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 چکيده
، اقتصادي و فرهنگي جوامع از يكسو، و مقاله به كشف ارتباط بين حركت جامعه، تغييرات اجتماعي

 از سوي ديگر ... چگونگي وضعيت غذا، دسترسي به غذا، تأمين غذا، توليد غذا و 

جامعه شناسي بعنوان علمي مسلط و ناظر كه عموماً بر كاركِردها و فعل و انفعاالت . مي پردازد

ايد، در اين تحقيق تالش بر اين جوامع مي بايست آشنائي داشته باشد، آنها را بسنجد و ارزيابي نم

دارد تا به ارزيابي موقعيت غذا در برابر افزايش جمعيت، گسترش جوامع، تغييرات پيوسته الگوهاي 

در حاليكه انسان . رفتاري، الگوهاي مصرف غذا، نياز روزافزون به غذا و متغيرهائي از اين نوع بپردازد

، ليكن اساسي ترين نياز انسان از تولد تا مرگ سه نياز اساسي دارد؛ يعني غذا، پوشاك و مسكن

همانا غذاست؛ يعني نيازي كه ... صرفنظر از سن، جنس، نژاد، مذهب، مليت، طبقه اجتماعي و 

در اين مقاله به موضوعاتي مثل تحول و . تحت تأثير ساير عوامل همواره روندي افزايشي نيز دارد

آب و غذا، نگاهي كالن به شرايط غذا در ديگر جوامع، غذا، مهاجرت و غذا، آينده نگري غذا، منابع 

در اين تحقيق نظريات خوش بينانه . پيوند علوم و غذا و زمينه هائي از اين دست پرداخته مي شود

در حاليكه يكي از وظايف عمدة جامعه . و بدبينانه در مورد غذا نيز مطرح و تحليل مي گردد

به آنهاست، پرداختن به موضوع غذا از نظر بسياري  شناسي جستجوي مسائل اجتماعي و پرداختن

مقاله به اين مي پردازد كه پيوند بين . از جامعه شناسان در ايران تا بحال عمدتاً مغفول مانده است

جامعه شناسي و غذا، ضمن اينكه تصويري از وضعيت تغذيه در جامعه و بين اقشار مختلف را 

 .براي نسل هاي آتي مي تواند پيش بيني و ترسيم نمايدترسيم مي نمايد، آينده بهتري را نيز 

 .تحول و غذا. منابع آب و غذا. تغيير الگوها. توليد غذا. نيازهاي غذائي :يديکل واژگان
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 مقدمه      

گردد، همچنين زندگي را  هاي جمعيتي با منابع آب و غذا، ضمن اينكه به ثبات و نظام اجتماعي منجر مي سازي شاخص هماهنگ

هاي محل تولد خود  هاي جوان از سرزمين اي است كه بسياري از گروه وضعيت ياد شده امروزه به گونه. بخشد در ابعاد مختلف بهبود مينيز 

هاي مربوط به  ساماني اين پديده امروزه بسياري از نابه. كنند به ناچار، به ديگر نقاط جهت دستيابي به امنيت اجتماعي و غذايي مهاجرت مي

ها، كمبود مسكن، مشكالت حمل و نقل و بسياري از موارد ناامني ديگر را در نقاط شهري بزرگ موجب گرديده  ت، باالرفتن قيمتزيس محيط

 . است

هايي كه دسترسي آسان به غذاي كافي دارند، و آنهائي كه به راحتي دسترسي به اين منابع را  امروزه تفاوت بين ملل و جمعيت

هاي ياد شده خود در كشورهاي فقير سوء تغذيه، كمبود دريافت كالري  محدوديت. مسئله در جهان مطرح استندارند، خود به عنوان يك 

اين در حالي است كه جوامع . ها را به دنبال داشته است مورد نياز، باالرفتن قيمت موادغذايي، و درنتيجه بسياري از كمبودها و بيماري

همين امر باعث . اند و توازن بين جمعيت و منابع، كمتر با مشكالت كشورهاي فقير مواجه توسعةيافته به دنبال داشتن جمعيت مناسب،

اي مثبت و تسلسلي  كننده و مطلوبي قرار گيرد؛ يعني آنچه كه به گونه گرديده است تا كيفيت زندگي نيز به اَشكال مختلف، در حّد راضي

هاي منابع آب و غذا در آينده نيز با نسلهايي كم و بيش غيرعادي  جوامع با محدوديتدر مقابل، . دهد هاي بعد را نيز تحت تأثير قرار مي نسل

قرار ... كيفيت زندگي عالوه بر اينكه تحت تأثير روابط خانوادگي، درآمد واقعي، امنيت شغلي، شرايط مسكن و . رو خواهندشد و نامطلوب روبه

 (.Sharma et al.2000) دارد، امروزه تحت تأثير منابع آب و غذا نيز قرار دارد

 

 پيوند بين جامعه شناسی و غذا
در حاليكه نيازهاي اساسي انسان غذا، پوشاك و مسكن است، . يكي از نيازهاي اساسي و شايد اساسي ترين نياز انسان غذا است

ستفاده كند، در مورد مسكن نيز انسان مي تواند پوشاك را كمتر استفاده كند و كميت و كيفيت آن را كاهش دهد، يا سالها از يك لباس ا

يا بيشتر و  يا حتي در فضاي آزاد مي تواند زندگي كند، مثل افراد بي متري  6مي تواند در يك فضاي كوچك زندگي كند؛ در يك فضاي 

، ساعت 11ساعت اگر كسي صبحانه بخورد، طبيعتاً . سرپناه كه از كارتون و كارتون خوابي استفاده مي كنند، ولي از غذا نمي توان گذشت

عصر سيستم  7همچنين، دوباره ساعت . بدن، او را به سمتي مي كشاند كه غذا بخورد؛ يعني  فرد را به سمت مراكز فروش غذا مي كشاند

سوخت و ساز بدن انسان را به سمتي مي كشاند كه غذا در آن به فروش مي رسد، اما به سمتي كه فروشگاه لباس مي باشد، كشيده نمي 

غذا در دنياي امروز از اهميت زيادي برخوردار است، و مي . همچنين فرد هر لحظه و هر روز نمي خواهد مسكن خود را تغيير دهد شود، و

متأسفانه بسياري از جامعه شناسان عصر جديد وارد اين . بايست بخش قابل توجهي از جامعه شناسي به تحقيقات غذايي اختصاص يابد

. صحبت مي شود... عموماً روي مباحث نظري و . مطرح مي كنندرا ( سال پيش 122)مختلفي از سالهاي گذشته مقوله نشده اند، و نظريات 

ن اما آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است، نياز به غذاست كه همواره مورد نياز بوده، و عالوه بر زمان حال، در آينده نيز نوع بشر به آ

 .ندگان بيشتري چه در ايران، چه در آسيا و چه در هر جاي دنيا پيدا مي شوندمصرف كن. داردهمچنان احتياج بيشتري 
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 تحول و غذا

مسئله غذا با تغييراتي كه در حال صورت گرفتن است؛ يعني تغييرات فرهنگي، الگوپذيري، اقتباس الگوهاي جديد و شرايط جديدي 

مجموعاً؛ . ي متفاوتي پديدار مي گردديوجب آن، الگوي مصرف غذاكه موجب تغيير عادت مي شود، و ايجاد سبك جديد زندگي، كه به م

سازمان ملل متحد نيز از بدو تأسيس خود از . چنين شرايطي نياز به تفكر و تأمل بيشتري در زمينه توليد غذا، توزيع غذا و مصرف غذا دارد

كشورها خواسته است تا مسئله غذا را در دستور كار به بعد، همواره اذهان را به مسئله غذا جذب كرده، و طي آن از 1492اواخر دهة 

