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با  موضوع امنیت غذایی و ارتباط آن 
منابع پایه از جمله آب و خاک کشور و تأثیر تصمیم گیری ها 

پیرامون امنیت غذایی بر حفظ این منابع و نیز منابع طبیعی و محیط زیست 
کشور از موضوعاتی است که می تواند اهمیت ویژه ای برای کارشناسان مختلف این 

حوزه داشته باشد. با توجه به برگزاری جلسات متعدد و ساعت ها کار کارشناسی، بررسی 
واقع بینانه موضوع امنیت غذایی و انتشار اسناد مرتبط توسط کمیسیون تدوین سند ملی و راهبردی 

تحول امنیت غذایی طی چند سال گذشته، هم اکنون در آستانه برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور، بر آن 
شدیم تا نشست مشترکی را با مسئوالن این کمیسیون برگزار کنیم و خالصه ای از نتایج به دست آمده را با 

محوریت تأثیر برنامه های امنیت غذایی بر حفظ منابع پایه به اطالع عالقه مندان برسانیم. آقایان دکتر اسکندر 
زند، دبیر محترم کمیسیون تدوین سند ملی و راهبردی تحول امنیت غذایی و مهندس خداکرم جاللی، مشاور محترم 

وزیر و رئیس کارگروه منابع پایه کمیسیون تدوین سند ملی و راهبردی تحول امنیت غذایی مهمانان این شماره از 
گفت و گوی چالشی هستند.

طبیعت ایران: جناب آقای دکتر زند، »کمیسیون تدوین سند ملی و راهبردی تحول امنیت غذایی« چه زمانی 
تشکیل شد؟ چه پیشینه ای دارد؟ چه اهدافی را دنبال می کند؟ ساختار آن چگونه است؟ تاکنون به چه نتایجی 

رسیده است؟ اسناد منتشرشده توسط آن کدامند؟

دکتر اسکندر زند )دبیر محترم کمیسیون تدوین سند ملی و راهبردی تحول امنیت غذایی(
در  منتشرشده  مطالب  پیگیر  بنده،  که  است  الزم  نکته  این  ذکر  شروع،  از  پیش    

نشریه طبیعت ایران هستم و از دست اندرکاران این نشریه وزین و تأثیرگذار 
قدردانی می کنم، همچنین، از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید، 

خدمت  زمان  یعنی   ،1392 سال  در   سپاسگزارم. 
تحقیقات،  سازمان  در  بنده 

در میزگرد تخصصی »طبیعت ایران« مطرح شد 
امنیت غذایی، برنامه ها و اقدامات، ارتباط با منابع پایه و تأثیر بر منابع طبیعی 

و محیط زیست

گفت وگوی چالشی
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مهندس خداکرم جاللی دکتر اسکندر زند
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سؤال  کشاورزی،  ترویج  و  آموزش 
برای  غذا  تولید  ظرفیت  ما،  »کشور 
مطرح  دارد؟«  جمعیت  میلیون  چند 
شد،  پروژه  یک  به  تبدیل  سپس  و 
درواقع، هدف ما آگاهی از یک روش 
تولید  ظرفیت  میزان  تا  بود  علمی 
غذا را برآورد کنیم. در همین رابطه، 
پروژه مشترکی بین سازمان تحقیقات، 
از  نمایندگی  به  کشاورزی  ترویج  و  آموزش 
وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه کشاورزی 
گرگان به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات 
عنوان  با  پروژه  این  شد.  تعریف  فناوری  و 
با   ،2050 تا  کشور  غذایی  امنیت  »تحلیل 
غذا-  زمین-  آب-  هم بست  مدل سازی 
محیط زیست« با مسئولیت آقای دکتر افشین 
مدت  طی  دانشگاه،  این  استاد تمام  سلطانی، 

مبنای  بر  پروژه  این  شد.  انجام  سال  سه 
تولید  به  منجر  آن  نتایج  و  بود  مدل سازی 
مدلی شد که قادر است با توجه به اطالعات 
مدل سازی  را  مختلف  سناریو های  ورودی، 
کند. این پروژه و نتایج حاصل از آن، مورد 
استقبال قرار گرفت، پس از آن، در جلسه ای 
برگزار شده بین وزیر جهاد کشاورزی و دبیر 
شورای عالی انقالب فرهنگی، از ما خواسته 
شد، سندی را با عنوان »سند ملی دانش بنیان 
کشاورزی و غذا« برای کشور تهیه و تنظیم 
دزفولی،  مخبر  محمدرضا  دکتر  آقای  کنیم. 
به عنوان رئیس کمیسیون و بنده نیز به عنوان 
دبیر کمیسیون سند، این کمیسیون را هدایت 
می کنیم. جلسه های اول از مهر 1399 شروع 
شد. در اولین جلسه ها به این نتیجه رسیدیم 
که با توجه به اهمیت موضوع امنیت غذایی 
و پیش از نگارش »سند دانش بنیان 
کشاورزی و غذا«، تدوین سند 
در  کشور  غذایی  امنیت 
بنابراین،  است.  اولویت 
در روزهای نخست مهر 
در  کمیسیونی   ،1399
شورای انقالب فرهنگی 
 25 حدود  حضور  با 
صاحب نظران  از  نفر 
نیز،  هم زمان  شد.  تشکیل 
وزارت  در  دبیرخانه ای 
جهاد کشاورزی متشکل از 
ذی نفع  بخش های  تمام 
در این موضوع شکل 
اتحادیه  گرفت. 
ی  ه ها نشکد ا د
کشاورزی و 

علمی  انجمن های  اتحادیه  طبیعی،  منابع 
دامپزشکی،  نظام  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اتاق 
پیشرفت،  اسالمی  و  ایرانی  الگوی  بازرگانی، 
دانشگاهیان،  مرتبط،  وزارتخانه های  تمام 
بخش  و  پژوهشی  مراکز  و  مؤسسات 
دبیرخانه  این  اعضای  از جمله  خصوصی، 
بود  صورت  این  به  کار  روال  معمواًل  بودند. 
و  مطرح  دبیرخانه  در  مباحث  ابتدا،  در  که 
به کمیسیون، ارسال و  بررسی می شد، سپس 
بازبینی می شد.  نیاز، در کمیسیون  درصورت 
تعداد سه سند موجود در دبیرخانه و کمیسیون 
بررسی کردیم. سند  را طی حدود دو جلسه 
در  که  بود  بهداشت  وزارت  به  مربوط  اول، 
تدوین شده  امنیت غذایی  و  شورای سالمت 
سالمتی  و  بهداشتی  جنبه های  بیشتر  و  بود 
موضوع را در برمی گرفت. سند دوم، گزارش 
نهایی همان پروژه آقای دکتر سلطانی بود و 
سند سوم گزارش مربوط به اتاق بازرگانی بود 
امنیت غذایی«  با عنوان »گزارش  که ساالنه 
ظرفیت های  این،  از  بعد  می شود.  منتشر 
کشاورزی و امنیت غذایی کشور را طی 12 
جلسه مطرح و بررسی کردیم. بعد از مطالعه 
نتیجه رسیدیم  این  به  این ظرفیت ها،  ارائه  و 
کنیم.  تدوین  را  سند  بنیادین  ارزش های  که 
قرآن  همچون  منابعی  از  بنیادین  ارزش های 
)ره(  خمینی  امام  حضرت  کالم  احادیث،  و 
قانون  )دام ظله العالی(،  رهبری  معظم  مقام  و 
اساسی، سیاست های کالن بخش کشاورزی، 
طبیعی،  منابع  سالمت،  آب،  محیط زیست، 
اقتصاد  و  الگوی مصرف، جمعیت و خانواده 
اسالمی  جمهوری  چشم انداز  سند  مقاومتی، 
ایران در افق 1404، سند الگوی ایرانی اسالمی 
پیشرفت، بیانیه گام دوم انقالب و نقشه جامع 
ابعاد  به  توجه  با  استخراج شد.  علمی کشور 
گسترده امنیت غذایی، چالش های این حوزه، 
ظرفیت های عظیم و مغفول دانش و فناوری 
به  عنایت  با  نیز  و  و جهانی  ملی  در سطوح 
احکام بسیار غنی و ارزشمند موجود در اسناد 
باال دستی، کلیه رویکردهای سند استخراج و 
به صورت خالصه در 12 بند ارائه شد. شیوه 
استخراج ارزش ها و تدوین اهداف اصلی در 

نظام نامه تدوین سند وجود دارد. 
با توجه به منابع معتبر، امنیت غذایی در این 
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سند، چهار رکن فراهمی، دسترسی، مصرف و 
سالمت و ثبات و پایداری دارد، با توجه به 
این  از  یک  هر  کشور،  غذایی  امنیت  شرایط 
ارکان به اجزای اصلی و مهم شکسته شدند، 
تقسیم  جز،   58 به  غذایی  امنیت  در مجموع، 

پشتیبان  سند  اجزا  این  از  یک  هر  برای  و 
)کاربرگی( تهیه شد. وضعیت موجود هر جز 
 1410 سال  برای  وضعیت  کمی،  به صورت 
و  راهبرد ها  چالش ها،  هدف،  سال  به عنوان 
این  در  اهداف  به  نیل  برای  الزم  برنامه های 

اسناد ذکر شد. 
هفت کارگروه تخصصی در دبیرخانه، به شرح 
تخصصی  بخش های  تدوین  مسئولیت  زیر، 

سند را بر عهده داشتند:
1. کارگروه تولید: این کارگروه به مرکز ملی 
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مطالعات راهبردی کشاورزی و آب 
و  معادن  صنایع،  و  بازرگانی  اتاق 
آقای  ایران واگذار شد و  کشاورزی 
مهندس عباس کشاورز مسئولیت آن 

را به عهده داشت.
2. گروه پایداری: با مسئولیت آقای 

مهندس خداکرم جاللی 
با  سالمت:  و  مصرف  گروه   .3
عبدالهی،  زهرا  دکتر  خانم  سرکار  مسئولیت 

آقای دکتر مهدی خلج و آقای دکتر حسینی
4. گروه اقتصاد: با مسئولیت جناب آقای دکتر 
پژوهش های  مؤسسه  رئیس  کیانی راد،  علی 

برنامه ریزی و اقتصادی کشاورزی
5. گروه تلفیق: با مسئولیت آقای دکتر جهانفر 

دانشیان 
مسئولیت  با  واژه ها:  و  شاخص ها  گروه   .6
دکتر  آقای  و  صوفی زاده  سعید  دکتر  آقای 
شهید  دانشگاه  از  مهدوی دامغانی  عبدالمجید 

 بهشتی
سرکار  مسئولیت  با  پشتیبان:  اسناد  گروه   .7

خانم دکتر ثریا قاسمی
است  آماده  سند  چهارم  ویراست  هم اکنون، 
نظرات  اخذ  برای  فراخوان  اعالم  از  پس  که 
صاحب نظران و آماده سازی نهایی، وارد روند 
 50 حدود  سند  اصل  شد،  خواهد  تصویب 

صفحه است.
عالوه بر سند، برای همه 58 جز امنیت غذایی 
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نیز، یک سند مجزا، آماده و در مجموعه ای با 
عنوان »اسناد پشتیبان« منتشر شده است.

عنوان  با  نیز  جدید  منابع  تعدادی  همچنین، 
»مجموعه اسناد مرتبط با سند ملی و راهبردی 
تحول امنیت غذایی« در دست تولید است، که 
تا کنون 11 عنوان از این مجموعه چاپ شده 

است.
امنیت  حوزه  در  موجود  مشکالت  از  یکی 
فرماندهی  یک  یا  شیرازه  یک  نبود  غذایی، 

ذیل  آن،  مختلف  ارکان  برای  یکپارچه 
دستگاه های مختلف است. درواقع، ما در این 
سند، یک فرماندهی متمرکز را برای مدیریت 

ارکان مختلف امنیت غذایی پیشنهاد دادیم.

