرفداران اقتدار 
غذایی اعتقاد دارند که تمام کشورها باید از نظر حق تولید و تأمین 
غذا مستقل باشند و از طریق کشاورزی ارگانیک و حفظ منابع 

2. Consciousness
3. Stakeholder
4. Food Soverginity

(APERDRI, 2016) :فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. روند تغییرات ضریب خودکفایی گندم طی سال های 94-1383. مأخذ
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طبیعی، موضوع پایداری تولید غذا را دنبال کنند. این جنبش در 
پی برهم زدن رابطه ناعادالنه ای است که در سطح جهان از سوی 
طبقه حاکم بر روابط تجاری غذایی بر قشر فراگیر تولیدکننده 
جهات  از  غذایی  اقتدار   .(Razavi, et al 2017) می شود  تحمیل 
گوناگونی با امنیت غذایی همپوشانی دارد، چرا که امنیت غذایی 
به معنای دسترسی فیزیکی و اقتصادی تمام افراد در همه اوقات 
به غذای کافی و سالم است که به شیوه های قابل قبول اجتماعی 
و فرهنگی به دست می آید و برای دستیابی به یک زندگی سالم و 
 (Ministry of Health and Medical Education, فعال ضروری است

 .2013)

از سوی دیگر امنیت غذایی با مؤلفه های دیگر امنیت ملی چون 
وضعیت انرژی و آب رابطه دارد. آب به عنوان یک کاالی راهبردی 
و حیاتی در تمامی شئون زندگی اجتماعی موردتوجه سازمان های 
ملی و بین المللی است که عبارت اند از: 1- تأمین آب برای نیاز 
برای حفظ  تأمین آب  بهداشت(، 2-  غذا،  انسانی )شرب،  پایه 
محیط زیست، 3- تأمین آب برای صنعت و انرژی. در این شرایط 
است که امنیت آب به معنای دسترسی مطمئن به میزان قابل قبول 
کمی و کیفی آب برای تولید، حیات و سالمتی به صورت جدی و 
به عنوان مؤلفه مهم امنیت ملی و تمدنی موردتوجه قرار می  گیرد 
(Zargarpur & Nourzad, 2009; FAO,2014). بنابراین دستیابی به 

سطح بهینه ای از امنیت آب و غذا الزمه امنیت ملی است. 

به عالوه امنیت غذایی از جهت توجه به افراد در حاشیه مانده، 
یکی از موضوعات کلیدی مرتبط با توسعه پایدار، توسعه روستایی 
و کشاورزی قلمداد می شود (Rukn al-din Eftekhari ,2003). بنا به 
تجارب موجود جهانی در نوع بهره برداری آب در حوزه کشاورزی 
در نظریات موجود شاهد چرخش از تولیدگرایی به فراتولیدگرایی5 
هستیم. به این معنا که با بروز و ظهور مشکالت زیست محیطی و 
تنش های آبی در عرصه های طبیعی، نگاه به تولید حداکثری بدون 
توجه به پایداری زیست محیطی مورد چالش قرارگرفته است. در 
پارادایم فراتولیدگرایی حداکثر کردن تولید به بهای بهره برداری 
بی رویه از منابع طبیعی و نهاده های شیمیایی؛ به عنوان هدف 
اصلی مدیریت ملی کشاورزی تجدیدنظر می شود. در این رهیافت 
بر اصول و اهداف پایداری پیشرفت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی 
 (Badri & Rukn al-din Eftekhari, و زیست محیطی تأکید می شود
 2003; Paidar Golsang, 2013; Morid Sadat, 2014; Razavi, et

(al 2017. برای رسیدن به این حالت، باید سیاست های تأمین 

آب و تولید کشاورزی به گونه ای تدوین و پیاده سازی شوند که 
»بهره وری جامع آب کشاورزی« حاصل شود. در بهره وری جامع 
آب کشاورزی فراتر از ارتقای عملکرد تولید و حداکثر سازی سود 
اقتصادی تولید گندم، به گونه ای در مصرف آب صرفه جویی می شود 
که بخشی از منابع آب صرفه جویی شده به منظور حفظ تعادل 
 (Javan & Fal Soleiman, 2008; یابد بازتخصیص  زیست محیطی 