هنوز هم چيزي (  11قرن )خود قرار دهند؛ منتهي بسياري از كشورها نتوانسته اند به اين مهم بپردازند، و در عصر حاضر گذاري سياست 

بي غذا هستند، يا سوءتغذيه دارند؛ تقريباً يك دهم جمعيت دنيا كم و بيش . ميليون نفر از دريافت غذاي كافي محروم هستند 022حدود 

نظير كشورهاي آفريقايي، كشورهاي جهان رو به توسعه، بسياري از كشورهاي آسيايي، كه البته آسيايي ها عموماً وضعيت بهتري نسبت به 

تحقيق كمتر در .قرار گيرد ولي در هر حال، مسئله غذا بايد در دستور كار سياست گذاران و برنامه ريزان ؛ديگر كشورهاي رو به توسعه دارند

بسياري از پژوهش هاي جامعه شناختي درخصوص خانواده، . مورد غذا صورت گرفته و كمتر پايان نامه هائي در اين زمينه انجام شده است

شناسان جامعه . شهر و شهرنشيني و امثال آن صورت گرفته است؛ اما غذا كه عامل اصلي زندگي است، در جامعه شناسي فراموش شده است

با توجه به تعداد زياد دانشجويان علوم اجتماعي، رشته هاي اقتصاد و ساير زمينه ها كمتر به اين مورد پرداخته اند،  و همين امر باعث 

 .خيلي پايين بيايد... گرديده است تا كيفيت و كميت توليدات كشاورزي و توسعة آن، نسبت به عمران شهري، توسعه صنعتي و 

 

 مهاجرت و غذا
بسياري كه متولد روستا هستند، تغيير وضعيت مي دهند و براي زندگي و كار به شهرها مهاجرت مي كنند، اين در حالي است كه 

. مجموعاً، جامعه شناسي كاربردي از اولويت باالتري مي بايست برخوردار باشد. نسل هاي قبل از ما عموماً روستانشين و كوچ نشين بوده اند

مثالً، جامعه . ئله غذا را زودتر دنبال كردند، و طي جريان صنعتي كردن و صنعتي شدن، كشاورزي را فراموش نكردندكشورهاي صنعتي مس

درصد از  16آمريكا كه كشور شماره يك صنعتي دنيا به حساب مي آيد، كشاورزي ترين كشور دنيا نيز هست؛ يعني، چيزي حدود 

يا غذاي مستقيم براي انسان، و يا غذا براي دام نظير ذرت و ديگر  ،مريكا خارج مي شود؛ يعنيموادغذايي صادر شده به نقاط مختلف دنيا از آ

هر چند كه در تعامالت تجاري . محتاج ديگر نقاط جهان براي واردات موادغذايي نيستند... كشورهاي صنعتي و اروپائي چون فرانسه و . مواد

ه، و همين امر باعث ارتقاء كيفيت زندگي آنها شده باال نگهداشتي و دامداري خود را كشاورزسطح موادي را وارد يا صادر مي كنند، ولي 

بنابراين، صنعتي شدن جاي خود را دارد، ولي نبايد كشاورزي . عرضة موادغذايي مي بايست متناسب با درآمد و بودجة افراد باشد. است

 . اده شودفراموش شود؛ يعني نمي بايست بهاي كمتري به توليدات كشاورزي د

به عنوان . امروزه جهان موادغذايي دارد، اما در آينده با مشكل روبرو مي شود. كشاورزي مواجه هستيم كم بهادادن بهدر ايران ما با 

جمعيت در آن سال به . به عنوان يك نقطه عطف در نظر گرفته شده است، و جهان با افزايش جمعيت روبه رو خواهد شد 1202مثال، سال 

 امروزه مباحثي مطرح ... ليارد نفر بالغ مي گردد، شهرنشيني تغيير مي كند، موادغذايي نيز تغيير مي كند و مي 6/4

مي شود كه سالهاي گذشته نبوده است؛ به طور مثال الگوها و روش زندگي دائم در حال تغيير است، و متعاقباً اگر به گذشته نگاه كنيم، 

مثالً، صد سال پيش در ايران غذاها محدود و تكراري بوده، و افراد وابستگي به غذاي خارج از . است وابستگي غذايي كمتر و محدودتر بوده

 خانه 

اما امروزه شيوه زندگي تغيير كرده، و به عنوان مثال مردم كشورهاي صنعتي در هفته چند بار در خارج از خانه غذا مي خورند، و . نداشته اند

اين در حالي است كه در آينده الگوهاي مصرف غذا تغييرات بيشتري را . طرف مي كنندستجمعي با هم عمدتاً در روزهاي تعطيل غذاي د

متفكرين اقتصادي و جامعه شناساني كه در زمينه غذا كار مي كنند، به . نيز شاهد خواهد بود، و همواره رو به تغيير بيشتري نيز خواهد بود

در صورتي كه در خانه موادغذايي وجود نداشته  ،به طور مثال. تأمل و تفكر بيشتري داشت اين نتيجه رسيده اند كه روي اين قضيه بايد

آينده بهتري را بايد ترسيم كنيم؛ بايد نقشه اي را طراحي كنيم ... در يك كشور، قاره، جهان، و . باشد، افراد خانواده احساس ناامني مي كنند

 .غذايي را تأمين كنيمهاي ق نيازاز آن طريمتعاقباً و مطابق با آن پيش رويم، و 

 

 آينده نگري غذا

د شد؛ حتي اگر در يك بخش از جهان غذا كم شود، آن نطي سالهاي آتي بسياري از نقاط جهان با اينگونه چالش ها مواجه خواه

مثالً، ... اثر مي گذارد و  خود روي قيمت غذا در ديگر نقاط تأثير مي گذارد، اگر در يك نقطه خشكسالي شود، روي قيمت ها در ديگر نقاط

و ذرت كه غذاي دام است، كم توليد شود، و متعاقب آن تعداد دام ها رو به كاهش گذاشت، تا آمريكا باعث شد خشكسالي در  1220درسال 
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افراد اثر مي از خوردن مواد دامي محروم شدند؛ يعني پديده اي كه روي شرايط ذهني بسياري قيمت محصوالت دامي باال رفت؛ به نحوي كه 

يكي از وظايف جامعه شناسان نگاه به اطراف جهت پي بردن به نيازهاست؛ تا بتوان آنگونه خط مشي ترسيم كرد؛ كه مسئوالن بتوانند . گذارد

 .برنامه ريزي و سرمايه گذاري مناسب انجام دهند

 

 نگاهی به ايران و ديگر نقاط
د؛ چون عده زيادي ترجيح داده اند به شهرها مهاجرت كنند، شهرنشين شوند و در ايران زمين هاي بدون استفادة زيادي وجود دار

فعال نگه داشت؛ به نحوي كه ساالنه بودجه كمتري جهت خريد موادغذايي به علت عدم توجه به بايد در حالي كه تمامي زمين ها را ... 

