
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر

63-74، صص 1401فروردين و ارديبهشت )، 96-97(پياپي  اول و دوم، شماره دهم، سال مقاله پژوهشي، «امنيت اقتصادي»علمي  ماهنامه

63

امنیت آب و امنیت غذا در کشور
محمد نعمتى

1

چكيده
شود. با به خطر افتادن امنیت غذایی و آب در جهاناهمیت امنیت آب با ورود به مبحث امنیت غذا چندین برابر می

اماتی ازقبیلها با اولویت قراردادن اقدهایی مانند ركود جهانی و شیوع ویروس كرونا، دولتبه دلیل حوادث و بحران
غذاییـكشاورزي هايسیستم ویژه در بخش كشاورزي)، تقویتيكپارچه آب (به مدیریت در گذاريسرمایه افزایش

وهوا، سعیآب خدمات در دانش هايشكاف كردن نوآوري و پر ارتقاي و دانش آب، پیشبرد بحران آثار كاهش در
سوم آب قابلترین قاره جهان، تنها حدود يكعنوان پرجمعیتآسیا بهقاره اند. در تثبیت امنیت آب و غذا كرده

ایران نیز در جایگاه ها داراي كمبود فيزيكي آب است.ر قارهدیگدسترس در دنیا را در اختیار دارد و نسبت به 
آب منابع درصد 70 از ایران .است حد از بیش مصرف و شیرین آب كمبود دلیل به آبی پرتنش كشورهاي 24

بیشهمچنین،  .است درصد) 40مجاز ( حد از فراتر بسیار كه كندمی در دسترس خود استفاده تجدیدشده شیرین
كنند. این خدمات در شهرها نسبت بهدرصد از جمعیت كشور از خدمات اولیه آب آشامیدنی استفاده می 94از 

براي برقراري امنیت آب ودرصدي است.  8/7داراي شكاف  1379ـ1399هاي طور متوسط طی سالروستاها به
و آب انتقال و ذخیره مانند هاگذاريدرنهایت، امنیت غذایی در كشور، اولویت قرار دادن امنیت آب در سیاست

ویژه در بخش كشاورزي، اصالحات از سطح ملی تا محلی مانندبه يكپارچه آب منابع، مدیریت از حفاظت
شود.تدوین مدیریت كارا در بین مسئوالن و گسترش كشاورزي هوشمند پیشنهاد میسازي در جامعه و فرهنگ

.يكپارچه امنیت آب، امنیت غذا، بخش كشاورزي، مدیریت واژگان كليدي:

مقدمه
هاي اقتصادي،با افزايش جمعيت انساني و رشد فعاليت

ديل شده است. آلودگيتخريب آب به نگراني جهاني تب
ترينهاي سطحي و زيرزميني يكي ديگر از بزرگآب

براي هاتهديدها براي آب شيرين موجود است. رودخانه
هازباله سازيرقيق و ونقلحمل ها،دريافت آلودگي

فشار انساني هايفعاليت تشديد شوند.مي استفاده
وارد زيرزميني و سطحي هايآب كيفيت بر ايفزاينده

براي آب منابع به دسترسي براي پيامدهايي و كندمي

nematy@isu.ac.ir                                1 استادیار دانشکده معارف اسالمى و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السالم، تهران، ایران.
2. UN-Water

رو بحث امنيت آب دردارد. ازاين مختلف مصارف
امنيت آب در تعريفسطح جهاني مطرح شده است. 

عبارت است از وجود2جهاني سازمان ملل متحد
دسترسي ايمن و مطمئن به مقادير كافي آب براي حفظ

اقتصادي، حفاظتـتوسعه اجتماعي معيشت، رفاه افراد،
در برابر آلودگي و بالهاي ناشي از آب و حفظ

اكوسيستم در فضايي مملو از صلح و ثبات سياسي.
يكي از الزامات رشد و توسعه پايدار، امنيت آب

يي كه در آن امنيت آب تأمين شده باشد،است. دنيا



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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سالم، آب داراي افراد همه آن دنيايي است كه در
و سالم زندگي داشتن براي تميز و صرفهبهمقرون
سيل، از جوامع آن در كه است دنيايي. هستند سازنده
هايبيماري و فرسايش زمين، رانش سالي،خشك
حفاظت آب امنيت. شوندمي محافظت آب از ناشي