5. Post productionism

(Azimi Dezfuli, 2017, a. این راهبرد نیازمند تناسب بخشی منابع 

آب برای تولید غذای اصلی در سطح ملی و سطح حوضه های آب 
ریز است که پیاده سازی آن وابسته به کیفیت مدیریت و ظرفیت 
نهادهای اجتماعی آن دارند (FAO,2012 ؛Foxon,2004). نظریات 
مدیریت تولید کشاورزی و مدیریت منابع آب برای رسیدن به 
این مقصود با تحوالتی منجر به شکل گیری مفهوم حکمروایی 
آب و کشاورزی  گردیده  اند (Azimi Dezfuli, 2017, a). در ادبیات 
موجود مؤلفه های متفاوتی برای حکمروایی قائل  شده  اند. تعدادی 
از آن ها عبارت اند از: 1- شفافیت6 در اطالعات و سیاست های  
حاکمیتی، 2- اجماع گرایی و توجه به خواست و وفاق7 ذی نفعان، 
و  مشروعیت9  سیاست گذاری، 4-  در  ذی نفعان  مشارکت8   -3
 (OECD, ذی نفعان  توسط  آن ها  پذیرش  و  سیاست ها  مقبولیت 

(Azimi Amoli, & Rukn al-din Eftekhari, 2014 ؛2015. 

سیاست های ناظر بر خودکفایی گندم: در سیاست های ناظر بر 
تولید گندم، ارتقاء ضریب خودکفایی در جهت افزایش اطمینان از 
دسترسی فیزیکی به غذای جامعه )به اندازه و به موقع( و پایداری 
آن، به اشکال مختلف مورد تأکید قرارگرفته است از جمله در 
ماده 31 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 
(Islamic Parliament I. R. of IRAN, 2010) و ماده 2 سیاست های 

مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  و  کشاورزی  بخش  کلی 
(APERDRI, 2016). از آنجا که خودکفایی گندم باید به عنوان یک 

سیاست اجتماعی ابزاری برای تأمین رفاه و تحقق عدالت اجتماعی 
 (Qarakhani, 2015) و پیوند دهنده دولت و ملت نقش ایفاء   کند
پذیرش اجتماعي10 این سیاست باید یک دغدغه مهم محسوب  
شود. پذیرش اجتماعی یکي از شاخص های حوزه علوم اجتماعي، 
علوم رفتاري و علوم مرتبط با برنامه ریزی و مدیریت است. این 
آگروفارستری11  پذیرش  مانند:  گوناگون  در حوزه های  شاخص 
در میان صنوبر کاران شمال کشور (Darvish, et al 2009)؛ پذیرش 
 (Rezaee Moghadam, et al کشاورزی  اراضی  یکپارچه سازی 
با  آبیاری  تحت  کشاورزی  محصوالت  تولید  پذیرش  و   2014)

فاضالب تصفیه شده (Sasouli, et al 2015) موردبحث قرارگرفته اند. 
»پذیرش« نوعي رفتار، به شکل کنش و واکنش نسبت به یک 
هدف خاص و »میزان پذیرش« نگرشي است تأییدي به سوي 
یک هدف خاص. این نوع از تعریف از حیث کاربردي با »مسائل 
اجرا در آینده« مرتبط بوده و از لحاظ نظری مشابه مفهوم »تمایل 

 .(Askari & Rahimi, 2017) به پذیرش« است

در این مطالعه، پذیرش اجتماعی تأمین آب برای خودکفایی 
فراگیر  موضوعات  از  یکی  به عنوان  و  بوده  بحث  مورد  گندم 