آن چه مسلم است وابستگي به انواع . كمتر نيازمند به واردات باشيمكشاورزي، مصرف شود؛ يعني مواد مورد نياز را به گونه اي توليد كنيم تا 

به دنبال افزايش ارتباطات همواره الگوهاي جديدي به وجود مي آيد و ناگزير مي بايست . غذاها هر روزه افزايش بيشتري پيدا مي كند

از اين رو، مي بايست به فكر توليدات . پيش گيريم متناسب با آن الگوهاي زندگي خود را تنظيم نماييم، و روش زندگي متجددانه اي در

 1/9كشاورزي است، با جمعيتي حدود  -به عنوان مثال در زالندنو كه كشوري صنعتي. باشيم... موادغذايي، كشاورزي، ذخيره سازي و 

تعداد . رأس دام وجود دارد 12ود ميليون رأس گاو وجو دارد؛ به ازاي هر يك نفر حد 9/9ميليون رأس گوسفند و  0/80ميليون نفر، تعداد 

دام كم شود، قيمت مواد دامي تعداد وقتي كه . دام ياد شده زالندنو را در جايگاه هشتمين كشور توليد كننده شير جهان قراداده است

ه جامعه شناسان و روان اين موارد، موضوعاتي است ك. وارد مي آيدبيشتر بر مردم ... فشارهاي رواني، مالي و متعاقباً افزايش مي يابد، و 

 .بايد به آنها بپردازند... شناسان اجتماعي و 

وقتي صحبت از جامعه شناسي . مي شودمتأسفانه امروزه بازدهي بخش كشاورزي در ايران بسيار كم شده، و به آن كم بها داده 

، و هنگامي كه صحبت از مهاجرت و ...و مصرف غذا به ميان مي آيد؛ يعني مصرف، سالمت، توليد غذا، رفتارهاي مربوط به خوردن 

 .اما در نقاط روستايي اينگونه نيست ؛مي آيد، خود به خود مصرف غذا باال مي رودشهرنشيني به ميان 

در عين حال غذا با نژاد، جنس، . در جامعه شناسي مصرف غذا مطرح هستند... امنيت غذايي، تكنيك هاي غذايي، كيفيت غذا و 

به عنوان مثال، گروه هاي سني جوان تر نياز به موادغذايي بيشتري دارند تا افرادي كه در سنين باالتر قرار . ر ارتباط استد... گروه سني و 

همه اين موضوعات بايد در جامعه شناسي نوين و كاربردي مورد ... دارند، يا جنس مردان در مقايسه با زنان غذاي بيشتري مصرف مي كند و 

 .يك نوع حالت يكسان سازي نيز مطرح است؛ يعني غذا بايد در همه جا كيفيت و قيمت يكساني داشته باشددر دنيا روزه ام. بحث قرار گيرند

بسياري از الگوهاي ما و حتي غذا حالتي يكسان پيدا كرده است؛ وقتي طول عمر انسان نيز به اين صورت است كه در عصر حاضر 

در ايران متولد شده، همه مي خواهند اميد  1841به عنوان مثال، جمعيتي كه در سال  ؛ده استحالتي يكسان با ساير افراد جهان پيدا كر

همينطور، موادغذايي مورد نياز بايد پيش . نياز دارندكيلو موادغذايي  1تا  0/1سال يا بيشتر داشته باشند، و در طول روز  79زندگي تا سن 

اين در حالي است كه در اقتصادهاي سالم مثل اقتصاد ژاپن، تورم . مواجه مي شويم( تورم)بيني شود؛ در غير اين صورت با افزايش قيمت ها 

 .به صورت گسترده وجود ندارد

 9حدود  1122طي بررسي هاي به عمل آمده تا سال . مسئله ديگر كه بايد به آن اهميت داده شود، مسئله گرم شدن زمين است

 ،اگر آب هم كم شود. دگردمي ... گرم تر مي شود، و آن خود باعث خشكسالي، كمبود آب و  ...درجه زمين به علت گازهاي گلخانه اي و 

مسئله كشاورزي با اُفول روبرو مي گردد؛ نمونه آن كشور ايران است كه به علت كمبود آب، كشاورزي با مشكل روبرو شده؛ يعني جرياني كه 

و  ،اين باعث مي گردد كه سهم قابل توجهي از درآمد كشور صرف خريد. شودخود باعث افزايش واردات، و همچنين افزايش قيمت ها مي 

مي بينيم عده اي به علت كمبود آب، دست از كشاورزي برمي دارند، و آن خود باعث مي گردد تا مشكالت مثالً، . واردات كاالها شود

 .را بالقوه به دنبال دارد اجتماعي مسائلاينگونه از اين رو، گرم شدن زمين . بوجود آيد... اجتماعي فراواني از نوع بيكاري و 

 

 پيوند علوم

بايد بررسي كرد؛ مثالً، افزايش گرما باعث باران هاي اسيدي مي شود، كه  مسائل ديگر را نيز ،به خاطر وابستگي علوم به يكديگر

. ت مربوط به غذا را اينگونه مي توان بررسي كرداز اين رو، مشكال... مي گردد و خود پس از ورود به اقيانوس ها باعث مرگ آبزيان نيز 

غذا نياز است، افزايش درصد  72اضافه كرد، در حالي كه به حدود مي توان درصد به توليد موادغذايي  82 تا 1202براساس آمارها تا سال 

يت موادغذايي باال رود، در ايران نيز قيمت نه تنها در ايران، بلكه در تمام جهان، اگر قم. كه بتوان جوابگوي نيازهاي رو به افزايش باشيم

از آنجا كه كشورهاي در حال . به بعد قيمت غذا در سطح جهاني چندين بار افزايش يافته است 1220از سال . موادغذايي افزايش مي يابد
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ه در كشورهاي صنعتي اينگونه توسعه به سهولت نمي توانند درآمد سرانه ملي خود را افزايش دهند، فشار بر آنها بيشتر است؛ در حاليك

 :دو نظريه در اين خصوص وجود دارد. نيست

  .نظريه خوش بينانه در مورد غذا -1

 . نظريه بد بينانه در مورد غذا -1

 . منابع كشاورزي جهان ظرفيت تأمين غذاي جمعيت كنوني را ندارد: نظريه بدبينانه

 . د غذاي بيشتر را دارددرص 82منابع كشاورزي جهان ظرفيت تأمين : نظريه خوش بينانه

افراد در سنين سالمندي با اين مشكل روبرو مي شوند كه كمبود موادغذايي و گران شدن آن، موجب تغيير الگوهاي زندگي مي 

 62درصد از ذخاير آبي سدها تكميل هستند، و  92مثالً، امروزه ما با مشكل طبيعي كمبود آب مواجه هستيم؛ به نحوي كه حدود . شود

روند افزايشي . آنها خالي؛ و اين در حالي است كه تابستان هاي گرمي نيز در پيش است، كه خود مصرف زياد آب را در پي دارددرصد 

مصرف آب اينگونه قابل تبيين است كه به عنوان مثال، توليد يك بطري نوشابه خود به چهار بطري آب جهت فرآوري، سردكردن دستگاه ها 

از اين رو، رشته هاي . رو، و از ديدگاه جامعه شناسي اينگونه مشكالت بالقوة مربوط به آب و غذا همواره محتمل است از اين. نياز دارد... و 

 .بايد تحقيقات بيشتري انجام دهند... جامعه شناسي و علوم اجتماعي در مورد غذا، آب، مهاجرت و 

سازمان ثبت احوال از زمان تأسيس . ب ناشي از آن فكر شده باشدمهاجرت ها امروزه افزايش يافته بدون آنكه در مورد مسائل و عواق

فقط چهار آمار والدت، فوت، ازدواج و طالق را ثبت كرده است، و در خصوص مهاجرت آماري توسط آن سازمان به طور  1147خود در سال 

موادغذائي همواره مي بايست افزايش يابد، . مي آيد اگر توليد زياد شود، موادغذايي افزايش مي يابد، و قيمت ها پايين. منظم ثبت نمي گردد

، كشورهاي آسيب ...كشورهاي خاورميانه نظير سوريه، عراق، اردُن و . در غيراينصورت، مشكالت و شرايط غيرعادي در انتظار جوامع است

ذايي به آن جوامع هستند؛ يعني در صورتيكه در يك كشور خشكسالي صورت گيرد، ساير كشورها مجبور به صادرات موادغ. پذيري هستند