و دهدمي ارتقا را اجتماعي عدالت و زيستمحيط از
.كندمي مقابله آب ضعيف مديريت پيامدهاي با

است. زير موارد در گرو آب امنيت افزايش
و كافي آب منابع بودن دسترس در از اطمينان ) 1

پذيرفتني. كيفيت با اعتماد قابل
هايفعاليت همه براي آب خدمات ارائه ) 2

نظر از كه ايشيوه به اقتصادي و اجتماعي
.باشد پايدار زيستيمحيط

سيل، مانند آب با مرتبط خطرات كاهش ) 3
آلودگي. و ساليخشك

از است ممكن كه هاييدرگيري به رسيدگي ) 4
در ويژهبه مشترك، هايآب سر بر اختالفات
و شود ايجاد فزاينده استرس هايموقعيت
.بردـبرد هايحلراه به هاآن تبديل

ايمن و كارآمد در مديريت صحيح، ) 5
رساني آب.دهي و خدماتخدمات

باتوجه به اهميت آب و اقليم غالب گرم و خشك
در ايران، در اين گزارش به بررسي امنيت آب و غذا

شود. در اين راستا، به ايندر كشور پرداخته مي
شود؛ وضعيت امنيت آبها نيز پاسخ داده ميپرسش
ور چگونه است؟ ميزان اثرگذاري امنيت آبدر كش

بر امنيت غذا چگونه است؟ در ادامه، براي پاسخ به

قابل دسترس دارند. هايي مورد بررسي قرار گرفتند كه داده. شاخص1

ها، به بررسي امنيت آب در كشور و شرحاين پرسش
پردازيم. پس از آن، مالحظاتامنيت آب و غذا مي

امنيت اقتصادي با به خطر افتادن امنيت آب و غذا در
ي و ارائهبندكشور گزارش و درنهايت، به جمع

شود.پيشنهادها پرداخته مي

ـ امنيت آب در كشور1
است. چندبعدي پيچيده و ايمجموعه آب امنيت

آب و دسترسي به كيفيت به آب يتامن به دستيابي
بر فشار افزايش با. دارد بستگي آب آشاميدني سالم

هايمقياس در آب از استفاده براي رقابت آب، منابع
مختلف هايبخش و الملليبين و ايمنطقه محلي،
اين موضوع در جامعه به. شودمي تشديد اقتصاد

آب تأمين مانند اساسي نيازهاي شكل تأمين
بروز صنعتي مصارف و برق آبياري، آشاميدني،

هايدر ادامه، به بررسي برخي از شاخص. كندمي
شود.در جهان و كشور پرداخته مي 1آبي

آب اساس زندگی و ضرورت هر فرد است،
به در حال تبدیل شدن ايطور فزایندهاما به

اي برايشدهمنبع طبیعی كمياب و تخریب
ها نفر از جمعیت جهان است. درمیلیون

دسترس بودن آب كافي براي مصارف
سرعت در حال رشد،مختلف جمعیت به

هاي مهم درضروري و به يكي از چالش
هاي اخیر تبدیل شده است.سال

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 1401، صص 63-74



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

امنیت آب و امنیت غذا در کشور 
          تدبیر اقتصاد
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كننداستفاده مي در دنيا دهي آب آشاميدنيخدماتجمعيتي كه از  مديريت صحيح و ايمن ـ 1نمودار 
)سب درصدحبر(

مأخذ: سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد.

دهي آبخدماتمديريت صحيح و ايمن 
جانبه آن است كه باعثشامل مديريت همه آشاميدني
شود. كشورهاي با درآمد باالمنيت آب ميايجاد ا

بيشترين درصد جمعيتي و كشورهاي با درآمد پايين
كمترين درصد جمعيتي تحت مديريت را طي

در راستاي ارائه و 1379ـ1399هاي سال
درصد 95دهي آب آشاميدني داشتند. بيش از خدمات

از جمعيت كشورهاي با درآمد باال مشمول خدمات
درصد از جمعيت 28و حداكثر مذكور هستند 

كشورهاي با درآمد پايين از مديريت صحيح و ايمن
كنند.دهي آب آشاميدني استفاده ميدر خدمات

درصد از جمعيت 58و  76همچنين، حداكثر 
باال و متوسطكشورهاي با درآمد متوسط روبه

برند.پايين از خدمات مديريت آب بهره ميروبه

)سب درصدحبر( كننداستفاده مي در دنيا آب آشاميدنيكمترين خدمات اوليه  از جمعيتي كهـ 2نمودار 