مقدماتی  صحبت های  طبق  ایران:  طبیعت 
زحمات  انجام،  فراوانی،  کارهای  جنابعالی، 
تشکیل  متعددی،  کمیته های  صرف،  زیادی، 
با توجه  ابعاد مختلفی، بررسی شده است.  و 

در  محدود  زمان  به 
تعدادی  روی  گفت و گو،  این 

و  پایه  منابع  با  مرتبط  مباحث  از 
اصلی  دغدغه های  از  که  منابع طبیعی، 

کارشناسان این بخش است، بیشتر تمرکز 
جاللی  مهندس  آقای  شد.  خواهد  توجه  و 

کمیسیون  از نظر  غذایی  امنیت  تعریف 
و  غذایی  امنیت  بین  ارتباطی  چه  چیست؟ 
امنیت ملی وجود دارد؟ لطفًا موضوع اهمیت 
و  پایه  منابع  با  آن  ارتباط  و  غذایی  امنیت 

چالش های مرتبط با آن را تبیین فرمایید. 

مهندس خداکرم جاللی )مشاور محترم وزیر 
و رئیس کارگروه منابع پایه کمیسیون تدوین 

سند ملی و راهبردی تحول امنیت غذایی(
و  جنابعالی  از  صمیمانه  ابتدا  در  نیز  بنده 
طبیعت  ارزشمند  نشریه  دست اندرکاران  همه 
خدمت  زمان  از  می کنم.  سپاسگزاری  ایران 
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  در 
مطالب  از  و  شدم  آشنا  مجله  این  با  کشور، 
آن استفاده می کردم، بعد از فاصله از سازمان، 
متأسفانه ارتباطم  با این نشریه قطع شد، بنده 
این  و دست اندرکاران  برای همه عزیزان  هم 
مجموعه  در  می کنم.  موفقیت  آرزوی  نشریه 
جهان، سه چالش اساسی وجود دارد، این سه 
چالش، در رأس همه چالش های جهان است، 
و  نکنیم  توجه  چالش ها  این  به  اگر  چنانچه 
نیندیشیم، هیچ کدام  برای حل آنها، چاره ای 
و  رسید  نخواهد  مناسب  سامان  به  کارها  از 
پایداری الزم برای برنامه ها و طرح ها ایجاد 
نخواهد شد. گرمایش کره زمین، کمبود آب 
جدی  چالش  سه  این  بیابان زایی،  و  شیرین 
و  عمده  چالش های  این  درواقع،  هستند. 
بی رویه،  بهره برداری  های  به واسطه  اصلی، 
در  که  تغییراتی  و  نامتوازن  فعالیت های 
دامن گیر  آوردیم،  وجود  به  جهان  طبیعت 
 19 آیه  در  خداوند  شده اند.  بشری  جامعه 
سوره حجر می فرمایند: »َو أَنْبَْتنا فیها ِمْن ُکلِّ 
هرچیزی  خاکی،  کره  این  در  َمْوُزوٍن«  َشيْ ٍء 
متعادل  و  موزون  حکمتی  اساس  بر  را 
رویاندیم. طبق آنچه  که در اسناد، تاریخی 

و علمی بشر ذکر شده است، حدود 1/2 
خشکی های جهان، جنگل بوده است 

که امروزه این سطح به 1/4 
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موضوع بسیار مهمی است که باید در ارتباط 
گیرد.  قرار  توجه  مورد  غذایی  امنیت   با 
مهم ترین گازهای گلخانه ای شامل متان، ازن، 
دی اکسید کربن و بخار آب است. این چالش، 
ساخته دست بشر و فعالیت های بشری است. 
غذایی  امنیت  پیرامون  ندارد  امکان  بنابراین، 
بحث کرد، ولی نسبت به مسئله گرم شدن کره 
در  بود.  بی توجه  اقلیم  تغییر  پدیده  و  زمین 
پنج دهه گذشته، ساالنه 0/6 میلی متر کاهش 
بارندگی ناشی از گرم شدن کره زمین و پدیده 
ساالنه  تبخیر  افزایش  داشتیم.  اقلیم  تغییر 
5/6 میلی متر و افزایش دما در هر دهه 0/4 
نشان  مؤلفه   سه  این  است،  سانتی گراد  درجه 

کره  از گرم شدن  ناشی  اقلیم  تغییر  می دهند، 
این  است.  شده  محقق  ما،  کشور  در  زمین 
موضوع، مسئله مهمی در امنیت غذایی است. 
و  اساسی  چالش  دومین  شیرین،  آب  کمبود 
عمده است. کمتر از سه درصد از آب جهان، 
هم  درصد  سه  این  همه  است.  شیرین  آب 
یا  درصد،   1/5 حدود  نیست،  دردسترس 
حتی کمتر از آن، دسترس پذیر است. سومین 
تحت  بیابان زایی،  است.  بیابان زایی  چالش، 
تأثیر تغییر اقلیم و فعالیت مخرب انسان ها در 
حال گسترش  است، به ویژه در کشور ما، که  
قرار گرفته است.  روی کمربند خشک زمین 
کاهش توان تولید اکوسیستم ها، بیانگر پدیده 

بیابان زایی در آن اکوسیستم است. وقتی توان 
به طور  گیاهی  پوشش  و  خاک  و  آب  تولید 
کمی و کیفی کاهش می یابد، پدیده بیابان زایی 
موضوع  سه  این  بنابراین،  است.  داده  روی 
این  و  است  مهم  بسیار  غذایی  امنیت  برای 
سند برای کشور، یکی از اسناد بسیار مهم و 
راهبردی به شمار می رود. بدون اغراق عرض 
می کنم، آقای دکتر زند با همت عالی خود، از 
تمام نیروها و منابع موجود برای غنا بخشیدن 
به این سند استفاده کردند. با توجه  به شناخت 
در  کشور  در  تولید شده  اسناد  از  بنده  نسبی 
با  کشاورزی،  ازجمله  مختلف  زمینه های 
بیان می کنم، این سند، سندی جامع  قاطعیت 

و  علمی  اصول  براساس  که  است  بی نظیر  و 
نخست، چالش ها  است.  تدوین شده  صحیح 
باالدستی،  و  بنیادین  ارزش های  توجه  به  با 
مناسب  راهبردهای  سپس  شدند،  شناسایی 
پس  و  شدند  تدوین  چالش ها،  این  براساس 
از آن، برنامه های اجرایی که بتوانند راهبردها 
سازوکار  شدند.  نوشته  کنند،  عملیاتی  را 
آن  به  زند  دکتر  آقای  که  سند،  این  اجرایی 
میراثی  کشاورزی  بخش  برای  کردند،  اشاره 
ارزشمند به شمار می رود، امید است جامعیت 
ایجاد  را  مناسبی  تحوالت  بتواند  سند،  این 
محقق  زمانی  مناسب  تحوالت  درواقع،  کند. 
می شود که این سند اجرایی شود. همان طور که 

نصف  بهتر،  به عبارت  است،  رسیده 
شده است. یعنی، وسعت جنگل های 
 4 به  هکتار،  میلیارد   8 از  جهان 
میلیارد هکتار رسیده است. اکسیژن 
و  جنگل ها  این  توسط  تولیدشده 
آنها،  توسط  شده  گاز کربنیک جذب 
سوی  از  ندارد.  جایگزینی  هیچ 
فسیلی  سوخت های  مصرف  دیگر، 
است که مقدار آن نسبت به قرن های نوزدهم 
و بیستم چندین برابر شده است. فعالیت های 
مخرب انسان ها روی کره زمین، باعث تولید 
است،  شده  گلخانه ای  گازهای  بیش ازحد 
گاز دی اکسیدکربن  میزان غلظت  پیش از این، 

ppm 280-260 بوده است، که در اواخر قرن 
گذشته به ppm 405 رسیده است. متأسفانه 
افزایش غلظت گاز  از خطر  این رقم حاکی 
زمین  کره  شدن  گرم  است،  دی اکسید کربن 
روی تمام عوامل مربوط  به فعالیت های بشر 
حدود  اخیر،  سال   20 طی  است.  تأثیرگذار 
یک درجه سانتی گراد افزایش دما داشتیم. با 
گیاهان،  آبی  نیاز  درجه،  هر یک  گرم شدن 
همچنین  می یابد،  افزایش  درصد   16-17
شگرفی  تأثیرات  تعرق،  و  تبخیر  افزایش  با 
ایجاد  اکوسیستم ها  در مجموعه کره زمین و 
که  اقلیم،  تغییر  پدیده  بنابراین،  می شود. 
است،  گلخانه ای  گازهای  افزایش  از  ناشی 
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آقای دکتر زند نیز فرمودند، پایداری، به عنوان 
بسیار  موضوع  غذایی،  امنیت  ارکان  از  یکی 
در  شود.  توجه  آن  به  باید  که  است  مهمی 
و  طبیعی  منابع  در  پایداری  نبود  صورت 
نخواهد  پایدار  نیز  غذایی  امنیت  پایه،  منابع 
امنیت منابع طبیعی،  پایه و  امنیت منابع  بود، 
امنیت غذایی کشور هستند.  در واقع زیربنای 
امنیت غذایی در همه کشورها، به ویژه کشور 
جایگاه  است،  خاصی  شرایط  دارای  که  ما، 
نکته الزم  این  ذکر  دارد.  ویژه ای  و  برجسته 
امنیت  زیربنای  غذایی،  امنیت  که  است 
فرهنگی  امنیت  اجتماعی،  امنیت  اقتصادی، 
و امنیت سیاسی است. کمیسیون تدوین سند 

را  غذایی  امنیت  تعریف  تلفیق  کمیته  و  ملی 
ارائه کرده اند. از مجموعه تعاریفی که توسط 
و  ملی  سازمان های  بین المللی،  سازمان های 
محققان مطرح شد، روی این تعریف به تفاهم 
رسیدیم، درواقع، امنیت غذایی زمانی به دست 
می آید که همه مردم همواره به غذای کافی، 
سالم و مغذی، دسترسی فیزیکی و اقتصادی 
داشته باشند و این غذا نیازهای یک فرد را 
برای داشتن یک زندگی سالم و فعال، فراهم 
به  زنجیره  شامل  غذایی،  زنجیره  ارکان  کند. 
 هم پیوسته ای از فراهمی غذا، دسترسی غذا، 
پایداری  و  ثبات  و  غذا  سالمت  و  مصرف 
دینی،  ارزش های  در  غذایی  امنیت  است. 

اقتصادی  ارزش های  و  اجتماعی  ارزش های 
مورد توجه ویژه است. 

به  ما  »خدایا  می فرمایند  )ص(،  اکرم  پیامبر 
نباشد  نان  اگر  فرما«،  عنایت  برکت  نان  در 
بگیریم،  روزه  بخوانیم،  نماز   نمی توانیم 
نمی توانیم صدقه بدهیم و نمی توانیم واجبات 
الهی را به جا بیاوریم. در واقع، منظور ایشان 
اهمیت نان، غذا و امنیت غذایی است. ما باور 
پایه  نماز  ینِ«،  الِدّ َعموُد  »الصالة  که  داریم 
دین است. امام صادق )ع( می فرمایند »الخبز 
عمود الصالة« نان و معیشت، پایه نماز است. 
وضعیت  بیانگر  غذایی  امنیت  شاخص های 
سالمت جسمی، روحی، معنوی و فرهنگی هر 

جامعه و چگونگی اجرای عدالت اجتماعی و 
کیفیت حکمرانی است.