6. Transparency
7. Consensus 
8. Participation
9. Legitimacy
10. Social acceptance
11. agrofarestry
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اجتماعی که از سطح مزرعه تا سفره مردم و از سطح کسب وکار تا 
کالن ملی، ذی  نفعان متعددی را با هزینه - فایده های مستقیم و 
صریح مواجه می نماید، مدنظر قرار داده است. بنابراین درک، اقناع 
و پذیرفتن مبانی و مقاصد سیاست های ناظر بر تأمین آب و تولید 
از سوی این ذی نفعان، می تواند ضامن حضور مشارکت آن ها در 
حصول اهداف شده و ضامن پایداری آن ها تا 1404 و افق های 
بلندمدت تر خواهد شد بنا به ارتباط مستقیم نوع و ماهیت نگاه به 
آینده با نوع و رویکرد سیاست گذاری (Qorbani, 2013) آینده پژوهی 
یکپارچه برخالف رویکردهای قبلی؛ آینده را صرفاً نه در یک روند 
خطی، کمی، قابل تعمیم و مبتنی بر مدل های پیچیده ریاضی 
و آماری )اثبات گرایانه( و یا صرفاً محلی و موقعیت نگر، کیفی، 
حال نگر و متأثر از بازیگر )انتقادی(؛ بلکه آینده را در قالب تلفیقی 
 (Azimi Dezfuli, et. al از این دو نوع رویکرد قابل مطالعه می داند
(b ,2017. نظریه آینده پژوهی یکپارچه می تواند در روش شناسی 

بررسی آینده این موضوع مؤثر واقع شود به گونه ای که دسترسی 
ذی نفعان به اطالعات پایه و مشارکت مؤثر آن ها از طریق گفتگوی 
جمعی12 درباره هزینه - فایده انتخاب سیاست ها را فراهم آورد. 
این رویکرد می تواند ضمن ارتقای یادگیری اجتماعی13؛ همگرایی 
و تعهد14 جامعه را برای اصالح و پیاده سازی سیاست های تأمین 
)تصویر  آورد  فراهم  پایداری  جهت  در  کشاورزی  تولید  و  آب 

شماره 2(.

روش شناسی تحقیق
این مطالعه بر اساس رویکرد آینده پژوهی یکپارچه پیاده سازی 
شد که آمیزه ای از رویکرد انتقادی و رویکرد اثبات گرایانه دارد 
(Azimi Dezfuli, et al., 2017, b). در رویکرد انتقادی شناخت شعور 

12. Social discours
13. Societal learning
14. Comitment

متعارف ذی نفعان اصلی و اجماع نسبی برای آینده مطلوب یک 
ضرورت تلقی می گردد. ویژگی اصلی پژوهش در رویکرد انتقادی 
بحث از بایدها و نبایدهایی است که جامعه در خصوص آن ها به 
گفتگو می نشیند. ویژگی اصلی نظریه در این رویکرد برخالف 
است،  تبیینی  و  توصیفی  رویکردی  که  گرایانه  اثبات  رویکرد 
رازگشایی  توهم ها  از   -1 است.  جامعه  هنجارهای  بر  متمرکز 
پدیدارها  و  رویدادها  پس  در  پنهان  ساختارهای   -2 می کند، 
ایجاد  نقد می نماید، 3- چگونگی  بازگو و  را  )واقعیت مشهود( 
دگرگونی را توضیح می دهد و 4- دورنمایی از آینده مطلوب تر 
و انسانی تر را آشکار می سازد (Seid Emami, 2008). در بخشی از 
این پژوهش آمیخته و مشارکتی، از تحلیل های کمی در برآورد 
 (Kamali مصرف آب در محصوالت زراعی آبی بر اساس اطالعات
Alizadeh, 2007) NETWAT &، سرشماری 92-1391 و با فرض 
راندمان آبیاری 44/7 درصد (Azimi Dezfuli, et al 2017, c) استفاده 
شده و به صورت موازی با اجرای مصاحبه و انجام گفتگوهای 
ساخت یافته در قالب کارگاه مجازی در طول حدود 7 ماه )آذر 
شرایط  واجد  کارگاه  این  است.  اقدام شده  1394-تیر 1395( 
رفت وبرگشت گفتگوها و اشتراک گذاری مستندات علمی، اخبار 
مهم و دیدگاه های ذی نفعان متعدد درباره رد و یا تأیید معیارهای 
اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی ناظر بر تولید گندم بود15. 
در انتها برای امکان پذیر ساختن قضاوت درباره قابلیت پذیرش 
تا 1404،  تولید گندم در داخل کشور  تأیید  معیارها و دالیل 
اصلی  متغیرهای  و  جامعه  قضاوت  محور  به عنوان  عبارت هایی 

انتخاب شدند )جدول شماره 1(.

