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  محمد مونسان

 ن دريريان است كه منجر به كاهش مصرف آب شيرانيه اي، اصالح تغذ»امحوريتوسعه در«گانه در  25 يهااز شاخصه يكي

 . عليرغم اينكه ايران يك كشورباشديم ينيو پروتئ ييد مواد غذايا در توليو رو آوردن به مصرف آب در ييد مواد غذايتول

باشد كه اين رويه با تغيير رويكرد حكمراني باشد مصرف محصوالت شيالتي در كمترين حد ممكن در دنيا ميدريايي مي

  بايد اصالح گردد.» بحري«به » بري«از 

            محصوالت شيالتي بجاي گوشت قرمز از رويكردهاي مهم توسعه دريامحورمحصوالت شيالتي بجاي گوشت قرمز از رويكردهاي مهم توسعه دريامحورمحصوالت شيالتي بجاي گوشت قرمز از رويكردهاي مهم توسعه دريامحورمحصوالت شيالتي بجاي گوشت قرمز از رويكردهاي مهم توسعه دريامحور    جايگزينيجايگزينيجايگزينيجايگزيني

شه مكررا تاكيد شده است كه ريسته گريبانگير ايران بوده است و يودر سالهاي اخير معضل خشكسالي و كم آبي بطور پ

 ديرانمو توجه وزرا و قبال افالن پروژه انتقال آب نيست بلكه عدم  در ساخته شدن يا نشدن فالن سد ياصرفا خشكسالي 

ود وجريزي مهبرناقابليت  ،انيدر تفكر مدرن توسعه دريامحور، براي همه اركان حكمر ت.سا» توسعه دريامحور«كشور به 

مواد گياهي و همچنين مردم در دارد از جمله اصالح تغذيه ايرانيان. نوع كشت و كشاورزي در ايران وابسته به نوع تغذيه 

در توسعه دريامحور،  در تعيين نوع تغذيه ديدگاه اصلي و اساسي. استها) (براي تامين مصارف دامداريمواد پروتئيني 

باشد. استفاده از محصوالت شيالتي بجاي گوشت استفاده از آب دريا مي آب شيرين و حداكثراز  استفاده حداقل مندنياز

نيان اوابستگي شديد و عجيب ايرباشد كه ميتواند و كشت گياهان شورزي از جمله اين رويكرد ميدر تامين پروتئين قرمز 

     را كاهش دهد. آب شيرين به منابع محدود

        محصوالت شيالتيمحصوالت شيالتيمحصوالت شيالتيمحصوالت شيالتيجويي در مصرف آب شيرين با رونق مصرف جويي در مصرف آب شيرين با رونق مصرف جويي در مصرف آب شيرين با رونق مصرف جويي در مصرف آب شيرين با رونق مصرف ميزان صرفهميزان صرفهميزان صرفهميزان صرفه

كيلوگرم در سال بوده است  12تا  8سرانه مصرف گوشت قرمز در ايران با توجه به شرايط اقتصادي در سالهاي مختلف بين 

در حدود ميليون نفري ايران  85كيلوگرم در نظر بگيريم، مصرف گوشت قرمز براي جمعيت  10كه اگر متوسط آن را برابر 

ميزان مصرف آب شيرين توليد در ايران است. از هزار تن آن  700و  وارداتاز هزار تن آن  150هزار تن است كه  850

ليتر است. اگر از  8900ليتر و براي هر كيلو گوشت گوسفند برابر  15400براي توليد هر كيلوگرم گوشت گوساله برابر 

شود نيمي را از گوشت گوساله و نيمي را گوشت گوسفند فرض كنيم، ليد ميهزار تن گوشت قرمزي كه در ايران تو 700

آنهم با اين  و نيم ميليون مترمكعب آب شيرين بايد صرف تامين گوشت قرمز شود 10اين بدين معني است كه ساليانه 

ز ايرانيان حال فرض كنيد نيمي از مصرف گوشت قرم .درصد گوشت قرمز بصورت واردات تامين شود 20فرض كه حدود 

يابد چراكه ميليون مترمكعب مصرف آب شيرين كاهش مي 5منتقل شود ساليانه بيش از به مصرف محصوالت شيالتي 

     .و نيازي به آب شيرين ندارد شودبوسيله آب دريا تامين ميعمدتا توليد محصوالت شيالتي 

        ماهي و محصوالت شيالتي در كشورماهي و محصوالت شيالتي در كشورماهي و محصوالت شيالتي در كشورماهي و محصوالت شيالتي در كشور    مصرفمصرفمصرفمصرفسرانه سرانه سرانه سرانه 



گرم آن از محصوالت شيالتي  6گرم آن گوشت قرمز و فقط  30گرم است كه  36كشور  پروتئين دروزانه رسرانه مصرف 

براي يك كشور دريايي كه اتفاقا با نوع مصرف برابر محصوالت شيالتي است و اين  5است يعني مصرف گوشت قرمز 

 2نه مصرف برابر شيالتي يعني سرا حصوالتاين ميزان مصرف ممعضالت حاد كم آبي مواجه است، يك فاجعه است. 