اهمیت امنیت غذایی به حدی است که آن را 
یکی از پایه های امنیت ملی می دانند. درواقع، 
وقتی امنیت غذایی وجود داشته باشد، امنیت 
امنیت  زیربنای  البته  دارد.  وجود  هم  ملی 
منابع  امنیت  یعنی  اکولوژیک  امنیت  غذایی، 

پایه، طبیعی و تنوع ژنتیکی است.

فرمودید  شما  همان طور که  ایران:  طبیعت 
فرونشست  خشک سالی،  اقلیمی،  تغییرات 
و  زیرزمینی  آب های  کاهش  زمین، 
است.  کشور  مهم  چالش های  از  بیابان زایی، 

در  طبیعی  منابع   حفظ  با  پدیده ها  این  همه 
ارتباط است. وقتی صحبت از امنیت غذایی 
تنها،  که  دارد  وجود  نگرانی   این  می شود، 
این  تأمین  برای  محصول  افزایش  و  تولید 
این صورت،  در  که  باشد،  مورد نظر  امنیت، 
چالش های  دید،  خواهند  آسیب  پایه  منابع 
یادشده افزایش خواهند یافت و فشار بیشتری 
بر منابع طبیعی و محیط زیست وارد خواهد 
شد. انتظار این است که کمیسیون در اسناد 
ویژه ای  توجه  پایه  منابع  حفظ  به  مربوط، 
داشته باشد. سؤال دیگر در این رابطه مسئله 
جمعیت کشور است. برای حفظ منابع پایه و 
ظرفیت  کشور  پایدار،  غذایی  امنیت  داشتن 

در  مورد  این  آیا  دارد؟  را  جمعیتی  چه 
سند،  این  طبق  است؟  شده  مطرح  کمیسیون 
است؟  چقدر  کشور  جمعیت  افزایش  میزان 
چه  با  پایه،  منابع  حفظ  با  به عبارت دیگر، 
در  پایداری  غذایی  امنیت  می توان  جمعیتی 

کشور داشت؟

دکتر اسکندر زند
 1/2 کشور،  در  جمعیت   رشد  نرخ  هم اکنون 
و نرخ رشد جمعیت مسن ، 3/6 است. یعنی 
سرعت پیر شدن جمعیت، سه برابر نرخ رشد 
جمعیت است. به عبارت دیگر، جمعیت ما رو 
به پیر شدن می رود. سهم جمعیت باالی 65 
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است.  درصد   6 از  بیش  نیز  سال  
جمعیت کشور، در مقطعی رشد کرده 
میلیون   83-84 رقم  به  اکنون  و 
می شود  پیش بینی  است.  رسیده  نفر 
آینده، حداکثر جمعیت  در 10 سال 
روند  اگر  برسد.  نفر  میلیون   93 به 
رشد جمعیت، با همین سرعت پیش 
برود، جمعیت کشور پیر خواهد شد 
و شیب منفی خواهد داشت. بنابراین، اگرچه 
رشد جمعیت در مقطعی، افزایشی بوده است، 
جمعیت  آن،  شدن  پیر  با  و  آینده  در  ولی 
دچار مخاطره خواهد شد، این جمعیت پیر، 
باید توسط جمعیت جوان اداره شوند و اگر 
جمعیت جوانی وجود نداشته باشد، جمعیت 
بنابراین،  شد.  خواهد  مشکل  دچار  پیر 
کمیسیون در بحث جمعیت مطرح شده در این 
سند، خواهان حفظ نرخ کنونی رشد جمعیت 
است. با توجه به روند کنونی رشد جمعیت، 
در آینده جمعیت کشور رو به کاهش خواهد 
جمعیت،  جهانی  مباحث  از  یکی  اینکه  بود. 
امنیت غذایی است، کاماًل درست است، ولی 
در شرایط فعلی که نرخ رشد جمعیت کشور 
کاهشی است، باید طوری به این مسئله توجه 
شود، که کشور در آینده دچار مشکل نشود. 
وضعیت ظرفیت های آبی و خاکی کشور نیز 
خوب نیست، 135 میلیارد متر مکعب از آب 
است،  شده  برداشت  اضافه  به طور  کشور، 
مترمکعب  میلیارد   5 سالی  نیز،  هم اکنون 
راندمان  هستیم،  برداشت  اضافه  حال  در 
خیلی  که  است  درصد   45 هم  آبیاری مان 
دارای  آبی  کشت  تحت  اراضی  نیست.  باال 
هکتار  میلیون   8-8/5 حدود  در  سطحی 
است، که از این میان، 2/5-2 میلیون هکتار 
آن با روش های نوین، آبیاری می شوند، بحث 
فرونشست زمین نیز مطرح است، همان طور 
بارندگی  فرمودند،  جاللی  مهندس  آقای  که 
تبخیر 5/6  و  کاهشی  میلی متر  ساالنه 0/6 
میلی متر افزایشی است. دما در هر دهه 0/4 
در مجموع،  است.  یافته  افزایش  سانتی گراد 
 82 ندارند.  خوبی  وضعیت  آب  و  اقلیم 
درصد  یک  از  کمتر  کشور،  از خاک   درصد 
فقیر  حدودی  تا  خاک ها  دارند.  آلی  مواد 
هستند و به  سمت شور شدن پیش  می روند. 
وجود  خاصی  مشکل  انبوه،   جنگل های  در 

ندارد، اما جنگل های نیمه انبوه  به شدت آسیب 
تغییر  دید. مسئله  یا آسیب خواهند  دیده اند، 
کاربری یا بیابان زایی نیز، یکی دیگر از مسائل 
منابع  مسائل  اگر  حال  است.  چالش برانگیز 
طبیعی را به خوبی و موشکافانه ببینیم، دو کار 
باید بکنیم، اول، باید خسارت های گذشته را 
جبران کنیم، کمیسیون، این امر مهم را در این 
به  عبارت دیگر،  قرار داده  است.  نظر  سند مد 
شود.  تعمیر  باید  ماشین،  این  روشن  موتور 
دهیم،  ادامه  را  کشاورزی  باید  اینکه  ضمن 
بگیریم،  را  منابع   تخریبی  روند  جلوی  باید 
افزایش  آب،  مصرف  حد  از  بیش  افزایش 
فرونشست ها،  منابع ،  از  استفاده  از حد  بیش 
ازجمله  خاک  شورشدن  و  خاک  تخریب 
دوم،  می روند.  به شمار  تخریبی  عوامل  این 
ضروری است تولید را ادامه دهیم و به فکر 
محصوالت  در  خودکفایی  ضریب  افزایش 
اساسی باشیم. در این قسمت، شاید تضادی 
به وجود آید، آیا می شود هم زمان با تولید، از 
باید  متأسفانه  کرد؟  جلوگیری  تخریب  روند 

عرض کنم،  غیر از این راهی نداریم.
معتقد  کشاورزی  کردن  کم فروغ  به  بنده 
نیستم، چرا که آسیب دیدن کشاورزی منجر 
آسیب  وابستگی،  افزایش  تولید،  کاهش  به 
افزایش  حاشیه نشینی،  افزایش  روستا،  دیدن 
شد.  خواهد  دیگر  مشکل  ده ها  و  بیکاری 
بودن  منبع محور  از  باید  کشاورزی  درواقع، 
دانش محوری  سوی  به  منبع،  به  وابستگی  و 
حرکت کند، پس ضروری است نقش دانش و 
فناوری را در آن افزایش دهیم. کمیسیون در 
این سند، دیدگاه های بسیاری را بررسی کرده 
شفاهی  تاریخ  تیم،  همین  خوشبختانه  است، 
100 ساله اخیر کشاورزی ایران را نیز تدوین 
مؤسسه  سایت  روی  دستاورد  این  کردند، 
دسترس  در  کشاورزی  ترویج  و  آموزش 
عالقه مندان قرار گرفته است. در این ارتباط، 
با حدود 30 نفر از بزرگان بخش کشاورزی 
به عبارت   یا  نتیجه  دو  به  و  کردیم  مصاحبه 
بهتر، دو دیدگاه رسیدیم، دیدگاه اول این که 
کشور ما ظرفیت تولید را برای جمعیت بیشتر 
از 50 میلیون نفر ندارد. دیدگاه دوم این که 
کشور ما ظرفیت تولید برای 300 میلیون نفر، 
یا حتی بیشتر از آن را نیز دارد. البته که نظر 
اول،  دیدگاه  در  است،  درست  گروه  دو  هر 

و  موجود  وضع  با  اگر  صاحب نظران،  ازنظر 
حرکت  جلو  به  سمت  کنونی  سرمایه گذاری 
کنیم، مجبور به استفاده بیشتر از منابع خواهیم 
شد، درنتیجه شاهد تخریب بیشتری خواهیم 
بود، بنابراین، توان تولید برای جمعیت بیش 
از 50 میلیون نفر وجود نخواهد داشت، این 
صحبت کاماًل درست است. در دیدگاه دوم، 
صاحب نظران بیان می کنند، ما باید کشاورزی 
را  سرمایه گذاری  دهیم،  قرار  توجه  مورد  را 
به  توجه  با  و  دهیم  افزایش  کشاورزی  در 
فراوان  بسیار  ظرفیت های  از  برخورداری 
هم اکنون،  کنیم.  استفاده  آنها  از  باید  دانش، 

وابستگی  دنیا،  در  کشاورزی  از  بخشی  در 
بنابراین،  است.  شده  کم  بسیار  آب و هوا   به 
منابع  از  بخشی  جایگزین  را  دانش  می توان 
افزایش  را  منابع  از  استفاده  بهره وری  و  کرد 
منابع،  از  کمتر  استفاده  با  به طوری که  داد، 
تولید بیشتری داشت. در میان این دو دیدگاه، 
یعنی تعطیلی یا کم فروغی بخش کشاورزی و 
این بخش، کمیسیون تصمیم  در مقابل رونق 
گرفت در این سند ) با عنوان دانش بنیان(، با 
جلوگیری  موجود، ضمن  دانش  ظرفیت های 
رشد  وجود  با  و  منابع  تخریب  روند  از 
جمعیت، تولید را به حد خودکفایی موجود، 
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موجود  خودکفایی  ازضریب  بیشتر  حتی  یا 
بیفتد،  اتفاق  چند  که  به شرطی  البته  برساند، 
و  دانش  از  باید  ما  که  این  نخست  اتفاق 
فناوری در کشاورزی به خوبی استفاده کنیم، 
منظور  از دانش و فناوری در کشاورزی این 
است که مثاًل راندمان آبی را از 45 درصد به 
60 درصد برسانیم. میزان بهره وری  در تولید 
یک  ازای  به  کیلوگرم   1/4 از  را  محصول 
و  برسانیم  کیلوگرم   2/6 به  آب،  متر مکعب 
مواردی از این قبیل که فراوان است. درواقع، 
تمام  در  را  فناوری  و  دانش  بتوانیم  ما  اگر 
ابعاد به درستی استفاده کنیم، اتفاق خوبی در 

بخش کشاورزی خواهد افتاد. مواردی مانند 
کاهش  روش های  آبیاری،  نوین  روش های 
تلفات و ضایعات، فشرده سازی کشت، کاهش 
مکانیزاسیون،  ضریب  افزایش  تولید،  خأل 
افزایش ضریب تبدیل در محصوالت دامی و 
مهارت کشاورزان،  و  افزایش سواد  شیالتی، 
بهبود کیفیت نهاده وغیره ظرفیت های زیادی 
را در اختیار تولیدات کشاورزی قرار خواهند 
داد که من آن را ظرفیت های پنهان یا مغفول 
سرمایه گذاری  این کار،  انجام  الزمه  می نامم. 
موجود  مشکالت  از  یکی  درواقع،  است، 
سهم  است.  سرمایه گذاری  بخش،  این  در 

سرمایه گذاری در این بخش، 4 درصد است 
ثابت  سال   40 طی  سهم،  این  متأسفانه  که 
بخش  در  سرمایه گذاری  سهم  است.  مانده 
ما  تا  شود  برابر  دو  باید  حداقل  کشاورزی 
بتوانیم دانش و تکنولوژی را در این بخش به 
کار بریم. بنابراین، رشد جمعیت وجود دارد و 
از این کمتر نخواهد شد، منابع کشور نیز نباید 
بیشتر  تخریب  از  شوند،  برداشت  بیش از این 
نیز باید جلوگیری کرد و در کنار همه این ها 

باید برای افزایش تولید نیز تالش کرد. 
مشخص  هم  کرونا  دوران  در  که  همان طور 
در  مهم  ابزاری  به عنوان  غذایی  امنیت  شد، 
بتوانیم  باید  بنابراین،  است،  دولت ها  دست 
حاکمیت غذایی خودمان را حفظ کنیم. ابزاری 
که ما آن چنان که باید و شاید، از آن استفاده 
نکردیم، ابزار دانش و تکنولوژی است، که با 
به کارگیری آن )که اگر نیاز بود، ردپایش را 
در ادامه عرض خواهم کرد( می توان وضعیت 
امنیت غذایی و کشاورزی  را نسبت به شرایط 

کنونی بهبود بخشید. 