از اين رو، ايران نيازمند به توليدات موادغذايي، غذا و برنامه ريزي هاي ... شرايطي كه خود بر سطح قيمت ها و بازار تأثير مي گذارد و 

له تأمين و عرضه غذا با توجه به افزايش طول عمر، و افزايش جمعيت سالمند، مسئ. مصرف غذا روندي صعودي دارد. كشاورزي بيشتري است

درعين حال، سرمايه . نيز بايد هر چه بيشتر مورد توجه قرار گيرد؛ به ويژه در شرايط آب و هوايي كه هم اكنون خاورميانه با آن مواجه است

گردد؛ يعني گذاري روي توليدات ميوه كه خود به لحاظ آسيب رساني به محيط زيست كمترين آثار را بر جاي مي گذارد، قوياً توصيه مي 

 (. Notarnicola et al. 2015)محصوالتي كه عمدتاً بر چرخه زندگي افراد نيز تأثير بيشتري بر جاي مي گذارند 

 

 جمعيت، منابع آب و غذا            
گردد تا  رشد جعيت باعث مي. نقاط با رشد جمعيت باال با مسائل جدي مربوط به فقر، و توان تطبيق پذيري پائين مواجه هستند

بيش  1202دهد كه جهان تا سال  هاي جمعيتي جاري نشان مي شاخص. معيت مصرف كننده همواره روندي افزايشي به خود گيردتعداد ج

، و آن خود هشداري است (UN:2011)درصد آن نيز در مناطق شهري زندگي خواهند كرد  72ميليارد نفر جمعيت خواهد داشت، كه  4از 

از سوي ديگر، ارتقاء فرهنگ جمعيت، باسواد شدن جمعيت، تغيير روش زندگي جمعيت و نظاير آن،  .نسبت به رابطه بين جمعت و منابع آب

. كند اين در حالي است كه منابع مختلف متناسب با جمعيت افزايش پيدا نمي. هر يك در جاي خود، استفادة بيشتر از منابع را به دنبال دارد

از اين رو، بسياري از كشورهاي با رشد باالي جمعيت امروزه با . ناپذيري را به همراه دارد فاصله و شكاف بين اين دو، موجبات فقر و تطبيق

ها را  گويي به اينگونه چالش تنها راه پاسخ. هاي فراواني در دستيابي به غذاي كافي، آب سالم مورد نياز و ديگر مايحتاج مواجه هستند چالش

تنها در . ريزي گردد عني شرايطي كه در آن تعداد جمعيت متناسب با ساير منابع برنامهريزي جمعيت جستجو كرد؛ ي بايست در برنامه مي

جوامع توسعةافته طي قرن بيستم با ايجاد چنين تناسبي كيفيت زندگي . توان داشت چنين صورتي است كه انتظار كيفيت زندگي بهتر را مي

هاي جمعيت  گذاري لي است كه جوامع كمتر توسعه يافته كه كمتر از سياستاين در حا. خود را همواره و در ابعاد مختلف ارتقاء بخشيدند

 .اند رو گرديده اند؛ با وضعيت پيچيدة ناشي از كمبود غذا و منابع آب، منابع اشتغال و نظاير آن روبه استفاده كرده

نمايد؛ يعني وضعيتي كه  بيني نمي همينطور، تغييرات روبه افزايش آب و هوايي، آيندة مربوط به نظام بازندگي مناسبي را پيش

به دنبال گرم شدن عمومي زمين و تغييرات ناشي از آن، تا حّد زيادي دسترسي به منابع آب كافي . عواقب نامطلوبِ كمبود آب را در پي دارد

. اط شهري را به همراه داردهاي آينده، و همچنين در شرايط افزايش جمعيت، تهديدهاي احتمالي در زندگي نوع بشر، به ويژه در نق طي سال

نگري  بايست نسبت به حفظ و نگهداري، ترميم و اصالح منابع آب خود، توجه و آينده بنابراين و با توجه به شرايط ياد شده، جوامع كنوني مي

نيز قابل ذكر است كه نظام اين نكته . در غير اينصورت، تهديدهاي فراواني در انتظار جوامع با رشد باالي جمعيت است. كافي به عمل بياورند

ليتر براي  102كه حدود )سرانة مصرف آب امروزه تنها در ايران . اسكان جديد نوع بشر خود مصرف بيشتر سرانة آب را به دنبال آورده است
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شناسي و  له جامعهاز اين رو، علوم مختلف اجتماعي از جم. اي داشته است سابقه ، در ساير جوامع نيز افزايش بي(هر نفر در روز مي باشد

در عين حال، تقاضاي رو به افزايش مصرف آب، در شرايط ذخاير محدود . بايست به اين پديده معطوف دارند شناسي توجه خاصي مي جمعيت

ستور كار از اين رو، در د(. Macionis:1997)آسيا به دنبال آورده است   هاي فراواني را در منطقه آمريكاي شمالي و بيشتر مناطق آن، نگراني

 .شناسانه قراردادن اين سناريو، خود از اهميت قابل توجهي برخوردار است جامعه

ريزي جمعيت؛ تعداد جمعيت در نقاط شهري و روستايي، استفادة مناسب و مكرر  رو، همانا برنامه هاي پيش بنابراين، يكي از راه

هاي  گرفتن سياست ها و خطرات احتمالي ناشي از كمبود آب، ضمن پيشگيري از تهديد جهت پيش. از منابع آب و نظاير آن است( چندباره)

اين روش در بسياري از . هاي مكرر از منابع آب نيز توصيه گرديده است جمعيتي شهري و روستائي، و استفادة مناسب از منابع آب، استفاده

بدينگونه . گردد مجدداً تصفيه شده، و وارد مدار مصرف ميهاي يكبارمصرف شده،  گيرد، و در آن آب كشورهاي توسعه يافته امروزه صورت مي

در عين حال، ايجاد توازن بين جمعيت شهري و روستايي، يا به عبارت . توان جبران كرد اي كمبودهاي مربوط به منابع آب را مي تااندازه

مطلوب استفاده گردد، و متعاقباً كيفيت ديگر، حفظ جمعيت بيشتري در نقاط روستايي، خود باعث مي گردد تا از منابع آب به طوري 

 .زندگي در نقاط شهري و روستايي هر چه بيشتر حفظ يا به عبارتي ارتقاء يابد

گردد، اين تغييرات، توليدات موادغذايي از جمله پرورش ماهي را  تر مي در حالي كه رقابت جهت دستيابي به آب همواره جدي

گردد، و اين  در صورت كمبود منابع آب، بسياري از توليدات موادغذايي با خطرات جدي مواجه مي. نمايد تر و بيشتر غيرمطمئن مي پرمخاطره

اين نكته نيز قابل ذكر است كه مشكالت ناشي از افزايش جمعيت از . تواند زندگي نوع بشر را در نقاط مختلف بسيار پرمخاطره نمايد خود مي

دهد؛ يعني بسياري از  ارد زيادي كشورهاي مختلف را رو در روي با يكديگر قرار مييك سو، و كمبود منابع آب از سوي ديگر، در مو

شناسي  از اين رو، يكي از وظايف جمعيت. ها و نظاير آن خواهد بود هاي احتمالي در آينده صرفاً به خاطر استفاده از منابع آب، رودخانه جنگ

تر جامعه با  در غير اين صورت، بسياري از اقشار ضعيف. باشد سوي ديگر ميآب از  ايجاد تناسب بين منابع جمعيت از يكسو، و منابع 

 .اي منفي تحت تأثير قرار خواهد داد اي مواجه خواهند شد؛ يعني آنچه كه كيفيت زندگي آنها را به گونه نشده بيني مخاطرات پيش