در  کارگاه  نتایج  از  بخشی  مقاله  حجم  افزایش  از  جلوگیری  به منظور   .15
خصوص محورهای اصلی مورد بحث در آدرس بارگذاری گردیده است:

http://fa.msfs.ir/index.php/2015-10-10-10-04-44/2015-10-10-10-
06-14/531-ntj

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. چارچوب مفهومی ابعاد مؤثر بر پذیرش تأمین آب جهت خودکفایی گندم. مأخذ: نویسندگان، 1396
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این متغیرها در قالب پرسشنامه ای محقق ساخته و برآمده از 
کارگاه مجازی که روایی محتوایی آن توسط نمونه اولیه از جامعه 
خبرگان ارزیابی شده و آلفای کرونباخ آن 0/704 )سطح معناداری 
0/05( برآورد گردید؛ در قالب طیف لیکرت 5 گزینه  ای، کاماًل 
مخالف )امتیاز 1( تا کاماًل موافق )امتیاز 5( برای جامعه مخاطب 
ارسال شده و پس از تکمیل و دریافت، مورد تحلیل قرار گرفتند. 
یکی از وجوه ممتاز این پژوهش استفاده از فضای مجازی جهت 
رفت وبرگشت چندباره اطالعات میان مشارکت کنندگان بود که 

امکان ارتقای یادگیری و وفاق اجتماعی را فراهم ساخت.

جامعه آماری و روش نمونه گیری

جامعه آماری شامل کشاورزان خبره، نمایندگان تشکل های 
کشاورزی و آب، محققین و صاحبان مقاله در همایش های علمی 
و سیاست گذاران حوزه کشاورزی و آب سراسر کشور بودند. در 
این مطالعه بانک اطالعاتی مشتمل بر 9033 نفر از این گروه ها 
تشکیل شد. بنا به ضرورت محدود کردن قلمرو مطالعه و برای 
برآورد معتبرتر درباره نتایج مطالعه نیاز به نمونه گیری هدفمند 
ابتدا از  بود که نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای استفاده شد. 
میان 401 شهرستان کشور، 167 شهرستان با حجم تولید باالی 

از میان آن ها 100  انتخاب شدند. سپس  23000 تن گندم16 
شهرستان که با دشت های دارای تنش آب تالقی داشتند انتخاب 
شدند. در انتها بنا به محدودیت های مالی و زمانی مطالعه یک سوم 
از 171 نفر که واجد شرایط اصلی )کشاورزان خبره و محققین 
و سیاست گذاران با بیش از 10 سال سابقه، حضور در مناطق با 
ظرفیت تولید گندم باال و دارای تنش آبی( بودند و نیز فرم ثبت نام 

کارگاه را تکمیل کردند انتخاب شدند.

کشور حضور  از سطح  که  مطالعه  شرکت کنندگان  میان  از 
داشتند 160 نفر از مناطق و استان های با تنش آبی )وزارت نیرو، 
1392( بودند، 157 نفر از استان های شامل شهرستان هایی با 
)سرشماری کشاورزی، 92- گندم  تن  از 23000  بیش  تولید 

1391( حضور داشتند و 139 نفر بیش از 10 سال تجربه مفید 
مرتبط با موضوع داشتند. درنهایت بر اساس نمونه گیری طبقه ای 
بر  از مشارکت کنندگان  نفر  با نسبت یک سوم، 47  و هدفمند 
اساس معیارهای اصلی مطالعه انتخاب شدند )جدول شماره 2( 
تا با حداقل خطا امکان تعمیم نتایج به جامعه آماری فراهم گردد.

16. بنا به نظر دبیر اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم کاران ایران

جدول 1. معیارها و دالیل تأیید تولید گندم در داخل کشور تا 1404.

متغیرمحور اصلی

 ecolo1گیاه گندم حداکثر سازگاری را با اقلیم عمومی کشور دارد، لذا این امر امکان تولید گندم را در اکثر نقاط کشور را فراهم می نماید.

ecolo2کشت گندم دیم، تولید زراعی منحصربه فردی است که ارتقای بهره وری آن می تواند سهم عمده ای در ذخیره آب، داشته باشد.