کامل  توضیحات  از  تشکر  با  ایران:  طبیعت 
شما، موضوع بعدی، موضوع توسعه کشور 
منابع  به  گذشته  در  که  است  آسیب هایی  و 
پایه وارد شده است. کشور از  نظر منابع پایه 
از جمله آب و خاک در شرایط بحرانی یا فوق 
پایداری  بحث  رابطه،  این  در  است.  بحرانی 
توسعه نیز مورد نظر است. در موضوع امنیت 
در  را  مواردی  چه  پایدار،  توسعه  و  غذایی 
نظر گرفتید و به چه نتایجی رسیدید؟آیا در 
اسناد تهیه شده به توسعه پایدار و حفظ منابع 

توجه کافی شده است؟

مهندس خداکرم جاللی 
توسعه پایدار، همان توسعه متعادل و متوازن 
منابع  از  به گونه ای  به عبارت دیگر،  است، 
بتوانند  هم  بعدی  نسل های  که  کنیم  استفاده 
و  ورودی ها  یعنی  کنند،  استفاده  آنها  از 
تعادل  به  باید  منابع   به  مربوط   خروجی های 
برسند. متأسفانه همان  طور که آقای دکتر زند 
اشاره فرمودند، در بحث آب، خاک، پوشش 
گیاهی و تنوع  زیستی، خیلی بدهکار هستیم 
مسئله  مهم تر،  همه  از  کردیم.  کار  منفی  و 
میلیارد   -135 کردند.  اشاره  که  است  آب 

حد  به  را  منابع  که  است  رقمی  مترمکعب، 
فوق بحرانی رسانده است، در واقع از حالت 
بحرانی هم عبور کردیم. این مورد، بسیاری 
از تمدن های ما را در مناطقی از دشت های 
از حدود 600 دشت،  تهدید می کند.  کشور 
بحرانی  کاماًل  وضعیت  دشت  حدود400 
دارند و مناطق ممنوعه به حساب می آیند. در 
طول سال های قبل و بعد از انقالب، به ویژه 
در این 25 سال اخیر، 500،000 حلقه چاه 
غیرمجاز در کشور حفر شده است. این رقم، 
چاه های  معادل  است،  باالیی  بسیار  رقم 
مدیریت  تقریبًا  داریم.  غیرمجاز  چاه  مجاز، 
بسیار  مدیریت  زیرزمینی،  آب های  منابع 
به طوری که  است،  بوده  ضعیفی  و  ناکارآمد 
حتی  کنیم.  حفظ  را  منابع  این  نتوانستیم  ما 
تعادل بخشی  منفی و  بیالن  این  برای جبران 
مؤثری  اقدام  نیز  زیرزمینی  آب  سفره های 
نیرو،  وزارت  انقالب،  از  بعد  ندادیم.  انجام 
سدسازی  صرف  را  خود  تالش  حداکثر 
)که  اجمالی  بررسی  یک  نتایج  است،  کرده 
بنده در زمان خدمتم در مجلس آن را انجام 
سایرین  توسط  نیز  بعدها  آن  مشابه  و  دادم 
انجام شد( نشان داد، وزارت نیرو کمتر از 5 
درصد یا حتی کمتر از 3 درصد به حفاظت 
توجه  زیرزمینی  آب های  تعادل بخشی  و 
کرده است. حدود 55 درصد آب مورد نیاز 
کشور از محل منابع سفره های آب زیرزمینی 
هزینه کردها  اعتبارات،  اما  می شود،  تأمین 
بوده  درصد   5 از  کمتر  سرمایه گذاری  ها  و 
است. طی سال های گذشته، می توانستیم این 
بحران را با مدیریت آب های زیرزمینی حل 
چالش  این  از  بزرگ تر  چالشی  هیچ  کنیم، 
داخل  در  سفره ها  ندارد،  وجود  کشور  در 
کسی  نمی بینیم،  را  آنها  ما  هستند،  زمین 
زمین  فرونشست  نمی کند.  سروصدایی  هم 
با خشک  هم یکی از چالش هایی است که 
شدن چاه ها و قنات ها همراه است. شورشدن 
آب ها و کیفیت پایین آب های زیرزمینی را 
به  چاه ها  عمق  مناطق،  برخی  در  داریم، 
 حدود 500 متر رسیده است. در واقع، موارد 
طرح شده نه تنها جزو پدیده های خطرناک و 
تهدید کننده  محیط زیست و کشاورزی هستند، 
بلکه عواقب آن، عالوه بر این نسل، دامن گیر 
نسل های آینده نیز خواهد شد. حاصلخیزی 
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ما  است،  آمده  پایین  به شدت  خاک 
حاصلخیز  خاک های  بازیابی  برای 
اراضی  کاربری  تغییر  نکردیم.  اقدام 
زراعی و باغی را، به ویژه در مناطق 
استان های شمالی  آب و هوای  خوش 
دارای  مناطق  این  هستیم،  شاهد 
خاک های بسیار حاصلخیزی هستند، 
به هیچ وجه  که  بی بدیلی  سرمایه  
نمی توان آن را جای دیگری یافت. حل این 
مشکالت، نیازمند یک مدیریت بسیار کارآمد 
است، همان  طور که آقای دکتر زند نیز اشاره 
کردند، اگر ما مسائل منابع پایه را در وزارت 
جدی  کشور،  کل  در  و  کشاورزی  جهاد 
نگیریم و برای آن برنامه ریزی و اولویت بندی 
نکنیم، به طور قطع به موفقیت نخواهیم رسید. 
این یک مسئله ملی و کاماًل فرابخشی است 
و نظام باید سرمایه گذاری کند. اگر ما به این 
نکنیم، حتی غذای جمعیت 50  نکات توجه 
کنیم.  تأمین  نمی توانیم  هم  را  نفری  میلیون 
وقوع  می فرمایید،  مالحظه  که  همان  طور 
خشک سالی یک ساله، خودکفایی گندم را به 
بود  قرار  دیگر،  به عبارت  رساند،  50 درصد 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  پیش بینی  براساس 
10 میلیون تن گندم از کشاورزان بخریم، اما 
اگر وضعیت  تن خریدیم.  میلیون   5 از  کمتر 
داشت،  تعادل بخشی  زیرزمینی مان  آب های 
کمبود  با  هیچ گاه  غذایی،  امنیت  تأمین  برای 
مواجه نمی شدیم. ما حتی روی کشت دیم  هم 
سرمایه گذاری نکردیم وهمچنان، براساس 40 
در جهت شیب شخم  را  زمین  گذشته،  سال 
می زنیم و سبب ایجاد فرسایش خاکی بیش از 
16 میلیون تن در سال می شویم. بنده به برخی 
از چالش هایی که در این زمینه وجود دارد، 
زمین،  از  غیراصولی  استفاده  می کنم.  اشاره 
شیمیایی  سموم  و  کود  از  بی رویه  استفاده 
خارج  که  مراتع  از  مفرط  چرای  کشور،  در 
است  مراتع  از  برخی  در  اکولوژیک  توان  از 
و تغییر کاربری اراضی  و تصرفات غیرمجاز 
سال های  طی  در  البته  که  طبیعی  منابع  در 
اخیر کمتر شده، ولی رقم آن چشمگیر است. 
بحث سرانه آب نیز یکی از موضوعات مهم 
میزان  اخیر،  سال  یک صد  حدود  در  است، 
سرانه آب تجدیدپذیر ساالنه کشور از حدود 
مترمکعب   1،300 به  مترمکعب   13،000

رسیده  است، به بیان بهتر، سرانه آب به  حدود 
0/1 رسیده است. مدیریت برخی موارد مهم 
راهبردها  پیرامون  بحثی  اگر  که  دارد  وجود 
مدیریت  کرد.  خواهم  عرض  بیاید،  پیش 
آبخیز،  حوزه  مدیریت  در  بخشی  و  انتزاعی 
سبب بروز مشکالت فراوانی شده است. عدم 
احیا،  حفاظت،  در  مردم  اصولی  مشارکت 
مختلف  مناطق  در  بیکاری  و  فقر  و  توسعه 
مناطق روستایی و عشایر در  به ویژه  کشور، 
کشور، به  تخریب منابع می انجامد. نظام پایش 
و ارزیابی مستمر روی منابع  نداریم. مرکزی 
در کشور وجود ندارد که به طور مستمر منابع 
را پایش کند و شرایط و وضعیت منابع پایه 
بیالن  درمورد  به عنوان مثال،  کند.  اعالم  را 
می شود.  گزارش  متفاوتی  رقم های  منفی، 
ملی  مرکزی  توسط  مهم  این  است  ضروری 
سند  در  موضوع  این  شود،  پایش  کشور  در 
امنیت  مطالعات  مرکز  بر عهده  امنیت غذایی 
سنجش،  مرکز،  این  اصلی  کار  است،  غذایی 
به  مربوط   شاخص های  ارزیابی  و  پایش 
بود،  خواهد  پایه  منابع  و  غذایی  امنیت 

به صورت  را  الزم  هشدارهای  به طوری که 
می خواهیم  اگر  کرد.  خواهد  اعالم  مرتب 
به صورت علمی، اصولی  امنیت غذایی  بحث 
و اساسی حل شود باید، در کنار اهمیتی که 
به امنیت غذایی می دهیم، به منابع پایه )آب 
نیز  و خاک(، تنوع  زیستی و پوشش گیاهی 
توجه کنیم و اگر یک نظام سنجش، پایش و 
ارزیابی مستمر نداشته باشیم، موفق نخواهیم 
و  مناسب  اجرایی  نظام  مهم تر،  همه  از  شد. 
باید  نیز  کارآمد  و  جامع  مدیریت  و  کارآمد 
جامع  مدیریت  همچنین،  باشد.  داشته  وجود 
در  باید  بلکه  کشاورزی،  بخش  در  نه تنها 
باشد.  داشته  وجود  ذی ربط  ارگان های  همه 
همان  طور که عرض کردم امنیت غذایی چهار 
رکن دارد و مسئولیت یکی از این ارکان، یعنی 
جهادکشاورزی  وزارت  عهده  بر  فراهمی، 
است. اگر در حوزه فراهمی، آب نباشد، کار 
ابتر باقی خواهد ماند. بنابراین، بحث نظارت 
سند،  این  در  غذایی،  امنیت  شاخص های   بر 

مورد توجه قرار گرفته است. 
 