كمبود منابع آب باعث . دهد بين ملل افزايش ميهاي اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي را درون ملل و  انداز اين وضعيت تنش چشم

گردد، كه خود اثرات اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي فراواني برجاي  روية جمعيت از مناطق كم آب به ساير مناطق مي هاي بي جايي جابه

گردد؛ يعني  نوع را موجب مي تراكم جمعيت در يك منطقه، بيكاري و متعاقب آن ناامني در منطقة ديگر، و مواردي از اين. گذارد مي

بسياري از نقاط آفريقا و بعضي . گردد نشيني، زندگي با امكانات حداقل و درنتيجه كيفيت زندگي پايين منجر مي وضعيتي كه خود به حاشيه

گذاران اجتماعي  استريزان جمعيتي و سي از اين رو، برنامه. از نقاط آمريكاي التين و همچنين نقاطي از آسيا در اين وضعيت قرار دارند

نگري نمايند، تا جمعيت موجود، و همچنين جمعيت آتي با كمبودهاي ناشي از منابع آب كمتر  گذاري و آينده بايست سياست اي مي گونه به

اسب نكردن بيني و متن اين نكته نيز قابل ذكر است كه توليدات موادغذايي خود بستگي به منابع آب دارد؛ در صورت عدم پيش. رو گردد روبه

 . بيني است هاي اجتماعي و اقتصادي قابل پيش ساماني ، بسياري از نابه(آب و كشاورزي)جمعيت با منابع 

هاي غذايي، انرژي و نظاير آن افزايش يافته و  هاي اخير به دنبال رشد سريع جمعيت، قيمت اقالم و مواد كشاورزي، نهاده طي سال

هاي جديدي براي  اي در اين جوامع گسترش يافته است، كه خود به چالش گونه ثباتي به اي داراي نوسان گرديده، و بي ه به طور فزايند

هاي جمعيتي و كوتاهي در  ريزي از اين رو، ضعف برنامه. گردد، تبديل شده است ه به امنيت غذايي مربوط ميكشاورزان تا جايي ك

ها و نظاير آن را به همراه  هاي مناسب جمعيت، خود موجبات ناامني غذايي، كمبود موادغذايي، روند افزايشي قيمت گرفتن سياست پيش

اند، و به نوعي به سوي مطلوب  گذاري جمعيتي نموده هاي اخير اقدام به سياست ه طي دههبعضي از كشورهاي رو به توسعه ك. داشته است

اند، و در نتيجه نوعي ثبات اجتماعي و اقتصادي درون اين  رو گرديده اند، كمتر با كمبود موارد ياد شده روبه جمعيت قدم برداشته 1كردن

 .جوامع پديدار گرديده است

كنندگان را به اَشكال مثبت و  به سر آمده است؛ يعني جرياني كه خود توليدكنندگان و مصرف هاي پايين درحقيقت عصر قيمت

هاي مختلف جمعيتي متناسب با شرايط زماني  درگذشته كه معموالً الگوهاي مصرف متفاوت بود، و گروه. منفي تحت تأثير قرار داده است

ها و موارد بحران اقتصادي و اجتماعي كمتري ظاهر  ساماني شرايطي نابهكردند، در چنين  خود، مواد و محصوالت كمتري را مصرف مي

سو، و كمبود منابع آب و محصوالت كشاورزي از سوي ديگر،  اين در حالي است كه امروزه به دنبال تغيير الگوهاي مصرفي از يك. گرديد مي

اني كه به طور عمومي و در سطح جهاني موجبات بحران بسياري از محصوالت را به دنبال آورده است؛ يعني جري  خود باالرفتن قيمت

 .رو گرديده اند در اين حركت بسياري از جوامع با كاهش سطح زندگي روبه. اقتصادي را فراهم آورده است

 
                                                           

1
 - Optimization 



 501 -551، ص 5931 ،زمستان  8رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 تأثير فزايندة آب بر توليدات مواد غذايی 

تماد منابع آب، خود ضرورتي غيرقابل انكار است برداري و استفاده هر چه مؤثرتر از منابع محدود مورد تقاضا و غيرقابل اع بهره

(Water and Food Security:2012 .)هاي اخير به دنبال  برداري از منابع آب كه عموماً طي سال هاي مناسب در بهره به كارگيري روش

ليدات مواد غذايي به وجود افزايش جمعيت محدوديت آن هر چه بيشتر آشكار و احساس گرديده است، خود مي تواند تضمين بيشتري در تو

از آنجا كه مصرف موادغذايي و كشاورزي همواره در نقاط شهري و روستايي رو به افزايش است، نظارت هر چه بيشتر بر منابع آب خود . آورد

ميالدي، اين  1202ل ميليارد نفر در سا 4با توجه به روند افزايشي جمعيت جهان؛ يعني به متجاوز از . از اهميت قابل توجهي برخوردار است

اين . افزايش خود فشار جدي بر منابع وارد خواهد آورد؛ يعني فشاري كه هم اكنون هم تحت مديريت و نقشه راه كنوني تحت فشار است

يي گردد تا توزيع موادغذا اين امر باعث مي(.FAO:2011)نمايد  افزايش جمعيت خود مسئله توان دسترسي جهاني به آب و غذا راه مطرح مي

مسئلة ياد شده امروزه مبتال به . گيري به عمل آورد در شرايط بحراني صورت گيرد، و متعاقب آن از بسياري از موارد كمبود و فقر بتوان پيش

نتيجة عدم تناسب بين منابع آب و جمعيت، سطح زندگي . باشد بسياري از كشورهاي رو به توسعه به ويژه در نقاط مختلف آفريقا و آسيا مي

اي منفي  تر، پايين ماندن كيفيت زندگي و مشخصاتي از اين نوع است، كه خود ضمن تأثير بر نسل حاضر، نسل آينده را نيز به گونه يينپا

 .تحت تأثير قرار مي دهد

وري آب، به چگونگي نظام آبياري مؤثرتر مربوط  در بسياري از مباحث اين نتيجه حاصل گرديده است كه هر گونه افزايش بهره

جهت استفادة مطلوب از منابع آب، به . بايست مورد توجه قرار گيرد ست، و با توجه به افزايش جمعيت و مصارف روز افزون، اين مهم ميا

تواند ضمن حفظ منابع آب پاسخگوي مصرف روبه افزايش موادغذايي، محصوالت كشاورزي و ديگر  هاي علمي و مؤثر خود مي كارگيري روش

كشورها و جوامع روبه توسعه با اين چالش بزرگ تا حّد زيادي مواجه هستند؛ به نحوي كه به دنبال مديريت ضعيف . نيازهاي جمعيت باشد

روية جمعيت از سوي ديگر، بسياري از منابع توليد موادغذايي در نقاط روستايي متوقف و معلق گرديده  منابع آب از يك سو، و افزايش بي

شهري خود  1اي كه پرجمعيتي اند؛ به گونه نقاط روستايي و كشاورزي به نقاط شهري مهاجرت كردهدرنتيجه، بسياري از جمعيت . است

و زمينة كيفيت زندگي پايين را در اين نقاط فراهم آورده است؛ نظير آنچه كه امروزه در بسياري از نقاط شهري در مناطق آسيايي، آفريقايي 

 . آمريكاي التين شاهد آن هستيم

هاي الزم نظير ساخت سدها،  گذاري در زيرساخت ري هر چه بهتر از منابع آب و متعاقباً تأمين نيازهاي غذايي، سرمايهبردا جهت بهره

هاي مربوط به منابع آب، و همچنين  ريزي برنامه. هاي آبياري و توزيع مناسب جمعيت از اهميت قابل توجهي برخوردار است سيستم