گرچه مصرف آب در تولید سیب زمینی به نسبت حجم توده تولیدی آن کمتر از گندم است، اما فرآورده های گندم جایگاه مهمی در الگوی غذایی جامعه داشته و تا 
1404ecolo_socio1 امکان جایگزینی سیب زمینی با گندم در سطح محدودی، وجود دارد.

گرچه مصرف آب در تولید جو، کمتر از گندم است، اما فرآورده های گندم جایگاه مهمی در الگوی غذایی جامعه داشته و تا 1404 امکان جایگزینی جو با گندم در 
ecolo_socio2سطح محدودی، وجود دارد.

گندم آبی عمدتاً در فصل پاییز کشت می شود و کمترین رقابت را با دیگر محصوالت کشاورزی در مصرف منابع آب زیرزمینی و سطحی داشته، لذا جز تعداد 
ecolo_econo1محدودی از محصوالت پاییزی چون جو و کلزا، جایگزین دیگری ندارد.

ecolo_econo2عرصه های تولید گندم بستر مناسبی برای تأمین علوفه دامی کشور هستند.

econo_socio1علی رغم کاهش مقطعی قیمت جهانی گندم، حمایت از تولید داخلی برای حفظ اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ناشی از آن ضرورت دارد.

ecolo_socio3در آینده به دلیل روند کاهشی منابع جهانی آب و نیز افزایش تقاضای جهانی گندم، عرضه جهانی گندم کاهش یافته، باید بخش مهمی از آن در داخل تولید شود.

econo_politic1به دلیل نا اطمینانی سیاسی در بازار جهانی گندم باید بخش مهمی از آن در داخل تولید شود.

econo_socio2بنا به اهمیت گندم در امنیت غذایی )دسترسی فیزیکی مطمئن(، باید بخش مهمی از آن در داخل تولید شود.

econo_socio3عموماً وقتی تولید گندم صرفه اقتصادی دارد که متوسط عملکرد تولید باالی 4 تن در هکتار باشد.

econo1افزایش قیمت تضمینی خرید گندم متناسب با افزایش بهره وری آب، منجر به اصالح مصرف آب می شود.

econo2عماًل صرفه جویی در آب وقتی اتفاق می افتد که گندم کاران در منافع حاصل از صرفه جویی آب مشارکت داشته باشند.
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یافته ها
یکی از مقدمات بحث درباره پذیرش تأمین آب برای خودکفایی 
گندم، داشتن برآوردی از سهم مصرف آب تولید ملی گندم در 
مقایسه با دیگر محصوالت کشاورزی است. در این مطالعه مصرف 
آب تولید ملی 18 محصول زراعی برآورد شدند )جدول شماره 

 .)3

زراعی،  محصوالت  آب  مصرف  مقایسه  گزارش  امتداد  در 
گفتگوی اجتماعی حدوداً 7 ماهه درباره دالیل تأیید و رد تأمین 
آب و خودکفایی گندم تا 1404 اجرا شد که منجر به هدایت و 
طبقه بندی شعور متعارف جامعه هدف در محورهای مشخصی 
شد و در ادامه جمع بندی آن ها در قالب پرسشنامه مورد قضاوت 
نهایی جامعه خبرگان کشاورزی و آب قرار گرفت17. برای سیزده 
متغیر جدول شماره 1 آزمون های جداگانه ای در سطح معناداری 
0/05 اجرا شد. فرضیه H1:µ≥4 به عنوان میزان پذیرش تولید 
مورد   H0:µ<4 مقابل در  ام،   i متغیر  اساس  بر  گندم  داخلی 
آزمون قرارگرفته اند. در این آزمون حد امتیاز بزرگ تر یا مساوی 
4 به معنای موافقت با معیار i منظور شده است. بر اساس نتایج 
آزمون فرضیه  های سیزده گانه که در سطح معناداری 0/05 انجام 
شده اند محورهای مورد بحث از نظر جامعه خبرگان قابل پذیرش 

تشخیص داده شده اند. 