که  هستیم  خوشحال  بسیار  ایران:  طبیعت 
دغدغه همه شما در این کمیسیون، حفظ منابع 
مسائل،  به  کامل  به طور  و  است  بوده  پایه 
کشور  پیش روی  چالش های  و  مشکالت 
محصوالت  در  خودکفایی  دارید.  اشراف 
بحث برانگیز  و  مهم  موضوع  کشاورزی، 
شده  ارائه  مطالب  به  توجه  با  است.  بعدی 
پایه،  منابع  زمینه  در  موجود  دغدغه های  و 
چه  تولید  در  خودکفایی  توانایی  کشور 
محصوالتی را دارد؟ آیا الزم است در همه 
محصوالت خودکفا باشیم؟ آیا کشور پتانسیل 
خودکفایی در همه محصوالت را دارد ؟ اگر 
خودکفایی  در  ما  اولویت  است،  منفی  پاسخ 
بعدی،  موضوع  است؟  محصوالت  کدام 
که  همان طور  است.  خودکفایی  در  پایداری 
آقای مهندس جاللی فرمودند، گندم یکی  از 
با  که  است  کشور  استراتژیک  محصوالت 
وقوع یک خشک سالی، میزان تولید آن تنزل 
یافت. بنابراین، حتی نمی توان گفت، در تولید 
گندم هم  به پایداری رسیدیم و خودکفا شدیم. 
آیا در خودکفایی محصوالت به اولویت هایی 
محصوالت  آب بری  میزان  آیا  رسیدید؟  هم 

جزو شاخص های خودکفایی بوده است؟ 
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آب را از 45 درصد به 60 درصد و بهره وری 
آن را از 1/4 کیلوگرم بر مترمکعب به 2/6 
کیلوگرم بر مترمکعب برسانیم. یکی دیگر از 
است.  مصرف  الگوی  اصالح  مسئله  مسائل، 
در  نیست.  بوم سازگار  مصرف مان،  الگوی 
گذشته، بیشتر غالت، حبوبات، یا محصوالت 
مصرف  هم اکنون  می کردیم.  مصرف  کم آب بر 
مرغ  گوشت،  همچون  آب برمان  محصوالت 
مصرف  می توان  است،  شده  زیاد  برنج  و 
مصرف  سرانه  داد.  کاهش  را  روغن  و  برنج 
در  که  است  این در حالی  است،  کم  شیالت  
با  و  برخورداریم  باالیی  ظرفیت  از  شیالت 
تغییر مسیر یارانه ها می توانیم مقدار دسترسی 
مردم به شیالت را افزایش دهیم. طبق آمار، 
کشور  در  گوشت  و  لبنیات   سرانه  مصرف 
خوب است )البته طبق آمار، به دالیل مختلف 
مصرف گوشت قرمز در سال 1398 کم شده 
نیست، چون  نیاز  هم  این  از  بیشتر  و  است( 
آب بر  محصوالت  جزو  گوشتی  محصوالت 
هستند. سرانه مصرف حبوبات کم است، باید 
سرانه آن را افزایش داد. میزان سرانه مصرف 
شکر در کشور زیاد است، باید سرانه آن را 
کاهش داد. بنابراین، ظرفیت الگوی مصرف، 
ظرفیت خوبی است که با اصالح آن می توان، 
از  تعدادی  خودکفایی  ظرفیت  افزایش  به 

محصوالت کمک زیادی کرد.
را  فشرده  تولید  یا  کشت   روش  می توان 
محصوالت  در  روش  این  داد،  نیزگسترش 
در  تولید،  کارخانه های  در  صیفی  و  سبزی 
و  آبزیان  فشرده  پرورش  در  آبزی پروری 
مناسبی  جایگاه  نیز  طیور  و  دام  صنعت  در 
)برخی  ریز دام ها  از  استفاده  ظرفیت  دارد. 
استفاده  تغذیه دام و طیور  برای  حشرات که 
می شوند( و ریز گیاهان )جلبک ها( نیز ظرفیت 
جدیدی است که قابلیت سرمایه گذاری دارد. 
استفاده  برای  جدید  تکنولوژی های  ظرفیت 
مثل  کم آب بر  گیاهان  نامتعارف،  آب های  از 
ارزن، سورگوم وغیره و دانه های روغنی نیز 
الگوی  ظرفیت  است.  خوبی  بسیار  ظرفیت 
به ویژه  گرفت،  جدی  باید  نیز  را  کشت 
در  سرزمین.  آمایش  بر اساس  کشت  الگوی 
انجام موارد یادشده می توان ضریب  صورت 
انرژی را به 90 درصد و ضریب  خودکفایی 
رساند.  درصد   97 به  را  پروتئین  خودکفایی 

در خیلی از محصوالت می توان به خودکفایی 
رسید و در برخی از آنها نیز، می توان با انجام 
داد.  افزایش  اقداماتی، ضریب خودکفایی  را 
تجربه نشان می دهد در تولید گندم، می توان 
باید  مصرف  الگوی  درواقع،  شد،  خودکفا 
اصالح شود، مصرف نشاسته در میان مردم، 
زیاد است، به طوری که 60 درصد از جمعیت 
باالی 18 سال، اضافه وزن دارند. باید مصرف 
نشاسته را کاهش داد، فراوری نان را اصالح 
مثل سیب زمینی  را  مواد غذایی  و سایر  کرد 
جایگزین کرد. ضریب خودکفایی در شلتوک، 
70 درصد است و امکان افزایش آن به  بیش 
به  رسیدن  برای  ندارد،  وجود  درصد   90 از 
این ضریب نیز، باید به  سمت تولید تکنولوژی 
جدید  تکنولوژی های  سایر  و  هیبرید  برنج 
حرکت کرد. حتی به دلیل پرآب بر بودن برنج، 
می توان در بعضی از مناطق، آن را به صورت 
در  شکر  ظرفیت  کرد.  کشت  خشکه کاری 
سال 1398، 65 درصد بوده است، هم اکنون 

الگوی کشت  دیگر،  مرتبط  مهم و  موضوع 
»رکن  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  است. 
از  تا  باشد  داشته  سازوکاری  باید  تولید« 
متأسفانه هم اکنون  بیاید.  در  نابه سامانی  این 
تولید  حال  در  محدود،  منابع  وجود  با 
نیستند،  اولویت  در  که  هستیم  محصوالتی 
می توان  که  هستند  آب بری  محصوالت  یا 
کرد.  جایگزین  محصوالت  سایر  با  را  آنها 
کشت  الگوی  موضوع  به  سند  این  در  آیا 
اکولوژیک  شرایط  بر اساس  اولویت بندی  و 
مصرف  الگوی  است.  شده  اشاره  کشور 
با  ارتباط  در  که  است  مهمی  موضوع  نیز 
سند  این  در  آیا  می شود،  مطرح  خودکفایی 

ملی به الگوی مصرف هم توجه شده است؟
 

دکتراسکندر زند 
مربوط  به  سند،  این  در  ما  آماری  مبنای 
انرژی  است. ضریب خودکفایی  سال 1398 
سال  در  پروتئین  خودکفایی  ضریب  و 
درصد   94 و   75 حدود  1398به ترتیب، 
از  بعد  و  سند  این  در  بود،  شده  برآورده 
نفری  میلیون  ده  افزایش  با وجود  سال،   10
تا90  انرژی  خودکفایی  ضریب  جمعیت، 
تا97  پروتیئن  خودکفایی  ضریب  و  درصد 
همه  در  بی شک،  شد.  گرفته  نظر  در  درصد 
به خودکفایی فکر کرد،  محصوالت نمی توان 
برخی  در  را  می توان، ضریب خودکفایی   اما 
از محصوالت ارتقا داد، به شرطی که کارهای 
متأسفانه  انجام شود،  پیش بینی شده در سند 
از  برخی  در  است،  زیاد  عملکردی مان  خأل 
داریم،  عملکرد  خأل  درصد   60 محصوالت، 
خأل  از  درصد   20 حداقل  بتوانیم  اگر  یعنی 
کرده ایم.  بزرگی  کار  کنیم،  کم  را  عملکرد 
عدم  آب،  کود،  خأل  از  ناشی  عملکرد  خأل 
باال  ضایعات  و  تلفات  بذر،  به موقع  کاشت 
را  ضایعات  می توانیم  به خوبی  ما  است،  و... 
کم کنیم، به راحتی می توان 10 تا 15 درصد 
از 30 درصد تلفات و ضایعات موجود را کم 
کرد، ضایعات با تلفات تفاوت دارد، درواقع، 
از مزرعه تا خرده فروشی و ضایعات  تلفات 
را  تلفات  است.  سفره  تا  خرده فروشی  از 
با  را می توان  فناوری و ضایعات  با  می توان 
فرهنگ سازی کاهش داد. مسئله بعدی، بحث 
بهره وری آب است، ما می توانیم میزان راندمان 
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از  بیش  به  را  ظرفیت  این  می توان 
صددرصد رساند، به شرطی که مصرف 
شکر را کاهش داد. با کاهش مصرف 
شکر و کشت پاییزه چغندر، مشکالت 
درمورد  شد.  خواهد  حل  نیز  شکر 
و  مصرف  کاهش  نیز،  نباتی  روغن 
راه حل  تولید،  ظرفیت  به کارگیری 
مناسبی خواهد بود، به بیان دیگر، اگر 
نیمی از کار را با کاهش مصرف و نیم دیگر را 
با فعال سازی ظرفیت های موجود انجام دهیم، 
طی 10 سال خودکفایی مان در دانه های روغنی 
این  از  بیشتر  و  به 40 درصد می رسد  تقریبًا 
نیز، نمی تواند باشد. خودکفایی در حبوبات در 
سال 1398، برابر با 76 درصد بوده است، این 
میزان با توجه  به توان و ظرفیت ما، می تواند 
حبوبات  برای  برسد.  درصد   100-110 به 
تناوب  و  باشیم  داشته  مناسب تری  ارقام  باید 
حبوبات و غالت را گسترش دهیم. در سال 
حدود 110- سیب زمینی  در  خودکفایی   98
100 درصد بوده است که باید آن را حفظ کنیم 
و اگر صنایع تکمیلی نظیر انبارداری را بیشتر 
مورد توجه قرار دهیم، مشکلی نخواهیم داشت. 
و  سبزی  در  خودکفایی   میزان   ،98 سال  در 
می توان  که  است  درصد   120 حدود  صیفی 
از سبزی و  آن را حفظ کرد. بخش عمده ای 
صیفی را باید به فضای بسته منتقل کرد، با این 
کار می توان آب بری آن را به شدت کاهش داد. 
میزان خودکفایی در میوه 107  در سال 98، 
به 120  را  آن  می توان  که  است  بوده  درصد 
به  سمت  است  ضروری  البته  رساند،  درصد 
میوه های خشکبار برویم. در گذشته میوه های 
پرآب بر زیاد نبوده است، صنایع آن نیز وجود 
نداشته است، صنعت باغبانی  هم اکنون، بیشتر 
در میوه های آب بر مثل سیب و پرتقال توسعه 
محصوالتی  روی  می توان  که  است  یافته 
است،  راحت تر  آن  صادرات  و  فراوری  که 
متمرکز شد، در این بخش، از ظرفیت خوبی 
کنجاله،  در  خودکفایی   ضریب  برخورداریم. 
12 درصد است، که می توان با جایگزینی های 
مناسب، مقدار آن را طی ده سال به 40 درصد 
در  خودکفایی  ضریب   ،98 سال  در  رساند. 
ذرت و محصوالت معادل آن 12 درصد بوده 
است، می توان این مورد را با سورگوم، انواع 
جایگزین  آب بر  کم   گیاهان  انواع  و  ارزن ها 