مأخذ: سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد.
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تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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دهي در كشورها، از كمترينبر خدماتافزون
عيتي كه از آب آشاميدني در دنيا استفادهجم
عنوان شاخصي در راستاي رسيدن بهكنند نيز بهمي

شود. در گروه كشورهاي باامنيت آب استفاده مي
99كم ، دست1379ـ1399هاي درآمد باال طي سال

درصد از جمعيت هر كشور از خدمات اوليه آب
هايآمار در كشوركنند. اين آشاميدني استفاده مي

پايينباال و درآمد متوسط روبهبا درآمد متوسط روبه
درصد از جمعيت كل هر كشور 88و  95به ترتيب 

است. كمترين درصد جمعيتي كه از كمترين
كنند، متعلقخدمات اوليه آب آشاميدني استفاده مي

به دو گروه كشورهاي با درآمد پايين و  كشورهاي
د است (نموداردرص 50با درآمد متوسط با ساالنه 

).2شماره 

استفاده دهي در كشورخدمات صحيح مديريت با آب آشاميدنياز كمترين خدمات اوليه جمعيتي كه ـ 3نمودار 
)سب درصدحبر( كنندمي

مأخذ: سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد.

كمترين خدمات اوليه آب آشاميدني در ايران
درصد از جمعيت كشور را 94بيش از 

بيش از 1379ديگر، در سال عبارتگيرد. بهدربرمي
درصد مردم كشور  از خدمات اوليه آب 94

هايكردند. اين عدد طي سالآشاميدني استفاده مي
اراي رشد آرامي بوده و در سالد 1379ـ1399
درصد رسيده است. ارائه خدمات 5/97به  1399

درصد رشد داشته 6/3اوليه در دوره مورد بررسي 
است. همچنين، ارائه خدمات آب آشاميدني با

1379مديريت صحيح و ايمن در كشور در سال 
) را3/90كمترين درصد از جمعيت كشور (

94درصدي، به  09/4گرفت و پس از رشد دربرمي
درصد از جمعيت كشور در پايان دوره مورد

).3رسيد (نمودار شماره  1399بررسي، يعني سال 
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

امنیت آب و امنیت غذا در کشور 
          تدبیر اقتصاد
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به تفكيك روستا و شهر كننداستفاده ميدر كشور  آب آشاميدنياز كمترين خدمات اوليه جمعيتي كه ـ 4نمودار 
)سب درصدحبر(

ذ: سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد.مأخ

تر معيارهاي مورد بررسيبا بررسي بيشتر و دقيق
رسيم كه كمترين خدمات اوليه آببه اين نتيجه مي

طور متوسطآشاميدني در شهرها نسبت به روستاها به
درصدي8/7هاي مورد بررسي داراي شكاف در سال

كاهش 1379ـ1399هاي ست. اين شكاف طي سالا
يافته است. بنابراين، در روستاها درصد اندكي از مردم
از كمترين خدمات اوليه آب آشاميدني نسبت به مردم

).4كنند (نمودار شماره در شهر استفاده مي

به تفكيك كننداستفاده ميدر كشور  آب آشاميدنيدهي حيح و ايمن خدماتاز مديريت صجمعيتي كه ـ 5نمودار 
)سب درصدحبر( روستا و شهر

مأخذ: سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد.
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تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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، وجود شكاف و تفاوت در ارائه5در نمودار شماره 
دهي آبمديريت ايمن و صحيح براي خدمات

شود. بيشترينآشاميدني در شهر و روستا مشاهده مي
درصد است. ارائه 6/14، 1379شكاف ممكن در سال 

دهي آب آشاميدني در سالمديريت ايمن در خدمات
17/87و  14/96به ترتيب در شهر و روستا، 1399

در شهر و روستا، 1379درصد است. اين متغير در سال 
شود.درصد از كل جمعيت را شامل مي 98/80و  56/95

ـ ارتباط امنيت آب و امنيت غذايي2
وهوايي، حكومت وتأثير تغييرات شديد آب

زيست بر چرخه ارتباط امنيت آب، امنيت غذامحيط
كهو امنيت انرژي يكي از موضوعات مهمي است 