بحث و نتیجه گیری
بنا به نتایج مطالعه نیاز خالص آبیاری گندم نسبت به دیگر 
محصوالت زراعی غیر از جو، کمتر است. اما بنا به سطح زیرکشت 
بیشتر گندم آبی )2/4 میلیون هکتار( مصرف ناخالص آبیاری آن 
)حداکثر 18/1 میلیارد مترمکعب آب( بیش از سایر محصوالت 
زراعی گردیده است. بنابراین اگر به جای گندم محصوالت زراعی 

مجازی  فضای  در  آن ها  از  بخشی  گفتگوها  نتایج  بودن  مفصل  به  بنا   .17
بارگذاری شده است:

http://fa.msfs.ir/index.php/2015-10-10-10-04-44/2015-10-10-10-
06-14/531-ntj

دیگر کشت شوند شاهد مصرف آب بسیار بیشتری خواهیم بود. 
بنا به قضاوت جامعه موردمطالعه، تأمین آب جهت خودکفایی 
گندم تا 1404 تحت شرایط بهره وری جامع آب کشاورزی، در 
سطح معناداری 0/05 رد نشده است. به عبارتی از نگاه عموم 
ذی نفعان با فرض ارتقای بهره وری جامع آب در زنجیره تأمین 
آب تا مزارع تولید گندم؛ مصرف حجم آب حداکثر 18/1 میلیارد 
استقالل  غذایی،  امنیت  ارزش های  حصول  ازای  به  مترمکعب 
به  گندم کار؛  از 1میلیون  بیش  مستقیم  اشتغال  حفظ  کشور، 

هزینه های آن ارجحیت دارد. 

درواقع گرچه حفظ منابع آب به عنوان سرمایه حیاتی طبیعی 
از  کثیری  اشتغال جمعیت  آن وضعیت  کنار  در  دارد،  اهمیت 
فعاالن عرصه تولید کشاورزی که از این طریق اقدام به تأمین 
معاش خود و تولید ثروت کرده و دسترسی مطمئن به غذای 
داخلی را امکان پذیر می سازند؛ به عنوان سرمایه حیاتی اجتماعی؛ 
باید  مطالعه  این  یافته های  به  بنا  دارد.  را  خود  خاص  اهمیت 
سیاست تأمین آب و خودکفایی گندم را به گونه ای تنظیم نمود تا 
با افزایش بهره وری در زنجیره تولید گندم، مصرف آب به کمترین 
مقدار ممکن )تا 11 میلیارد مترمکعب( کاهش یابد  و هم آب 
برای  کشاورزان  اقتصادی  پشتوانه  عنوان  به  شده  صرفه جویی 
آن ها ذخیره گردد که این مستلزم تغییر رویه های مدیریت منابع 
آب در زنجیره تأمین آب کشاورزی است. همچنین می توان با 
ارتقای بهره وری گندم دیم )حداقل0/25 کیلوگرم/هکتار در 4 
میلیون هکتار اراضی گندم دیم(، بخش بیشتری از نیاز داخلی را 
جبران نمود )حداقل 1 میلیون تن( و یا با کاهش ضایعات )حدود 
20درصد( در مسیر تولید تا مصرف گندم، تقاضای داخلی را تا 

20 درصد کاهش داد.

جدول 2. جامعه آماری و نمونه آماری در طبقات مختلف جامعه مخاطب.

تعداد در نمونهتعداد در جامعه آماریگروه های هدف

6416کشاورز

4512نماینده تشکل

5115محقق

114کارشناس دولتی

17147جمع
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جدول 3. مقایسه حداکثر مصرف ناخالص آبیاری محصوالت زراعی کشور با فرض راندمان کاربرد آبیاری 44/7.