به  کرد و طی 10 سال ضریب خودکفایی را 
ضریب   1398 سال  در  رساند.  درصد   40
که  است  بوده  درصد   55 جو  در  خودکفایی 
را  آن  می توان  موجود  امکانات  به  توجه  با 
می توان،  همچنین  داد.  افزایش  صددرصد  تا 
سال  ده  طی  را  کنسانتره  خودکفایی  ضریب 
سال  در  رساند.  درصد   60 به  درصد  از33 
1398، ضریب خودکفایی درعلوفه های خشبی 
صد در صد بوده است، که باید آن را حفظ کرد. 
پرآب بری  محصول  یونجه  اینکه  به  توجه   با 
کم آب بر  محصوالت  با  است  بهتر  است، 
جایگزین شود. ضریب خودکفایی  در شیالت، 
120 درصد بوده است،  متأسفانه کشور ما از 
ظرفیت های آبی خود، بسیار کم استفاده کرده 
است، با استفاده درست از ظرفیت های موجود، 
به 170- ده سال  را طی  میزان  این  می توان 
160 درصد رساند. بنابراین، می توانیم حدود 2 
برابر افزایش ظرفیت، همچنین صادرات داشته 
باشیم. از ظرفیت های جنوب  کشور نیز خیلی 
کم استفاده کردیم، به بیان بهتر، با وجود بحران 
فراری  از سواحل  و  مردمی آب گریز  کم آبی، 
بسیار  که  شمال،  سواحل  برخالف  هستیم. 
تخریب شده اند، سواحل جنوب دارای ظرفیت 
باید و  که  متأسفانه آن طور  باالیی هستند که 

شاید مورد استفاده قرار نگرفته اند. 
در زمینه خودکفایی صنعت گوشت، با توجه به 
پرآب بودن و نبود منابع داخلی، امکان توسعه 
بنابراین، اگر همین ظرفیت  ندارد،  آن، وجود 
است.  خوب  بسیار  کنیم،  حفظ  را  موجود 
ضریب خودکفایی در صنعت مرغ و طیور، در 
سال 1398، 102 درصد بوده است، با توجه 
افزایش جمعیت در ده سال آینده، برای حفظ 
این ظرفیت باید مصرف آن را کاهش داد. در 
سال 1398، ضریب خودکفایی در شیر، 105 
درصد بوده است که می توان آن را حفظ کرد، 
گرم   300-290 شیر  روزانه  مصرف  سرانه 
در  می شود.  محسوب  خوبی  سرانه  که  است 
سال 1398، ضریب خودکفایی در تخم مرغ، 
105 درصد است که می توان آن را نیز حفظ 
کرد، یعنی با افزایش 10 میلیون نفری جمعیت، 
تخم مرغ  جمعیت،  مصرف  به اندازه  می توان 
تولید کرد. در سال 1398، ضریب خودکفایی 
را  آن  می توان  که  است  صد در صد  عسل  در 
 27 چای  در  خودکفایی  ضریب  کرد.  حفظ 

تا  را  آن  می توان  درنهایت  که  است  درصد 
به  توجه  با  بنابراین،  داد.  افزایش  درصد   45
داده های ارائه شده، می توان ضریب خودکفایی 
را در برخی از محصوالت افزایش داد، ضریب 
شلتوک،  از جمله  نیز  دیگر  برخی  خودکفایی 
کنجاله، ذرت، کنسانتره، گوشت قرمز، امکان 
ظرفیت  سو  یک  از  اگر  البته،  ندارد.  افزایش 
خودکفایی این محصوالت را حفظ کنیم و از 
پایداری  روی  جدی  به صورت  دیگر،  سوی 
برداشت  جلوی  و  شویم  متمرکز  پایه   منابع 
آن  فرسایش  و  خاک  تخریب  آب،  بی رویه 
را بگیریم، امکان بهبود ضریب خودکفایی در 
بعد( وجود خواهد  به  )سال 1410  دوم  دهه 
افزایش  بر  هم اکنون  درصورتی که  و  داشت 
به  مجبور  کنیم،  پافشاری  خودکفایی  ضریب 
شد،  خواهیم  پایه  منابع  حد  از  بیش  استفاده 
به عبارت دیگر، خود کفایی ها به قیمت تخریب 
آیندگان  سهم  پیش خوری  و  منابع  بیشتر 
نیز،  آینده  در  آنکه  ضمن  شد،  خواهد  تمام 

خودکفایی ها کمتر از این خواهد شد.
تغییر  تأثیر  تحت  به شدت  کشاورزی  ما 
موضوع  این  با  عده ای،  اگرچه  است،  اقلیم 
به روشنی  دمایی  نوسانات  اما  نیستند،  موافق 
نشان دهنده تأثیر اقلیم روی کشاورزی است. 
هم اکنون، یک پروژه تحقیقاتی در حال بررسی 
میزان تأثیرپذیری از اقلیم است که نتایج آن 
در آینده منتشر خواهد شد. ضریب خودکفایی 
کشاورزی،  محصوالت  تولید  در  ما  ژنتیکی 
زیاد نیست، منشأ ژنتیکی بخشی از تولیدات 
نکته  این  توضیح  است.  بیرون  از  کشاورزی 
در  کشور  ژنتیکی  خودکفایی  که  است  الزم 
است.  کم  بسیار  هیبرید  بذور  و  دام  مرغ- 
بنابراین، ضروری است از یک سو وابستگی  
دیگر خودکفایی  از سوی  و  کاهش  اقلیم،  به 
ما  کشاورزی  درواقع  یابد.  افزایش  ژنتیکی،  
چرخش ها  این  دارد،  چرخش  چند  به  نیاز 
که در سند تحول کشاورزی ذکر خواهد شد 
ایران، کشاورزی  از: 1( هم اکنون در  عبارتند 
منبع محور است که باید به سمت دانش محوری 
حرکت کند. 2( کشاورزی کمیت محور باید به 
 سمت کشاورزی کیفیت محور و سالمت محور 
به  دولت  تصدگری  از  باید   )3 کند.  حرکت 
از   )4 کند.  حرکت  دولت  تولی گری  سمت 
برود، پیش از این  به آب محوری  زمین محوری 
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به عنوان  )بنده  داریم  آب  چقدر  می دانستیم 
چقدر  پدرم  نمی دانستم  کشاورز،  یک  فرزند 
آب  ساعت  چند  می دانستم  ولی  دارد،  زمین 
است.  مهمی  بسیار  مسئله  مسئله آب،  دارد(، 
5( از محوریت زنجیره تأمین باید به محوریت 
زنجیره ارزش حرکت کرد. تولید بی محابا کار 
هدف،  بازار  به  توجه  با  باید  نیست،  درستی 
تولید کرد تا محصوالتی مثل سیب زمینی و پیاز 
روی دست  کشور نماند، الزم است با نگرش 
از حمایت های کم هدف  کنیم. 6(  تولید  بازار 
هدف دار  حمایت های  به  سمت  بی هدف،  یا 
حرکت کنیم. با وجود انواع و اقسام حمایت ها، 
متأسفانه تولیدات هم سو با سیاست های کشور 
در  حمایت ها  است  ضروری  درواقع  نیست، 
رابطه با سیاست های خودمان انجام شود. 7( از 
توسعه کمی باید به افزایش بهره وری رسید. 8( 
باید از سرمایه گریزی به سمت سرمایه گذاری 
ایجاد  باید جاذبه  کار  این  برای  کرد،  حرکت 
کرد. اگر در این بخش، سرمایه گذاری نشود، 
کشورهای  داد،  خواهیم  دست  از  را  منابع  
بزرگ ترین  به عنوان  کشاورزان  از  اروپایی، 
آب  می کنند، چون  یاد  طبیعی  منابع  حافظان 
و خاک یا به عبارت دیگر منابع پایه در دست 
نکنیم،  به کشاورزان توجه  ما  اگر  آنها است. 
آنها سرمایه های ما را، تبدیل  به غذا می کنند. 
درصورتی که سرمایه های ما باید ثابت بمانند 
و دانش ما از سرمایه  با بهره وری، غذا تولید 
به  سمت  کشاورزی محوری  از  باید   )9 کند. 
کشاورزان  به  کرد.  حرکت  کشاورز محوری 
بیمه  نظام  کنیم. 10(  مستعد  را  آنها  و  توجه 
سنتی ضررده را به بیمه کارآمد و نوین تبدیل 
به  استانی آب را  باید حکمرانی  کنیم و 11( 
سند  این  در  کنیم.  تبدیل  حوزه ای  حکمرانی 
از  پایه، هم جلوگیری  منابع  برای حفظ  باید 
روندهای تخریبی منابع آب، خاک، جنگل و 

مرتع مورد توجه باشد و هم تولید.

طبیعت ایران: توجه به ذخایر ژنتیکی کشور از 
مسائلی است که با امنیت غذایی ارتباط مستقیم 
افزایش  و  اصالح شده  بذور  از  استفاده  دارد. 
تولید از ضروریاتی است که انکارناپذیر است، 
ذخایر ژنتیکی بومی کشور با واردات و توسعه 
ارقام اصالح شده، که در طول سالیان دراز با 
مناسبی  به صورت  کشور  اکولوژیک  شرایط 

است.  رفتن  بین  از  حال  در  شده اند،  سازگار 
به عنوان مثال، در واردات بذور سبزی و صیفی 
این موضوع کاماًل مشهود است، به طوری که، 
ارقام وارداتی جایگزین ارقام بومی شده اند. 
این موضوع، چگونه در برنامه امنیت غذایی 
منشأ  اینکه  به  توجه  با  است؟  شده  مطرح 
طبیعی  گونه های  زراعی،  ارقام  از  بسیاری 
هستند و باید به حفظ آنها توجه کرد، آیا در 
معرض  در  »گونه های  موضوع  به  سند  این 
خطر انقراض و گونه های منقرض شده« توجه 

شده است؟

مهندس خداکرم جاللی
فرمودند،  اشاره  زند  دکتر  آقای  همان  طورکه 
سرمایه های  از  یکی  ژنتیکی،  سرمایه های 
اساسی و زیربنایی است و یکی از منابع پایه 
ما محسوب می شود که بنده نیز به طور مفصل 
درباره آن عرض کردم. ذکر این نکته هم الزم 
است که خداوند به طور طبیعی بهترین گونه های 
متناسب با هر اقلیم را در آنها قرار داده و در 
شده  انجام  سلکسیون  این  هم  زمان  طول 
است و نژادهای بهتر و مقاوم تر باقی مانده اند. 
سرمایه گذاری  مسئله  این  روی  ما  متأسفانه 
موضوع  کشور،   در  ژنتیکی  تنوع  نکرده ایم، 
سال های  در  که  بود  فراموش شده ای  تقریبًا 
اخیر مورد توجه نسبی قرار گرفت. با مطالعه 
و تحقیق در زمینه تحقیقات ژنتیکی و اصالح 
نژاد در طول چند سال روی گونه های گیاهی، 
معرفی شده  ارقام  پیشرفت هایی حاصل شد. 
ما نسبت  به ترکیه چگونه است؟ این اختالف، 
اختالف یک به ده است. یک نژاد اصالح شده 
دام سبک، سنگین، یا نیمه سنگین داخلی نداریم 
و نمی توانیم بگوییم اصالح نژاد انجام داده ایم و 
به ثبات ژنتیکی رسیده ایم که خاص این اقلیم 
دورگ گیری  نظیر  انجام شده  کارهای  است. 
نیز بسیار ابتدایی بوده است، مطالعه و تحقیق 
این موضوع، کاری اساسی و زیربنایی و  در 
نیازمند زمان طوالنی است و طی یک برنامه 
10 ساله نمی توان تحول گسترده ای را ایجاد 
کرد، موضوعی مثل وابستگی ژنتیکی، یکی از 
موضوعاتی است که به تازگی توسط آقای دکتر 
زند به عنوان مرجع تنوع ژنتیکی کشور، در حال 
معرفی به جامعه است. طی چهل سال خدمت 
بنده در بخش کشاورزی، این واژه در ادبیات 