هاي كالن هر كشور راگيريوسوي تصميمسمت

به آب ). امنيت6 كند (نمودار شمارهمشخص مي
است مهم غذايي امنيت براي تأمين داليل متعددي

زيرا افزايش توليد غذا؛ )2021 يونگ و همكاران،(
گويي به جمعيت آينده بايد با منابع آبيبراي پاسخ
نيت غذايي دارايامنيت آب نيز مانند ام .حاصل شود

جمعيتي و اقتصاديـاجتماعي و آثار بزرگ هاويژگي
نبود امنيت آب سبب ايجاد اعتراضات و( است

شود. از سويهاي گسترده در جامعه ميدرگيري
ديگر، با كاهش امنيت آب در جامعه، اقتصاد آن

. بخش)گيردشدت تحت تأثير قرار ميجامعه به
كاالهاي اساسي در درصد 90كشاورزي (كه حدود 

آب هاي ديگراز حوزه بيش شود)آن توليد مي
طوربه آب و غذا امنيت بنابراين،. كندمي مصرف
.هستند مرتبط هم به ناپذيريجدايي

امنيت غذاييـ ارتباط امنيت آب و  6نمودار 

جهاني. آب خبري سايت: مأخذ

منابع آب

امنيت آب

امنيت
غذايي

امنيت
انرژي

حكومت

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 1401، صص 63-74



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

امنیت آب و امنیت غذا در کشور 
          تدبیر اقتصاد
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بر اساس. ندارد وجود غذايي امنيت آب، امنيت بدون
، براي1آب جهاني المللي مشاركتمطالعات شبكه بين

حدود روز يك در نفر يك براي كافي غذاي توليد
.است نياز كالري هر در ليتر 1 حدود يا آب ليتر 3000

براي نياز مورد ليتر آب 5 تا 2 با كه هنگامي اين رقم
آب كه اهميت است واضح شود،مي مقايسه آشاميدن

اينانكارناپذير است.  توليد و تأمين امنيت غذايي براي
هاي جهاني مانندقدري مهم است كه سازمانموضوع به

سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل متحد، معرفي و
گيري و سنجش محصوالتارائه معيارهاي جديد اندازه

توليدي بخش كشاورزي را بر پايه مقدار آب مصرفي
اند. براي مثال، معيار كالري، ميزان كالري ياآغاز كرده

ده در غذا را در ازاي  يك مترمكعب آبانرژي توليدش
سنجد. اين معيار در تحقيقات سازمان فائو برايمي

ارزيابي كشاورزي معيشتي در كشورهاي جهان سوم و
).1395 گلكار، و رود (سعديفقير به كار مي

محصوالت در جهان ـ متوسط ميزان آب مورد نياز براي توليد1جدول 
آب مورد نیاز/ لیترمحصول/ كیلوگرمردیفآب مورد نیاز/ لیترمحصول/ كیلوگرمردیف

  2364هاي روغنیدانه  12  15497گوشت گاو  1
  1789سویا  13  6143گوشت گوسفند  2
  1644غالت  14  5553كره  3
  1500شكر  15  4914پنیر  4
  1334گندم  16  4602پودر شیر  5
  1000مركبات  17  4055حبوبات  6
  990شیر  18  4043گوشت بز  7
  909ذرت  19  3918گوشت مرغ  8
  900موز  20  3644دانه پنبه  9
  322سبزي  21  3419برنج  10
  100زمینیسیب  22  3340مرغتخم  11

.1398مأخذ: نصرتي و همكاران، 

شده درمحصوالت و كاالهاي اساسي گزارشنياز آبي 
، نشان از اهميت وجود آب براي توليد اين1جدول شماره 

نوع كاالها دارد. براي مثال، براي توليد يك كيلوگرم
ليتر آب و براي توليد يك كيلوگرم 15497گوشت گاو، 

ليتر آب نياز است. بنابراين، ضروري 100زميني، سيب
گرسنگي به دادن يت غذايي، پاياناست كه براي تأمين امن

و 2هايي مانند آلودگي آبآب بايد بر چالش امنيت و

1. The Global Water Partnership (GWP)
توسعه دهد. همچنين،مي كاهش را غذا توليد و زندمي آسيب تغذيه و سالمت به غيركشاورزي و كشاورزي هايبخش در آب . آلودگي2

كند.مي محدود را اقتصادي و كشاورزي

هاي ناشي از آب ناسالم و سوءتغذيه، افزايشبيماري
توانجمعيت و... غلبه كرد. با مديريت صحيح، هم مي