ين كنندة توليدات بيشتر موادغذايي در يك جامعة مورد نظر است؛ يعني، فرآيندي كه خود به گذاري در اين زمينه، خود تضم سرمايه

سازي آب و توزيع مناسب جمعيت در نقاط شهري و روستايي هر  بنابراين، اصالح نظام آبياري، ذخيره. گردد سالمت بيشتر جامعه منجر مي

مجموع شرايط ياد شده خود به كيفيت . مربوط به آب نقش مؤثري دارند يك در جاي خود در تأمين هر چه بيشتر موادغذايي و امنيت

اي به منطقة ديگر را يك  هاي از روستا به شهر و از منطقه در غيراينصورت، انواعي از مهاجرت. گردد زندگي باالتر درون يك جامعه منجر مي

هاي اجتماعي، اقتصادي، محيطي و نظاير آن منجر  ر بخشنظمي و اختالل د جامعة موردنظر شاهد خواهد بود؛ يعني وضعيتي كه به بي

هاي ناشي از آب توسط  در عين حال، هم اكنون چالش. آثار اجتماعي استفادة نامطلوب از آب بسيار فراوان و قابل ارزيابي است. گردد مي

و صندوق كودكان ملل متحد، در سال بطور مثال و به نقل از سازمان بهداشت جهاني . گردد بسياري از نفوس جهان احساس و لمس مي

 & WHO)اند  آب سالم نداشته  ميليون نفر دسترسي به 702ميليارد نفر از جمعيت جهان فاقد امكانات بهداشتي، و  0/1حدود  1211

UNICEF: 2012.) 

بيشتري از اشتغال در برابر هر بايست براي جامعه در پي داشته باشد؛ يعني موارد  مي 8گذاري  برگردان مطلوبي اينگونه موارد سرمايه

هاي الزم در اين بخش، خود به بازدهي اقتصادي و سالمت اجتماعي بيشتر  گذاري از اين رو، اصالح منابع آب و سرمايه. قطرة آب بيشتر

آن، هر يك در جاي  هاي اشتغال بيشتر، افزايش توليد موادغذايي، دسترسي پيداكردن آسان به مواد موردنياز و نظاير فرصت. گردد منجر مي

هاي جمعيتي به طور ناخواسته و  جايي در غير اين صورت، و همان طور كه قبالً بيان گرديد، جابه. خود به منابع آب كافي بستگي دارد

هاي  نبرداري هر چه بيشتر از زمي تواند به بهره هاي مناسب، خود مي همينطور، بازيافت آب به شيوه. افتد ريزي نشده اتفاق مي برنامه

 .كشاورزي منجر گردد

. باشد هاي زيرزميني دارد، كه خود ناپايدار نيز مي برداري از آب بخش عظيمي از توليدات موادغذايي جهان بستگي به چگونگي بهره

مناسب و  از اين رو، داشتن جمعيت. هاي زيرزميني همواره در معرضِ تهديد آلودگي به مواد شيميايي نيز هستند اين بدان معناست كه آب
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گردد تا ميزان  مي  چنين اتفاقي خود باعث. برداري مطلوب از منابع آب زيرزميني كمك نمايد تواند به بهره توزيع مناسب جمعيت، خود مي

امروزه متأسفانه بسياري از كشورهاي پرجمعيت به چگونگي . برداري از منابع كشاورزي نيز افزايش بيشتري را به همراه داشته باشد بهره

در موارد زيادي حتي توسعة صنعتي نامناسب باعث گرديده است تا بسياري . برداري مناسب از منابع آب زيرزميني آشنايي كافي ندارند بهره

 .رو گردند هاي زيرزميني با تهديد آلودگي روبه از منابع آب

 

 ارتباط توليدات موادغذايی با سالمت انسان
نسبت افزايش جمعيت و نيازهاي رو به افزايش . بايست مورد توجه قرار گيرد ز همواره ميجهت توليد موادغذايي، كم و كيف آن ني

به عبارت ديگر، . هاي مثبت جهت آن، خود از اهميت قابل توجهي برخوردار است ريزي همين جمعي، تأمين منابع آب، مديريت و برنامه

توان تأمين  ز اين طريق موادغذايي مورد نياز را در يك جامعة موردنظر ميا. سالمت انساني خود در گروِ تأمين منابع آب سالم و كافي است

رو  هاي ناشي از منابع آب و متعاقباً كمبود توليدات موادغذايي روبه بسياري از كشورهاي با رشد باالي جمعيت امروزه با محدوديت. كرد

بدان معناست كه كيفيت زندگي در چنين جوامعي فرصت ارتقاء پيدا  اين. اندازد هستند؛ يعني فرآيندي كه سالمت انساني را نيز به خطر مي

هاي گذشته  ن افزايش جمعيت و استفاده گسترده از منابع آب در مقايسه با زما. گردد كند، و در مقابل فقر و ركود اقتصادي جايگزين مي نمي

برداري از  به دنبال افزايش مستمر جمعيت، بهره. وردار استمصرف شده، خود از اهميت قابل توجهي برخ  هاي قبالً و استفادة مجدد از آب

تواند به تأمين نيازهاي مربوط به آب  مصرف شده، خود مي  هاي قبالً منابع آب به طور مطلوب، استفاده مجدد از آب و همچنين بازيافت آب

در غيراينصورت، . ستفاده از منابع آب خود داشته باشندبايست نظارت و مطالعة كافي در چگونگي ا ها همواره مي بنابراين، دولت. كمك نمايد

هاي كشاورزي نيز  گردد تا از زمين استفاده مجدد از منابع آب، خود باعث مي. اي در انتظار اين قبيل جوامع است بيني نشده هاي پيش بحران

درنتيجه، يك . آيد اي پيشگيري به عمل مي يز به گونهبرداري بيشتري بتوان به عمل آورد، و در نتيجه از باال رفتن قيمت موادغذايي ن بهره

روي مردم جهان بدينگونه قابل انعكاس  در عين حال، يكي از مشكالت عظيم پيش. آيد نوع تعادل اقتصادي، اجتماعي و جمعيتي فراهم مي

از اضافه وزن و چاقي در رنج  1211م در سال برند، يك ميليارد نفر ه تغذيه رنج مي غذائي و سوء در حاليكه يك ميليارد نفر از كم: است كه 

 (.WFP:2012; WHO:2012)اند  بوده

هاي  گيري مطلوب از آن، به طور عمومي خود تضمين اجتماعي به منابع آب و بهره -بنابراين، توجه دادن پژوهشگران جمعيتي

از اين طريق . آورد بيشتر شهروندان را فراهم ميآورد؛ يعني فرآيندي كه موجبات سالمت  بيشتري در توليدات موادغذايي به وجود مي

شناسان پرداختن به منابع طبيعي، چگونگي رهيافت  شناسان و جمعيت يكي از وظايف جديد جامعه. توان ارتقاء داد كيفيت زندگي را نيز مي

امروزه و به دنبال . گرفت جه قرار ميبه منابع غذايي بيشتر، و منابع آب كافي درون جوامع است؛ يعني آنچه كه در گذشته كمتر مورد تو

سابقة جمعيت به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته، هرگونه كوتاهي در اين زمينه خود به كاهش كيفيت زندگي و مشكالت  افزايش بي

 .گردد ناشي از آن منجر مي

رد، و به خوبي تمامي ساكنين خود را برآورد گرديده است كه جهان به اندازة كافي منابع غذايي دا 1211در حاليكه در سال 

. اند تواند تغذيه نمايد، در عين حال امروزه و براساس اطالعات آماري، حدود يك ميليارد نفر از جمعيت جهان از كمبود موادغذايي در رنج مي