میانگین نیاز خالص آبیاری محصول
)مترمکعب بر هکتار(

سطح زیرکشت آبی 
مصرف خالص آبیاریتولید آبی )تن()هکتار(

)میلیارد مترمکعب(

290723999876420244106/8گندم*

92535649972449995228/5برنج

1005478718186561791/0پنبه

6754550362046000372/0پیاز

30967149981938117213/2جو

9524825163467395786/0چغندرقند

68212900001851956978/1ذرت دانه ای

65821283257487825845/0ذرت علوفه ای

872657083133330498/0سویا

76331582444594594208/1سیب زمینی

899123490400007211/0شبدر

496282009800041/0عدس

75971492325624046134/1گوجه فرنگی

6411111001185400712/0لوبیا

4995120001260006/0نخود

114485649235072978467/6یونجه

8756577151277814505/0سایر محصوالت علوفه

6990101276131671708/0سایر دانه های روغنی

315775436870089757/23محصوالت منتخب غیر گندم
*  نیاز خالص آبی گندم بر اساس میانگین وزنی دشت ها و سایر محصوالت بر اساس میانگین حسابی محاسبه شده اند.
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ازآنجاکه تعارض منافع و انگیزه ذی نفعان اصلی یکی از عوامل 
گفتگوی  نیازمند  چالش  این  بر  غلبه  است،  ناپایداری  اصلی 
ساختاریافته و مستمر و شفاف سازی و ارتقای یادگیری اجتماعی 
هزینه  و  خودکفایی  ناپایداری  بر  مؤثر  اصلی  عوامل  درباره 
فایده ای ناشی از آن بوده تا زمینه اجتماعی الزم برای پذیرش 
سیاست های تعادل بخشی منابع و مصارف آب تولید گندم در 
پژوهش،  واکاوی سابقه  به  بنا  فراهم گردد.  ملی،  منافع  جهت 
مطالعات قبلی صرفاً به برخی ادله  تأییدی و یا صرفاً نفی تولید 
داخلی پرداخته شده و مهم تر اینکه این بررسی ها بدون حضور 
مجموعه ذی نفعان بوده است. پیش از این مطالعه، گروهی بدون 
در نظر گرفتن ضرورت های بخشی و فرابخشی تولید گندم در 
حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی صرفاً با توجه به ضرورت 
حفظ منابع آب و محیط زیست برای آیندگان به موضوع حذف 

خودکفایی گندم می پرداختند. گروهی هم با توجه ضرورت های 
تولید حداکثری گندم و با توجه کمتر به وضعیت منابع آب به 
بحث می پرداختند، پس از اجرای این مطالعه ضمن رسیدن به 
وفاق نسبی، زمینه پذیرش اجتماعی حداکثری میان آن ها فراهم 
آمد. دیگر ویژگی ممتاز این مطالعه در معرض عموم قرار داشتن 
نتایج آن از طریق پایگاه اطالع رسانی اختصاصی18 و گسترش 
مستمر یادگیری اجتماعی نتایج آن است، به گونه  ای که توسط 

بیش از 200 هزار نفر تاکنون مورد بازدید قرارگرفته است. 

تمایز اصلی یافته های این مطالعه نسبت به مطالعات قبلی: 
1- به کارگیری ظرفیت آینده پژوهی یکپارچه، 2- برجسته نمودن 
اهمیت مفاهیمی چون »تناسب بخشی مصرف آب در تولید ملی 

18. www.msfs.ir
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گندم«، »بهره وری جامع آب کشاورزی« و »پذیرش اجتماعی در 
تأمین آب کشاورزی جهت خودکفایی«، 3- حضور طیف وسیعی 
از نمایندگان ذی نفعان اصلی در تیم مدیریت پژوهش و جامعه 

آماری پژوهش است. 

در این حال با توجه به اهمیت بهره وری آب و تعادل بخشی 
مطالعه  به  آینده  مطالعات  در  تا  پیشنهاد می گردد  آب،  منابع 
مهم ترین عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری آب گندم پرداخته شود.

تشکر و قدردانی

دانشگاه  از  آینده پژوهی  دکتری  رساله  از  منتج  مقاله  این 
انصار  اسالمی  کانون  از  است.  )ره(  خمینی  امام  بین المللی 
مؤسسه  از  کتابخانه ای،  ارزشمند  تسهیالت  کردن  فراهم   بابت 
روستایی  توسعه  و  کشاورزی  اقتصاد  برنامه ریزی،  پژوهش های 
اخوان  زهرا  خانم  از  اطالعاتی؛  و  اداری  مساعدت های  بابت 
عطار بابت همکاری در مراحل مختلف مطالعه، از حضور مؤثر 
کشاورزان خبره، نمایندگان تشکل های کشاورزی، کارشناسان و 
سیاست گذاران که از اقصی نقاط کشور در مصاحبه ها و کارگاه 

مجازی مشارکت داشتند19؛ تقدیر می گردد.

19.http://fa.msfs.ir/index.php/about-joomla/2015-08-26-05-38-50 
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