و هم كرد برآورده را فعلي هاينسل آب و غذا نيازهاي
آغاز را آينده براي مغذي و پايدار غذايي سيستم ساخت

كرد؛ زيرا در آينده آثار كمبود آب تمام افراد جامعه (اعم از
گيرد.هاي با درآمد باال و با درآمد پايين) را دربرميخانواده
هاي با درآمد باالتر امنيت بيشتري نسبت به آبخانواده



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد
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هااين خانواده دارند، اما در صورت گسترش اين بحران،
گيرند (ناامني آب و ناامني غذاييير قرار ميهم تحت تأث

ها دارد).ارتباط غيرمستقيمي با ثروت خانواده

جهان در آب امنيت از ـ حقايقي3
طورآب اساس زندگي و ضرورت هر فرد است، اما به

به منبع طبيعي كمياب و در حال تبديل شدن ايفزاينده
ها نفر از جمعيت جهان است.اي براي ميليونشدهتخريب

در دسترس بودن آب كافي براي مصارف مختلف جمعيت
هايسرعت در حال رشد، ضروري و به يكي از چالشبه

ها وهاي اخير تبديل شده است. چالشمهم در سال
از: اندمشكالت موجود در زمينه آب در كل دنيا عبارت

درصد جمعيت جهان، 30ميليارد نفر، معادل  2/2 .١
هاي خود به آب تميز دسترسي ندارند.در خانه

ترينميليارد نفر از مردم جهان ابتدايي 98/1 . ٢
رساني آب براي داشتن زندگي سالم را ندارند.خدمات

دقيقه 30ميليون نفر در دنيا روزانه بيش از  206 .٣
كنند.ميآوري آب صرف جمع

كشورهاي در زن ميليون 17 ساالنه .۴
و آب با بهداشتي مراكز در يافتهكمترتوسعه
.كنندمي زايمان ناكافي بهداشت

ميليون نفر از مردم دنيا آب آشاميدني خود 144 .۵
هاي آبي، سدهاها، كانالرودخانه ها،را از درياچه

كنند.و نهرها تأمين مي
خدمات و ،درصد از مردم آفريقاي سياه 49 .۶

هاي اوليه آب آشاميدني سالم را ندارند.سرويس
درصد مردم جهان، امكانات 18ميليارد نفر، معادل  37/1 . ٧

وشوي دست در منزل را ندارند.الزم براي شست
توسعه براي چالش ترينمهم آب كمبود طوركلي،به

اكوسيستم، تخريب به منجر است؛ زيرا اقتصاديـاجتماعي
شود. اين مسئلهمي معيشت تخريب و سالمت شدن بدتر

مناطق در اكوسيستمي خدمات باعث اخالل در  عملكرد
برابر در شود كه زمينخشك و سبب مينيمه و خشك
آب (كه پايين كيفيت. شود پذيرآسيب وهواييآب تغييرات

و بهداشتي پيامدهاي كند)مي نامناسب استفاده براي را آب
سالم را آب به دسترسي و رددا متعددي محيطيزيست
به زيرزميني نيز و سطحي هايآب آلودگي. دهدمي كاهش
تبديل موجود شيرين آب تهديدهاي ترينبزرگ از يكي
هايفعاليت رشد و جمعيت افزايش است. با شده

.است شده تبديل جهاني نگراني به آب تخريب اقتصادي،
دسترس دردر جدول زير پراكندگي جمعيت و آب قابل 

دنيا گزارش شده است.

جمعيت جهاني و آب قابل دسترس پراكندگيـ درصد 2جدول 
نسبت آب قابل دسترس به جمعیت جهانی  درصد آب قابل دسترسدرصد جمعیت جهانیقاره

  0/ 71  10  14آفریقا
  0/ 59  36  60/ 5آسیا
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

امنیت آب و امنیت غذا در کشور 
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، آسيا داراي بيشترين2بر اساس جدول شماره 
درصد جمعيت جهاني است (بيش از نصف جمعيت

كنند)، اما حدودقاره آسيا زندگي ميجهان در 
سوم آب قابل دسترس در دنيا را در اختيار دارد.يك

درصد 4/6آمريكاي جنوبي و كارائيب با داشتن 
درصد آب قابل دسترس را در 26 جمعيت جهان،
هاي آسيا و سپس آفريقا به نسبتاختيار دارد. قاره