توجهي از موادغذايي جهان را به كنند، و سهم قابل  در حاليكه حدود دو ميليارد نفر از جمعيت جهان بيش از حّد موادغذايي استفاده مي

سناريوي ياد شده خود نياز به مطالعة بيشتر، . ها همواره در برابر جمعيت قرار دارد ها و تناقض گونه چالش نمايند، اين اي تلف مي گونه

در آن بتوان يك نوع تعديل در  اي كه اي با تأكيد بر كشورهاي كمتر توسعه يافته دارد؛ به گونه تر، و مطالعات بين رشته هاي دقيق بيني پيش

توان  به دنبال تأمين موادغذايي، كيفيت زندگي اقشار مختلف را نيز مي. تأمين موادغذايي براي جمعيت در نقاط مختلف جهان فراهم كرد

 .بهبود بخشيد

اري از جمعيت در درصد مشكالت غذايي بسي 02نمايد، بلكه تا حدود  الزم به ذكر است كه تنها غذا گرسنگي را برطرف نمي

ازدياد جمعيت در بسياري از نقاط دنيا باعث گرديده است تا اين نقاط ضمن . كشورهاي فقير ناشي از آب ناسالم و بهداشت ناكافي است

را براي  همين امر خود يك نوع دور و تسلسل فقر. رو باشند، از امكانات بهداشتي مناسب نيز برخوردار نگردند اينكه با كمبود منابع آب روبه

هاي  در اين نوع جوامع عموماً زمينه. آورد؛ نظير آنچه كه امروزه عموماً در كشورهاي آفريقايي قابل مشاهده است اين جمعيت به دنبال مي

تغيير الگوهاي مصرف و روش زندگي در عصر حاضر كه خود منجر به تقاضاي بيشتر . گردد مختلف فقر از يك نسل به نسل ديگر منتقل مي

 (.MA:2005)وي آوردن بيشتر به محصوالت دامي شده است، فشارهاي بيشتري بر منابع از جمله زمين، غذا و آب وارد آورده است و ر
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 تأمين آب و غذا در جهان رو به شهري شدن

، تا بتوانند آيند، و به طور وسيعي متكي به آب، انرژي و غذا هستند حساب مي نقاط شهري به عنوان موتور محركة رشد اقتصادي به

در حالي كه امروزه جريان شهرنشيني بيش از هر زماني در گذشته در جريان است، و رشد اقتصادي نيز عمدتاً از . به رشد خود ادامه دهند

از آنجا . گردد، تأمين انرژي كافي، منابع آب كافي و سالم، و همچنين غذاي كافي از نيازهاي تراز اول اين قبيل شهرهاست اين نقاط ناشي مي

ها در اين نقاط  اند، بسياري از موارد كمبود و محدوديت كه بسياري از شهرها در جوامع روبه توسعه متناسب با منابع ياد شده رشد نيافته

ها را براي شهروندان  ها و بيماري منابع ياد شده خود موجبات بسياري از ضعف. خورد هاي مختلف جمعيتي به چشم مي شهري، بين گروه

اين در حالي است كه در شرايط روستايي بودن جوامع، كمبود منابع آب، انرژي و غذا كمتر . ن در اين قبيل شهرها به همراه آورده استساك

گردد؛ زيرا خود جمعيت روستايي ضمن اينكه در توليد موادغذايي خود نقش دارد، منابع آب نيز به طور پراكنده و طبيعي در  احساس مي

 .رس استاين نقاط در دست

رو هستند، و اثرات عمدة آن عمدتاً روي  بسياري از شهرهاي كشورهاي روبه توسعه با مشكالت كمبود آب و ناامني غذايي روبه

در حالي كه رابطة پيچيدة بين آب، غذا و نقاط شهري خود امروزه در بسياري از . فقراي شهري به ويژه زنان و كودكان قابل مشاهده است

خود بسياري از مسائل را به منابع   رسد، ايجاد رابطة بهتر بين منابع آب و نقاط شهري، آور به نظر مي اي پرمخاطره و ترس ونهگ نقاط جهان به

تواند از منابع  اين بدان معناست كه در صورت وجود جمعيت متناسب به ويژه در نقاط شهري، اين جمعيت به سهولت مي. نمايد تبديل مي

برداري  بدين گونه، مسائل خود تبديل به منابع توليد، بهره. تواند سهيم باشد برداري از منابع مي ده، و در نتيجه در بهرهموجود آب استفاده كر

 .گيرد ها و مشكالت شهري همواره روند افزايشي به خود مي در غير اين صورت، چالش. گردد و نظاير آن مي

 

 عوامل جمعيتی و مصرف آب
افزايش جمعيت در شرايط متناسب . اي در حال آشكار شدن است جانبه زيست به طور همه ها بر محيط انتأثير قدرتمند تعداد انس

عوامل . سازد رو مي زيست را به اَشكال مختلف به خطر انداخته؛ يعني وضعيتي كه خود سالمت شهروندان را نيز با خطر روبه آن، خود محيط

بنابراين، جهت . اند وفيزيكال، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي را فراهم آوردهجمعيتي امروزه خود موجبات تغييرات محيطي، بي

هاي ناخواسته پيشگيري به  االمكان اصالح گردند؛ يعني از والدت بايست حتي دستيابي به كيفيت زندگي مطلوب، عوامل جمعيتي همواره مي

از اين . آورد ه عبارت ديگر، تحركات جغرافيايي جمعيت پيشگيري به عمل ميهاي فيزيكي يا ب جايي عمل آيد، و آن خود در درازمدت از جابه

به همين ترتيب، شرايط فيزيكي، اجتماعي و فرهنگي پديدآمده . سازي كرد توان زمينه زيست سالم را در يك نقطة شهري مي طريق، محيط

گردد؛ يعني وضعيتي كه نسل بعد را نيز به  نجر ميدر نقاط شهري در قالب سالم آن، خود به سالمت جسمي و روحي شهروندان نيز م

 .گيرد تحت چنين شرايطي، وضعيت زندگي افراد به طور كلي و به شكل مثبت تحت تأثير قرار مي. اي مثبت تحت تأثير قرار خواهد داد گونه

همواره در حال ... ي و زيست، به دنبال رشد جمعيت جهاني، به دنبال گسترش فضاهاي شهر هاي آثار جمعيت بر محيط نگراني

همينطور، ارتباط بين روندهاي جمعيتي و منابع طبيعي خود امروزه نظر بسياري از پژوهشگران اجتماعي را به خود جلب . افزايش است

خواهد  تر از سوي ديگر، افزايش بدون وقفة جمعيت، خود به بحران آب در بسياري از جوامع منجر گرديده، و در آينده نيز جدي. كرده است

بنابراين، تحقيقات اجتماعي . بايست مشاركت بيشتري داشته باشند ها مي گذاران و آكادميسين جهت حل يا كنترل  اين معضل، سياست. شد

 .هاي آتي نيز پيشگيري به عمل آورد تواند ضمن ارزيابي معضالت و مشكالت فعلي، از گسترش آنها در سال به طور عمومي خود مي

 

 و استفاده مجدد از آبعوامل جمعيتی 

  شناسان جمعيت به دنبال تغييرات مستمر جمعيت از يك سو، و اثرات رو به افزايش تغييرات آب و هوايي از سوي ديگر، جامعه

در چنين شرايطي به استفاده مجدد از منابع آب و . شدن منابع آب، و به دنبال آن خشكسالي و كاهش مواد غذايي دارند تأكيد بر كم

از آنجا كه عوامل جمعيتي از نوع مواليد و مهاجرت، و همينطور تغيير الگوهاي زندگي، استفاده از . آب تأكيد فراوان شده است 9داييز نمك