 20ماهي و شيالت در دنيا برابر  كيلوگرم در سال است درحاليكه مطابق گزارش سازمان جهاني غذا و دارو مصرف سرانه

فغانستان و كشورهاي محصور مصرف شيالت ايران اندكي بيش از مصرف ا برابر مصرف ايران است. 10كيلوگرم است كه 

كيلوگرم و در كانادا و سوئيس  70در خشكي است. اين در حاليست كه مصرف شيالت در كشورهاي دريايي مانند ژاپن برابر 

يك فاجعه غذايي و اشتباهات فاحش در نوع حكمراني غذايي و  روشني ازه كيلوگرم است. اين اعداد و ارقام ب 30-35برابر 

  كه در رويكرد توسعه دريامحور بايد با تغيير مسير اساسي و بنيادين مواجه شود.حكايت دارد  آبمديريت 

        توسعه صنايع شيالت در سواحل با تغيير رويكردتوسعه صنايع شيالت در سواحل با تغيير رويكردتوسعه صنايع شيالت در سواحل با تغيير رويكردتوسعه صنايع شيالت در سواحل با تغيير رويكرد

پروري ايران، تامين يا توليد ماهي و ساير محصوالت شيالتي در ايران به حد كافي از مطابق گزارش انجمن شيالت و آبزي

گردد ولي قسمت عمده آن بدليل ماهي در قفس در دريا و پرورش در استخر تامين ميطريق صيد در درياي آزاد، پرورش 

دنبال بازارهاي صادراتي باشند. اگر مصرف ايرانيان  بايد بهتوليد كنندگان عدم استقبال مردم ايران، بازاري در ايران ندارد و 

را در پي دارد كه به كمك بازارهاي يون نفري ميل 85از گوشت قرمز به شيالت متمايل شود يك بازار تضمين شده داخلي 

خارجي ميتواند تحوالت بزرگي در صنايع شيالتي و صنايع پايين دستي آن و محصوالت متنوع غذايي دريايي در پي داشته 

ه با تان و قرقيزستان مجاور است كافغانستان، تاجيكستان، ازبكسباشد. ايران با كشورهاي متعدد محصور در خشكي مانند 

هزينه ماهي و محصوالت شيالتي، با رونق مصرف در  يك برنامه هدفمند ميتوان سهمي از بازار شيالت اين كشورها داشت.

   ها موثر است.و البته سياستهاي حمايتي و تشويقي دولت نيز در كاهش هزينهكشور قطعا كاهش خواهد يافت 

هاي مهم ايجاد اشتغال صنعتي در سواحل و سوق دادن جمعيت به سمت سواحل همين صنايع شيالت قطعا يكي از پايه

  سازي و تغيير ذائقه غذايي مردم ايران است.فرهنگنيازمند در ابتدا است كه 

        جايگزيني مصرف نان بجاي برنججايگزيني مصرف نان بجاي برنججايگزيني مصرف نان بجاي برنججايگزيني مصرف نان بجاي برنجصرفه جويي هنگفت در منابع آبي با صرفه جويي هنگفت در منابع آبي با صرفه جويي هنگفت در منابع آبي با صرفه جويي هنگفت در منابع آبي با 

 در يك سياستگذاري كامال اشتباه غذايي در كشور، يولمصرف نان بطور تاريخي مهمترين ماده غذايي ايرانيان بوده است 

ست. نينبوده و سازگار مطلقا غذاي قالب ايرانيان مطرح شده است كه با اقليم ايران در سه دهه گذشته، برنج به عنوان 

ليتر است  3400ليتر است درحاليكه براي هر كيلوگرم برنج برابر  1300نان برابر ميزان آب مصرفي براي توليد هر كيلوگرم 

ا اين رژيم غذايي در يك كشور خشك و كم آب منطقي و برابر گندم مصرف آب دارد. آي 6/2يعني هركيلوگرم برنج معادل 

معمولي است؟ چرا در سه دهه گذشته چنين تغييراتي در ذائقه ايرانيان اتفاق افتاده؟ آيا اين اتفاقي است يا تعمدي؟ سرانه 

ميليون تن آن از واردات  1شود كه ميليون تن در سال مي 3كه معادل  كيلوگرم در سال رسيده 36مصرف برنج در ايران به 

هم  شود.آب مي !د مترمكعبميليار 7ميليون تن، باعث مصرف حدود  2ميليون تن آن از توليد در ايران است. اين  2و 

و حتي در استان خشك و كم آبي مانند استان اصفهان نيز كشت برنج  شوداستان كشور انجام مي 19اكنون كشت برنج در 

  شود. ريزي محسوب ميشود كه يك فاجعه برنامهانجام مي



                            حكمراني با رويكرد دريامحور حكمراني با رويكرد دريامحور حكمراني با رويكرد دريامحور حكمراني با رويكرد دريامحور جاي خالي جاي خالي جاي خالي جاي خالي 

- عدم وجود نگاه دريامحور در برنامه ناشي از از مشكالت حادي كه جامعه امروز ايران با آن مواجه استاي قسمت عمده

بوده كه بايد هرچه سريعتر در قالب تغيير نوع نگاه در حكمراني ايران اصالح شود.  چند دهه گذشتهاي توسعههاي ريزي

مديران رده باال و وزراي كشور بايد باور قلبي داشته باشند كه تنها راه نجات آينده ايران با وجود كاهش تصاعدي  تمام

 و غم واست. بسي جاي تاسف » توسعه دريامحور«منابع آبي، گرمايش كره زمين و افزايش جمعيت ايران، فقط و فقط 

در مجلس شوراي اسالمي حتي يكبار لفظ در سال جاري هاي ارائه شده از سوي وزراي دولت است كه در برنامهاندوه 

ه ايران وظيفه خود ميداند كجامعه بدنه كارشناسي يا استفاده از ظرفيتهاي دريايي ايران شنيده نشد. » توسعه دريامحور«

ا شنيده . اميد است كه اين پيشنهادات و هشدارهاعالم نمايد »دوران فوق بحراني«قبل از فرارسيدن هشدارهاي الزم را 

   شوند. اد باالدستي و قوانين جاري كشور گنجاندهدر اسنو شده 