ها داراي كمبود فيزيكي آب هستند.ديگر قاره
هستند مواجه آب بحران با كشورها از بسياري

است كه سال هاده هند). 2017 ،1تورتاجادا و همكاران(
آبي درگير است و هر لحظه امكان شدتبا مسئله كم

يافتن اين بحران در اين كشور وجود دارد. جمعيت كشور
ميليارد 21/1 به ،2001 سال نفر در ميليارد 03/1هند از 
هند شمال در. يافته است افزايش 2011 سال نفر در
80است كه ايعمده نگراني زيرزميني هايآب كاهش
آب ساالنه متوسط. است وابسته آن به كشاورزي درصد

1816 ، 2001 سال در هند در نفر هر براي دسترس در
بود. مترمكعب 1545 تنها ،2011 سال در و مترمكعب

مترمكعب 1340 به ، اين رقم2025 سال است تا ممكن
است. اتمام به رو هند هايچاه از درصد 54. يابد كاهش

درصد 7 تنها به جهان، جمعيت از درصد 30 چين با
اقتصاد كنار در چين. دسترسي دارد شيرين آب منابع از

نيمي از بيش. روستروبه آب بحران با خود پررونق
400 از بيش. اندشده ناپديد چين رودخانه 50000 از

آب جدي كمبود با شهر 110 و آب بحران با شهر
شيرين آب تأمين جنوبي آفريقاي هستند. در مواجه

اعتراضات 2013 سال در پذير است.سختي امكانبه

1  . Tortajada et al.
2. Singh

در برخي از مناطق آفريقاي جنوبي آميزيخشونت
امرار براي كافي آب توانستندنمي مردم زيرا شد؛ شروع
دليل به استراليا رسدمي نظر به. كنند دريافت معاش
در وهوايي)آب تغييرات دليل (به بارندگي كمبود
ششميك اكنونهم سدها. است شدن خشك آستانه
.كنندمي دريافت بارندگي از را خود معمولي آب

در آب نيازهاي رفع براي ايگزينه عنوانبه زدايينمك
.است وخيم آب وضعيت ايران در. شودمي گرفته نظر

ايران. است گالن 66 نفر هر ازايبه آب روزانه مصرف
كمبود دليل به آبي پرتنش كشورهاي 24در جايگاه 

70 از ايران. است حد از بيش مصرف و شيرين آب
در دسترس خود تجديدشده شيرين آب منابع درصد
درصد) 40مجاز ( حد از فراتر بسيار كه كندمي استفاده

جداي از كمبود فيزيكي، كمبود .)2017، 2است (سينگ
اقتصادي يكي ديگر از مسائل مهم ناامني آبي است. در

ميليارد نفر با كمبود اقتصادي 6/1حال حاضر حدود 
رغم وجود آبآب مواجه هستند؛ جايي كه به

آشاميدني، مردم تمكن مالي كافي براي دسترسي به
منابع آب موجود را ندارند.

ـ مالحظات اقتصادي4
عنوانآب به امنيت و اساسي حيات عنوان ركنب بهآ

با تنگاتنگي پيوند اكولوژيكي، امنيت شاكله اصلي
منابع امنيت غذايي، امنيت انساني، امنيت ملي، امينت

مهمي عامل طوركلي،و به دارد اقليمي امنيت طبيعي و
است انسان بهينه زيستو محيط پايدار توسعه در

نتايج بر آب ). امنيت1397همكاران، (نصرتي و 
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد
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زيستمحيط و اتفاقات در اقتصاد منفي و مثبت
از متأثر افراد اجتماعي شامل پيامدهاي. متمركز است

از ديدهآسيب كودكان آب و به مربوط بالياي
در هادرگيري آب غيرسالم، از ناشي هايبيماري

.استآب  بر مبتني تفريحات يا آب منابع به دسترسي
از ناشي اقتصادي خسارات شامل اقتصادي پيامدهاي

ارزش يا آبيبرق كاهش توليد سالي،خشك و سيل
شامل محيطيزيست پيامدهاي. است آبي كشاورزي

ها،تاالب وسعت اكوسيستم، سالمت به خطر افتادن
است. آبزيان زيستي تنوع يا شيرين آب كيفيت

انسان فاهر و توسعه مانع طوركلي، ناامني آببه
نبود امنيت آب سبب ايجاد ناآرامي و آشوب. شودمي
شود.مي