منابع آب را بيش از هر زماني درگذشته افزايش داده است، بازيافت آب، استفادة مجدد از آن، و حتي شيرين كردن آب درياها به نحوي كه 

شناسان،  ا استفاده كرد، و از آن طريق نيازهاي غذايي و ساير نيازهاي مربوط به آب را تأمين كرد، خود مورد تأكيد فراوان جامعهبتوان از آنه

 .شناسان و نظاير آن است زيست، جمعيت كارشناسان محيط

                                                           
4
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ريزان جمعيت با پرداختن به  امهبرن. آيد هاي يادشده خود به عنوان ضامن توليدات منابع غذايي به حساب مي بازيافت آب به شيوه

  منظور از استفاده از آب صرفاً. توانند برطرف نمايند هاي مربوط به كمبود موادغذايي را مي اي بين جمعيت و آب، بسياري از چالش رابطه

و به دنبال افزايش  بنابراين. مصارف خانگي و فردي نيست، بلكه بيشتر مصرف آب در امور كشاورزي، توليدات موادغذايي و صنعتي است

گردد، و متعاقباً كمبود موادغذايي، اُفت توليدات كشاورزي، و درنتيجه افزايش  جمعيت، كمبودهاي ناشي از آب هر چه بيشتر نمايان مي

در عين . دده گردد؛ يعني آنچه كه سالمت افراد و كيفيت زندگي را تحت تأثير قرار مي قيمت مواد ياد شده در يك جامعة مورد نظر ظاهر مي

حال، يكي از اهداف عمدة پرداختن به جمعيت، آب و غذا ايجاد آگاهي هر چه بيشتر بين پژوهشگران اجتماعي و بدان وسيله دستيابي به 

گرچه پژوهشگران اجتماعي تخصص دقيق و مؤثر را در . هايي است تا از آن طريق مشكالت مربوط به منابع آب را بتوان برطرف كرد ايده

هاي جديد جمعيتي و اجتماعي از نوع استقرار جمعيت در نقاط روستايي،  نابع آب دارا نيستند، در عين حال دستيابي به ايدهزمينة م

توانند توسط  استفادة مطلوب و به جا از منابع آب، كنترل جمعيت متناسب با منابع طبيعي و نظاير آن، از جمله اقداماتي است كه صرفاً مي

 .داشت توان در حّد متناسبي نگه از اين طريق، ارتباط بين جمعيت و منابع آب را مي. اجرا گردندپژوهشگران اجتماعي 

 

 غذا/ گسترش شهرنشينی و منابع آب
برداري مطلوب از منابع انرژي و بازيافت آب، ضروري  وقفة شهرنشيني و پيدايش شهرهاي بزرگ، تالش جهت بهره به دنبال رشد بي

به ويژه )درصد  9تا  1در حالي كه امروزه به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، رشد شهرنشيني ساالنه بين . رسد ر ميناپذير به نظ و اجتناب

توسط كارشناسان جمعيتي  برداري از منابع آب، خود وسيعاً  هاي نوين و مترقي در بهره گيرد، به كارگيري طرح صورت مي( در مناطق آفريقا

 .حلي مؤثر قابل توصيه است استفادة مجدد و بازيافت آب خود به عنوان راه. گردد و اجتماعي توصيه مي

زيست شهري و نظاير آن، خود از اهميت بسزايي برخوردار  نظارت بر كاربردهاي آب شهري، آب صنعتي، استفادة آب در محيط

ع طبيعي خود در سالمت روحي و جسمي جوانان ها و مناب با توجه به تراكم جمعيت در نقاط شهري، ايجاد و حفظ فضاهاي سبز، پارك. است

بايست تحت نظارت قرار  گردد، همواره مي بنابراين، شهرهاي امروزي تا جايي كه به استفاده از منابع آب مربوط مي. بسيار تأثيرگذار است

در نهايت، كمبود رو به افزايش منابع آب  .گونه شهرها اِعمال گردد هاي الزم در ابعاد مختلفِ مربوط به آب، روي اين گذاري داشته، و سرمايه

هاي  به دنبال تغييرات جمعيتي، تغييرات آب و هوايي و گسترش شهرنشيني، از طريق مديريت مطلوب منابع آب و ارتباط دادن شاخص

تواند به حفظ منابع آب  ترين امري كه مي بنابراين و براساس آنچه كه مطرح گرديد، اولين و ساده. پذير است جمعيتي با منابع آب امكان

هاي مربوط به منابع آب و غذا، مقدار اتالف موادغذائي  و عليرغم محدوديت  ضمناً. كمك نمايد، همانا كنترل و تعديل جمعيت شهري است

 Gustafsoon)گردد  درصد توليدات موادغذائي ساالنه تلف مي 82-02سابقه است؛ بنحوي كه در مواردي بين  هم اكنون بي

&Lundqvist:2012.) 
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 نتيجه
 ،بررسي مسئله غذا خود به پيشرفت و توسعه جوامع، بهره وري بيشتر جمعيت، كارآيي بيشتر جمعيت، شادابي و نشاط، سالمت

توليد، توزيع و مصرف غذا خود نياز به نظارت آگاهانه، علمي، پارادايم ها . مربوط و منجر مي گردد... احساس امنيت هر چه بيشتر جمعيت و 

در حاليكه شبكه هاي نوين ارتباطي، موجبات تغييرات فرهنگي، تغيير سالئق و تغيير روش زندگي را موجب . نقشه راه خاص خود دارد و

در حاليكه طي قرن بيستم جمعيت جهان . شده اند، عادات غذائي، مصارف غذا و وابستگي به آن نيز زنجيره خاص خود را پيدا كرده است

حق . فزايش يافته است، تأمين كننده غذاي اين جمعيت همانا صنايع غذائي و توليد غذا در قالب صنعتي آن استبيش از چهار برابر ا

از اين رو، جهت تأمين و توسعة آن هر چه بيشتر و در قالبي علمي مي . دسترسي به غذا نيز از جمله مباني حقوق بشر شناخته شده است

از آنجا كه منابع اصلي غذاي انسان . ز ديدگاه جامعه شناسي مورد بررسي و ارزيابي قرارگرفته استدر اين مقاله، موضوع ا. بايست تالش كرد

خود نيز به مواد گياهي و كشاورزي وابسته اند، ... ريشه در كشاورزي و نباتات دارد، و حتي منابع غذائي حيواني از نوع گوشت ها، لبنيات و 

با توجه به نياز روزافزون . مي بايست در اولويت برنامه ريزي و اهميت قرار گيرد... گذاري روي ان و بنابراين، پرداختن به كشاورزي، سرمايه 

ئي، و در حاليكه امروزه نسبت بيشتري از جمعيت جهان به نقاط شهري روي آورده است، آن خود معما و تناقض جديدي را بشر به موادغذا

خود طي دهه هاي اخير براي انسان بعنوان يك مسئله نمود پيدا  ،توليد كنندة غذا؛ يعني آبنه تنها غذا، بلكه منبع . به وجود آورده است

از سوي ديگر، و با توجه به افزايش مصرف غذا، تأمين منابع آب نيز مي بايست در دستور كار برنامه ريزان و سياست گذاران قرار ! كرده است

در عين حال، دستيابي به مواد گياهي و . اي آتي نمي بايست از انظار مغفول بماندهمينطور، پيش بيني منابع غذائي براي نسل ه. گيرد

جامعه شناسي مصرف غذا همواره مي بايست بگونه اي فعاالنه عمل . حيواني جديد نيز همواره مي بايست مورد توجه متخصين مربوطه باشد

 .   نمايد، تا جوامع كمتر با بحران غذائي مواجه گردند
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