امنیت  و  کشاورزی 
این  و  بود  نشده  استفاده  غذایی 

مهم به تازگی در حال استفاده است. 
محصوالت  در  ما،  ژنتیکی  وابستگی 

محصوالت  و  گیاهی  محصوالت  غذایی، 
به  از وابستگی کّمی ما  دامی بسیار مهم تر 

محصوالت غذایی است. این وابستگی بسیار 
خطرناک است و سرمایه گذاری در این زمینه 
ضروری است. این موضوع در این سند ملی 
بحث  در  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  هم 
زند  دکتر  آقای  پیش از این  که  »خودکفایی«، 
به طور مفصل به آن اشاره کردند، الزم است 
موضوع  کنم.  اضافه  را  مطلب  چند  نیز  بنده 
»خودکفایی« موضوع مهم و حساسی است، 
هم اکنون با توجه  به شرایط اقلیمی و منابع پایه 
و خسارت های شدید وارد شده به بعضی از 
بحث  برخی  خاک،  و  آب  به ویژه  منابع،  این 
خودکفایی را به طور جدی زیر سؤال می برند، 
امکان پذیر  به هیچ وجه  مهم  این  آنها،  ازنظر 
نیست و نباید پس از صرف سرمایه ها، ادعای 
توسعه  مسئله  دیگر،  مسئله  کرد،  خودکفایی 
افقی است، زمانی که این مهم را مطرح می کنند 
کار،  این  رسیدیم،  خودکفایی  به  می گویند  و 
جزو کارهای خطرناک است، یعنی سبب بروز 
به  را  مراتع  می شود،  سنگینی  خسارت های 
زراعت دیم تبدیل و خسارت جبران ناپذیری 
را به منابع پایه و کشاورزی وارد می کند. آنچه 
که در این سند روی آن تأکید شده است، بحث 
به طوری که،  است،  سند  این  دانش بنیان شدن 
در این سند اسم دانش بنیانی هم آمده است. 
به عنوان مثال، در بخش تولید که آقای مهندس 
کشاورز آن  را جمع بندی می کردند، مقایسه ای 
با کشورهای مختلف با اقلیم  مشابه با ایران، 
انجام شد. برای مثال خوزستان و مصر را با هم 
قیاس کردند و نشان دادند میزان تولید گندم 
در مصر و خوزستان به ترتیب 7 و 4 تن در 
بیان کردند شرایط  هر هکتار است. همچنین 
همین  است.  آلمان  مشابه  مازندران  اقلیمی 
بررسی نشان می دهد که ایران از نظر راندمان 
کشاورزان  و  است  پایین  بسیار  تولید، 

فاصله  چقدر  کشاورزان  سایر  با  نمونه 
دارند. بنابراین، ما بیشتر روی موضوع 

زنجیره ارزش و ضایعات صحبت 
زمین های  اگر  می کنیم. 

115 طبیعت ایران/ جلد 6، شماره 6، پیاپی 31، بهمن- اسفند  1400



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 116

می شوند،  تبدیل  مسکونی  به  زراعی 
»جلوگیری  عنوان  با  راهبردی  باید 
ارائه شود.  اراضی«  کاربری  تغییر  از 
مشخص  راهکار  ملی،  طرح  این  در 
کردیم. برای مثال، جذابیت های شمال 
این  به  تنها  بگیرید،  نادیده  را  کشور 
شرایط  به دلیل  که  کنید  بسنده  نکته 
حساس حاکم  بر سواحل شمال، تغییر 
ممنوع  نیز  گذشته  در  است،  ممنوع  کاربری 
مرغوب،  کشاورزی  زمین  یک  است.  بوده 
فروش  ولی  دارد،  درآمد  میلیون   50 تا   20
آن به معامله گران ساخت ویال، سود هنگفتی 
است  مشخص  می کند،  کشاورز  نصیب  را 
بتواند  تا  می فروشد  را  خود  زمین  کشاورز 
این  در  بی شک،  کند.  متحول  را  زندگی اش 
در  ما  می دهد.  رخ  زیادی  فساد  نیز  میان 
این نکته اشاره کردیم، نمی توان  به  این سند 
جمله  از  کشور  شمال  جاذبه های  جلوی 
باید  دنبال  گرفت،  درواقع  را  جنگل  و  دریا 
بود،  تقاضاها  این  به  برای پاسخگویی  راهی 
اینجاست که بحث بلندمرتبه سازی ها در شهر 
و روستا مطرح می شود. در بعضی از مناطق 
مجوز ساخت حداکثر تا 2 طبقه را می دهند، 
در شمال کشور اما این موضوع، بیشتر جلب 
توجه می کند، بلندمرتبه سازی با برج های 20 
است.  بیشتری  نیاز  پاسخگوی  طبقه،   30 و 
وجود  زمین  محدودیت  وقتی  دنیا،  تمام  در 
داشته باشد، توسعه عمودی را در دستور کار 
خود قرار می دهند، بنابراین، در این سند، به 
این راهکار بسیار مهم نیز پرداخته شده است. 
توسعه عمودی باید براساس ارتقای بهره وری 
سند  مورد نظر  که  اهدافی  تا  گیرد،  شکل 
غذایی است، تحقق پیدا کند، تبدیل زمین های 
به زراعت دیم و موارد مشابه، جزو  زراعی 
کارهای نادرستی است که در 40 سال گذشته 
هم مفید نبوده و غیر از تخریب منابع، عایدی 
البته شاید  دیگری برای کشور نداشته است. 
در کوتاه مدت اثر جزیی داشته باشد، ولی در 
درازمدت از پایداری الزم برخوردار نیست. 
اهمیت اصول امنیت غذایی، حصول پایداری 
است.  بلندمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت،  در 
و  پایه  منابع  حفظ  غذا   به  تأمین  پایداری 
دارد.  بستگی  آنها  از  درست  بهره برداری 
اصول مربوط  به بهره برداری هم باید رعایت 

شود. 
برنامه های  هدایت  و  مدیریت  ایران:  طبیعت 
به   است؟  چگونه  ارائه شده  غذایی  امنیت 
بیان بهتر، ضمانت اجرایی این سند چیست؟ 
بودیم  مختلفی  اسناد  تدوین  شاهد  تاکنون 
داشتند،  خوبی  شروع  ابتدا  در  متأسفانه  که 
اما به درستی اجرا نشدند، با شکست مواجه 
شدند و اهدافشان محقق نشد. به عنوان مثال، 
آقای  که  طور  همان  جنگل«،  »تنفس  طرح 
آن  جریان  در  کامل  به طور  جاللی  مهندس 

هستند، پس از آن که بسیاری از متخصصان 
ذی ربط به این نتیجه رسیدند که جنگل ها در 
حال نابودی هستند،  تصمیم گرفتند استراحتی 
طرح،  این  اگرچه  بدهند.  آنها  به  ساله   10
جزو طرح های خوب بود، ولی برای اجرایی 
کردن آن، الزاماتی وجود داشت که مؤسسه 
را  آنها  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات 
مکتوب و برای مسئوالن وقت ارسال کرد. 

یکی از آن الزامات، حمایت دولت و تداوم 
از  حفاظت  افزایش  و  جنگل داری  طرح های 
عرصه ها بود، که متأسفانه این الزامات رعایت 
یافت،  افزایش  چوب،  قاچاق  روند  نشد، 
انجام شده در  مقداری از سرمایه گذاری های 
جنگل از بین رفت و خسارت هایی به جنگل 

وارد شد.
درمورد این سند نیز نگرانی هایی وجود دارد، 
دغدغه های  و  مسائل  به  همه جانبه  نگرش 
سند،  این  در  محیط زیست  و  طبیعی  منابع  

اسنادی  چنین  می طلبد،  را  جدی  مدیریت 
به طور  باید  آن،  بودن  چند وجهی  به  باتوجه 
و  هدایت  وزارتخانه  چند  توسط  هم زمان 
اجرا شوند که کار ساده ای نیست. مدیریت 
و ضمانت اجرایی این سند چگونه است؟ آیا 
در مورد این مهم نیز، برنامه ریزی شده است؟

دکتر اسکندر زند
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امنیت غذایی در کشور ما عالوه بر چالش های 
خرد، دارای چند چالش کالن نیز هست. 

نداشتن فرماندهی واحد، اولین چالش  اساسی 
است. دومین چالش کالن اینکه، جایگاه آن 
مشخص نیست و چالش بعدی اینکه، پیچیدگی 
چالش های  از  یکی  است.  نشده  درک  کار 
بسیار اساسی، بحث جایگاه است، در علوم 
اجتماعی و علوم روانشناسی، هرمی با عنوان 
»هرم مزلو« مطرح است. آب، غذا و مسکن 
اولین نیازهای انسان در این هرم هستند، در 

سطوح بعد به ترتیب نیازهای امنیت، آغوش و 
دوستی، خودشکوفایی و درنهایت نیاز متعالی 
اولین  است،  مهم  بسیار  نکته  این  دارد.  قرار 
نیازهای انسان، آب، غذا و مسکن هستند، در 
بسیاری از کشورها امنیت غذایی، اصلی ترین 
امنیت  به  نسبت  حتی  می رود،  به شمار  رکن 
دفاعی و امنیت اجتماعی نیز ارجح  است، در 

امریکا چنین دیدگاهی حاکم است. 

آدمی اول اسیر نان بود         
چون که قوت نان بنای جان بود

تمام هم و غم ما این است که مفهوم این بیت 
نیاز  امنیت غذایی در کشور  بیندازیم.  را جا 
دارد.  خوب  جایگاه  و  واحد  فرماندهی  به 
به  و  است  ارزشمند  شما  برای  چیزی  وقتی 
می کنید،  آن  برای  کار  دو  می پردازید،   آن 
دوم، جایگاه  و  می کنید  آن خرج  برای  اول، 
خوب به آن می دهید. مثل این است که شما 
او  برای  تردید،  بدون  دارید،  ویژه ای  مهمان 
نیز  را  خوب خرج می کنید و جایگاه خوبی 
برایش در نظر می گیرید. اهمیت امنیت غذایی 
این  تاکنون،  متأسفانه  اگرچه  است،  مهم  نیز 
ندادیم،  انجام  غذایی  امنیت  برای  را  کار  دو 
کردیم.  اشاره  نکات  این  به  سند  این  در  اما 
آقای دکتر ساداتی نژاد، وزیر محترم جهاد، از 
کردند،  صحبت  غذایی  امنیت  قرارگاه  ایجاد 
انقالب  بسیار خوبی است. شورای  نکته  این 
کرده  مطرح  را  موضوع  این  نیز،  فرهنگی 
آن  به  رهبری  معظم  مقام  همچنین،  است، 
اشاره کردند. امنیت غذایی بدون یک مدیریت 
واحد، یا هماهنگ کننده واحد، بدون پرداختن 
خواهد  ناخوشایندی  اتفاق  جایگاه،  بدون  و 
پوست  در  را  ما  دست  زود  یا  دیر  که  بود 
گردو خواهد گذاشت. این سند در یک  سال 
جایگاه خواهی  گفتمان سازی،  در  گذشته، 
رسیده  موفقیت   به  حدی  تا  ارتقا خواهی  و 
است، نظر ما این بود که هیئت دولت، رئیس 
مسئولیت  کشاورزی  جهاد  وزیر  یا  جمهور، 
ستاد هماهنگی راهبردی اجرایی را بر عهده 
نیز حضور  گیرند و تمام دستگاه های مرتبط 
داشته باشند. درواقع، ارکان آن شبیه شورای 
امنیت ملی است. این ستاد هماهنگی ممکن 
است به موازات، در طول یا عرض، یا به  هر 
شکل دیگر در کنار شورای امنیت ملی باشد. 
از  کمتر  ستاد  این  جایگاه  و  اهمیت  چرا که 
شورای امنیت ملی نیست. شاخص های امنیت 
غذایی باید مشخص شوند، که ما آنها را در 
این سند مشخص کردیم. ما 2500 شاخص 
خرد و 200 شاخص کالن و مهم را در این 
سند ارائه کردیم که باید به طور ساالنه پایش 
خرد  شاخص های  پایش  با  شوند.  رصد  و 
حرکت  جلو  به   رو  می شویم  متوجه  کالن  و 
می کنیم یا در شاخص ها پس رفت می کنیم. در 