طور كه گفته شد، با تمركز بر تهيه غذا برايهمان
آب امنيت با تنها غذايي رشد، امنيتجمعيت روبه

كشاورزي و غذا سازمان است (مديركل دستيابي قابل
). درصورت ناامني آب، بيشترين2021 متحد، ملل

شود. اين بخشضرر را بخش كشاورزي متحمل مي
گندم، توليدكننده كاالهاي اساسي و اصلي مانند برنج،

ذرت، سويا و... است. با كمبود آب، مقدارجو، 
يابد. ازتوليدات در بخش كشاورزي نيز كاهش مي

سيل شدن ريجا نبود امنيت آب، منفي تأثيرات ديگر 
روستايي است مناطق در )1398هاي سال (مانند سيل

كه سبب از بين رفتن محصوالت در مزرعه و متشنج
شود.اقتصادي كشور ميـشدن شرايط اجتماعي

امنيت آب به دو صورت بر امنيت اقتصادي
صورت) امنيت آب به1گذارد؛ كشور اثر مي

ارد؛ ناامنيمستقيم بر امنيت اقتصادي و ملي تأثير د

آب با ايجاد درگيري و اعتراضات اجتماعي در
الشعاع قرار دادنجامعه باعث اختالل و تحت

شود. مسئله امنيت آبامنيت ملي و اقتصادي مي
عنوان اولويت اولچنان مهم و ضروري است كه به
مداران و دولتمردانكشورها مورد توجه سياست

أثير منفي براست و نبود امنيت آب و ناامني آن ت
) امنيت آب2امنيت اقتصادي و ملي دارد. 

صورت غيرمستقيم بر امنيت اقتصادي و ملي تأثيربه
دارد؛ ناامني آب باعث به خطر افتادن امنيت غذايي

شود و نبود غذاي كافي تأثير منفيدر هر كشور مي
بر امنيت اقتصادي و ملي دارد. همچنين، ناامني آب

زيستي براكوسيستمي و محيطبا ايجاد پيامدهاي 
امنيت اقتصادي كشور اثر منفي دارد.

بندي و راهكارهاي پيشنهاديجمع
بر را زيادي و ناامني آن استرس آب كمبود تشديد
تحميل جهان نقاط از بسياري در غذايي مواد توليد
كه شودمي تربحراني زماني استرس اين. است كرده

توليدات مواد غذايي وافزايش  دنبال به كشورها
هاي باارزشيكاالهاي اساسي با افزايش مصرف نهاده

هايدهه در آبي منابع از برداريبهره. هستند مانند آب
مديريتي، اقدامات به كمتر و بوده افزايش به رو اخير

سيستم در تغييرات و استفاده از علوم و فنون روز دنيا
عنوانهبخش كشاورزي ب .است شده كشاورزي توجه
ويژه درهاي اقتصادي، بهترين بخشيكي از مهم

توسعه، براي توليد محصوالتكشورهاي درحال
نيازمند آب و برقراري امنيت آب است؛ زيرا اين

هاي اقتصادي تحت تأثيربخش بيش از ديگر بخش

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 1401، صص 63-74



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

امنیت آب و امنیت غذا در کشور 
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وهوايي و اقليمي قرار دارد. بنابراين،تغييرات آب
يت غذا الزاميوجود امنيت آب براي برقراري امن

است و  اين دو مجزا از يكديگر نيستند.
داشتن امنيت آب در هر كشور نيازمند وجود
مديريت يكپارچه و اصالحات ساختاري براي كنترل
هر نوع بحران آب است. در واقع، جداسازي امنيت

ايهاي جزيرهگيريباعث تصميم 1غذا و امنيت آب
شود. كاهش بحران آب در بخشو ناكارا مي

كشاورزي با ارائه الگوي كشت جامع، سوق يافتن
كشورها به سمت كشاورزي هوشمند، ايجاد تعادل

رفع هر نوع بحران احتمالي آبي و در شبكه تجاري،
داشتن آمادگي الزم براي مواجهه با هر نوع بحران

شود. در ادامه، براي برقرار امنيتپذير ميآبي امكان
آب و درنهايت امنيت غذايي در كشور، راهبردهاي

شود.كننده زير ارائه ميتعيين و مؤثر
هايمؤلفه بين امنيت آب با ايجاد تعادل-

برقراري و اقتصادي: و محيطيزيست اجتماعي،
دستيابي به امنيت آب با توجه به ماهيت تغييرپذير آن

حل ساده و يكساني نيست و نيازمند مجموعهراه
هاي مديريتي و مهندسيها از انواع سيستمحلراه

ها،ها شامل مديريت تاالبحلاست. مجموعه راه
هاي زيرزميني و اكوسيستم و تركيبحفاظت از سفره

طبيعي است. با توجه به آنچه مديريت فرايندهاي
ابعاد داراي آب امنيت كه گيريممي نتيجه گفته شد،

متضمن ابعاد، اين از هريك و پيوسته هم به و متعدد
طبيعي محيط و انساني جامعه بين پيچيده تعامالت

تعادل امنيت آب نيازمند به دستيابي بنابراين، .است

. شبكه تجاري جزء سوم اين زنجيره است كه به دليل گستردگي مبحث، در اين گزارش به آن پرداخته نشده است.1

و اقتصادي و محيطيزيست اجتماعي، هايمؤلفه بين
بهتر آن است كه دولتمردان و مسئوالن با اولويت

ذخيره مانند اقداماتي ها،گذاريامنيت آب در سياست
را در دستور كار منبع خود از حفاظت و آب انتقال و

خود قرار دهند.
اخير با توجه به افزايش مديريت يكپارچه آب: -

و شيوع ناامني غذايي در جهان غذايي، مواد قيمت
زمين، و آب منابع از پايدار استفاده درباره نگراني

در كافي غذايي مواد به نياز توليد كاالهاي اساسي و
هاگرفته است و دولت قرار جهاني توسعه كار دستور

به دنبال تثبيت امنيت غذايي و آبي در كشور خود
وهوايي وآب تغييرات تهديد با مشكالت هستند. اين

شهرنشيني، جهاني (جمعيتي، تغييرات ديگر و اقليمي
غذايي، رژيم يرتغي جنگلي، پوشش تغيير

شود.مي خارجي) تشديد هايزمين در گذاريسرمايه
ويژه در بخشبه يكپارچه آب، در اين ميان، مديريت

امنيت و غذايي مواد توليد در اساسي نقش كشاورزي،
به آب ضعيف مديريت هايشيوه سويي، از. دارد آب

از. كندمي كمك زمين و آب منابع تخريب و كاهش
در حياتي نقش آب مديريت بهبود ديگر، سوي

و غذايي ناامني كاهش و غذايي مواد توليد افزايش
آبي منابع و زمين پايدار توسعه از حمايت همچنين،

هاي جهادرو ضرورت دارد وزارتخانهدارد. ازاين
كشاورزي و نيرو مديريت هماهنگ و يكپارچه آب

كنند.را برقرار و براي ايجاد امنيت آب تالش 
اقدامات از سطح ملي تا محلي براي برقراري -

گسترده بودن مفهوم امنيت آب نيازمند امنيت آب:
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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اقدامات و اصالحات از سطح ملي تا محلي است.
ها،هماهنگي سازمان مديريت كارا، سازي جامعه،آگاه

هاي اطالعاتي ناامني آب وبرقراري پيوند بين سيستم
ها،ن هر سيستم و بين سيستمغذا، ايجاد حاكميت درو

زيست وبهبود سالمت جامعه، حفاظت از محيط
اكوسيستم مشمول اين اقدامات است. بنابراين،

هاي نيرو و جهادتنها وزارتخانهضروري است كه نه
هاي مرتبط (مانند سازمانكشاورزي، بلكه تمام ارگان

سازي در جامعه و تدوينصداوسيما) با فرهنگ
ا ميان مسئوالن، امنيت آب را تأمين كنند.مديريت كار
مطلوب نتايج به دستيابي ها برايحلتمام اين راه

انسان و ارتقاي رفاه آب از مطمئن ايآينده براي
  است.

با توجه به اهميت گسترش كشاورزي هوشمند: -
تأمين امنيت غذايي و آب در كشور از سويي و از

ند آب و موادهاي مهم مانسوي ديگر، كمبود نهاده
غذايي و افزايش قيمت كاالهاي اساسي، ضروري
است كه سازمان جهاد كشاورزي، كشاورزي هوشمند
را براي برقراري امنيت غذايي و امنيت آب در كشور

گسترش و بهبود دهد.
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