اول  گام  در  راهبردی،  ستاد  کلی،  نگاه  یک 
امنیت  شاخص های  رصد  و  پایش  مرکز  و 
غذایی، در گام بعدی قرار دارد، در گام سوم 
حدود  است.  شده  دیده  مطالعاتی  مرکز  هم، 
15 مرکز در وزارتخانه های مختلف در حال 
پراکندگی  نشان دهنده  این  و  هستند  فعالیت 
که  است  این  هدف  درواقع،  است.  کار  در 
اگر این     ها در کنار هم جمع نمی شوند، تحت 
یک فرماندهی باشند. ساز و کار، دیده شده و 
حال  در  نیز  فرهنگ سازی  و  گفتمان سازی 
انجام است. امید است هرچه زودتر این مهم 
محقق شود. البته حتی اگر این هدف در این 
به  توجه  با  درنهایت  نشود،  نیز حاصل  سند 
نیاز کشور، شکل خواهد گرفت. در بسیاری 
از کشورها هم این مهم، به  طریقی حل شده 
است. متأسفانه در ایران و در 40 سال گذشته 
هیچ سند، چراغ  راه، یا نقشه ای وجود نداشته 
است، هم اکنون اما، این سند تولید شده است 

و امیدواریم این مسئله در کشور حل شود.

مهندس خداکرم جاللی
اجرای  نیز  بنده  جدی  دغدغه  و  مسئله 
نهایت  سند،  این  تدوین  در  است.  سند  این 
همه  از  شده،  صرف  دقت  و  جامع نگری 
ظرفیت های علمی و تخصصی کشور استفاده 
بی نظیر  و  بی بدیل  ارزشمند،  سندی  و  شده 
است که در آن به همه ابعاد توجه شده است، 
آن  اجرای  است  مهم  آنچه  مرحله،  این  در 
است. در اجرای این سند، تنها وزارت جهاد 
اجرایی  مجموعه  نیست،  دخیل  کشاورزی 
در  را  الزم  همراهی  باید  نیز  کشور  مقننه  و 
تأمین اعتبارات و منابع الزم و به ویژه بحث 
داشته  انسانی  منابع  آموزش  و  توانمندسازی 
باشند. این موضوع یکی از مباحث بسیار مهم 
است،  داده  نشان  تجربه  است.  نگران کننده  و 
می شود،  نوشته  برنامه ها  و  قوانین  در  آنچه 
ناقص  یا  نمی شود،  اجرا  یا  می شود،  اجرا  یا 
نتیجه  به  این روند  با  اجرا می شود. بی شک، 
و  کشاورزی  بخش  بیماری  رسید.  نخواهیم 
امنیت غذایی، در ابتدا باید درست تشخیص 
داده شود و سپس درست درمان شود، که اگر 
درست درمان نشود، به بیماری مزمن تبدیل 
بیماری های  بروز  به  منجر  درازمدت،  در  و 
پا  از  را  بیمار  درنهایت  و  شد  خواهد  دیگر 
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فردوسی  قول  به   آورد.  خواهد  در 
کردار  نیم  چون  گفته  »دوصد  بزرگ 
به عنوان  نیز،  بنده  بنابراین،  نیست«. 
بسیار  کمیسیون،  این  اعضای  از  یکی 
نگران اجرای این سند هستم و نگران 
این که مبادا گذر زمان باعث فراموشی 
اینکه  یا  شود،  سند  این  اجرای 
به راحتی از کنار این موضوع مهم عبور 
تعداد  کردن  مسدود  هم اکنون،  کنند. 
آسانی  کار  غیرمجاز  چاه  حلقه   500،000
کسانی  معیشت  برای  جایگزینی  باید  نیست، 
که زندگی آنها به این چاه ها گره خورده است، 
بعضی  در  کرد.  مسدود  را  آنها  و سپس  پیدا 
بستن  از  دلخراشی  صحنه های  شاهد  موارد 
چاه ها بوده ایم، به عنوان مثال، کشاورزان ابراز 
چاه  در  را  خانواده ام  و  من  »ابتدا  که  کردند 
بیندازید و سپس چاه را ببندید.« این کار نیاز 
به برنامه ریزی دارد، وزارت نیرو این اهتمام 
را ندارد و تاکنون اقدامی نکرده است. بحث 
معیشت جایگزین، یکی از بحث های اساسی 
به آن ورود و  باید  نظام  و مهم است که کل 
برای حل آن تالش کنند. برخی از چالش های 
موجود در بحث مدیریت جامع حوزه آبخیز، 
است.  نادرست  مدیریت های  از  ناشی 
متأسفانه، در بخش آبخیز، هر کسی به صورت 
داده  انجام  را  خودش  کار  فردی  و  انتزاعی 
سد  زهره  رود  روی  خوزستان  در  است، 
احداث کردند، به دنبال آن تاالب ها خشک و 
به کانون تولید ریزگرد تبدیل شدند، درنتیجه 
است.  شده  غبار  و  گرد  پدیده  درگیر  اهواز 
حقابه  نکردن  رعایت  جیرفت،  سد  درمورد 
تاالب  شدن  خشک  به  منجر  محیط زیست، 
جازموریان با مساحت 500،000 هکتار شده 
است. روزهایی که همکاران بنده در سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در حال 
بودند، اعالم می کردند، 25   این منطقه  پایش 
از  داخلی  غبار  و  گرد  تولید  کانون  درصد 
مناطق شرق و  کانون  این  است،  جازموریان 
یا  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  کشور  مرکز 
ارومیه که احداث سد روی  درمورد دریاچه 
دریاچه شد.  آن، سبب خشکی  آبخیز  حوزه 
ما مدیریت یکپارچه  نشان می دهد،  این مهم 
حوزه ها را ندیدیم، هر کسی به طور انتزاعی، 
کار  این  با  و  می دهد  انجام  را  خودش  کار 

می شود.  اهدافمان  به  ما  نرسیدن  سبب 
آبخیز  حوزه  هدفمند  و  یکپارچه  مدیریت 
شود،  اجرا  باید  است،  آمده  سند  این  در  که 
مشارکت اصولی و حقیقی مردم در حفاظت 
باید  نظام  که  برنامه ای است  نیازمند  احیا،  و 

آن  را بپذیرد. 
ارائه الگوی مناسب و کارآمد برای جنگل داری، 
مرتع داری، بیابان زدایی، کشاورزی و دامپروری 
اولویت  با  آبخیزداری  عملیات  و  مسئوالنه 
عملیات بیولوژیک از جمله موضوعاتی است 
که باید مورد توجه قرار گیرد. بهره برداری از 
منابع پایه براساس توان اکولوژیک انجام شود، 
یعنی براساس ظرفیت قابل تحمل و بازسازی. 
جنگل داری، با دامداری و کشاورزی میانه ای 
هم  هم زمان  زاگرس ،  جنگل های  در  ندارد، 
شاهد حضور دام هستیم و هم در زیر اشکوب 
آن زراعت می کنیم. بنده بسیاری از این مناطق 
را پایش کردم، به جز موارد کوچک به شکل 
لکه ای، که انسان و دام امکان دسترسی به آنجا 
را ندارند، در سایر قسمت های جنگل، به جز 
درختان 50 یا 100 ساله، هیچ نهالی نمی بینید، 
درست شبیه جامعه ای که کودکان یک ساله، دو 
ساله، پنج  ساله و ده ساله نداشته باشد و تمام 
توان  درمورد  باشند.  پیر  جامعه  آن  اعضای 
اکولوژیک، عرصه ها و اکوسیستم ها باید مورد 
این  بر اساس  بهره برداری  قرار گیرند و  توجه 
توان انجام شود. بنابراین، حفاظت از جنگل، 
زراعت و دامداری به طور هم زمان در جنگل 
آموزش  نظام  به  متأسفانه  نیست،  امکان پذیر 
منابع   حوزه  در  بهره برداران  توانمندسازی  و 
طبیعی، که نقطه اصلی تمرکز شماست، توجهی 
نشده است. زندگی در جنگل و مرتع نیازمند 
بنابراین،  است.  خاصی  مدیریت  و  دانش 
پایه  را حفظ  منابع  تحولی ضروری است که 
امنیت  تا پایداری  و پایداری را تضمین کند، 
امنیت  غیراین صورت  در  شود،  ایجاد  غذایی 
غذایی  مثل گذشته، دچار تالطم خواهد شد. با 
تغییر در وضعیت بارش، اوضاع تغییر می کند، 
است،  برقرار  خوبی  وضع  پربارش،  سال  در 
 سال بعد از میزان بارش ها کمی کاسته می شود، 
انجام می شود و  در نتیجه واردات محصوالت 
سال به  سال هم وضعیت بدتر خواهد شد. 20 
سال پیش، مراتع به دیم زارها تبدیل شدند، در 
هوموس  و  کمتر  فرسایش  نخست،  سال های 

از  و  شسته  خاک  به مرور  بود،  بیشتر  خاک، 
دسترس خارج شد، درنتیجه، تولید هم کاهش 
یافت، کشاورزی حفاظتی نیز اجرا نشد. چند 
درصد از اراضی دیم  تحت پوشش کشاورزی 
حفاظتی قرار گرفت؟ آیا ماشین آالت مربوط 
کشاورزان  اختیار  در  حفاظتی  کشاورزی   به 
ما  دغدغه  که  چیزی  بنابراین،  گرفت؟  قرار 
در  امنیت غذایی  اهداف سند  به  نیل  و  است 
گروی آن است، اجرای مناسب و کارآمد آن 
است که می تواند امنیت غذایی را، تضمین و 
به منابع  باید  پایه را حفظ کند. درواقع  منابع 
پایه اهمیت داده شود، همان طور که آقای دکتر 
زند، 10 برنامه و کار اساسی را در اولویت قرار 
دادند و در بیشتر آنها به منابع پایه )آب و خاک 
منابع طبیعی( اشاره کردند. همه ما به این نسل 
و نسل های آینده مدیون و در قبال آنها مسئول 
این  برای حفظ  باید  هستیم، پس بدون شک 
منابع تالش کنیم. دوباره تأکید می کنم، امنیت 
غذایی شالوده همه امنیت ها از جمله اقتصادی، 

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ملی است.

طبیعت ایران: از حضور شما و ارائه مطالب 
این  امیدوارم  سپاسگزارم،  ارزشمندتان 
توجه  مورد  جوانب  همه  آنها  در  که  اسناد، 
قرار گرفته است، به طرز مطلوبی استفاده و 

اجرا شوند.


