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چکیده

آبی هم اکنون نیز به عنوان یک نگرانی مطرح  رود تغییرات اقلیمی به تشدید مخاطرات موجود به ویژه در مناطقی که کم انتظار می

های سازگاری پیشنهادی تا به امروز  نجر شوند. درک مخاطرات و شیوههای تازه در برخی مناطق دیگر م است و نیز به ایجاد فرصت

تواند در  های سازگاری جهت مدیریت آب کشاورزی کمک کند. این درک می ها برای ابداع شیوه تواند به موفقیت تالش می

اصلی در مناطق مختلف ها جهت سازگاری منابع آب جهت آبیاری کمک کند. در این مطالعه به معرفی مخاطرات  تدوین اولویت

اند،  سال اخیر منتشر شده 81تحقیق کامالً مرتبط با این حوزه که طی  861های سازگاری از طریق بررسی  اروپا و ارزیابی شیوه

ها و نیز مزایای مرتبط با برخی راهکارها در حوزه کشاورزی  خواهیم پرداخت. ما بر مبنای این بانک عظیم اطالعاتی به معرفی تالش

پردازیم.  ای می های عینی منطقه های مشخص در زمینه سازگاری و مواجهه با چالش گذاری به منظور تدوین طرح می و سیاستعل

شوند، اما تغییرات آتی در این حوزه مورد توجه قرار  های جاری در حوزه فناوری لحاظ می های سازگاری، دیدگاه در انتخاب شیوه

ها در حوزه سازگاری  های پیشِ رو برخی انتخاب یقین دارند که تحوالت در حوزه فناوری در دههگیرند. نویسندگان این مقاله  نمی

ترین حوزه عملی به تقویت ظرفیت سازگاری و واکنش در برابر تغییرات در موارد مختلف تقاضا  را شکل خواهند داد. گسترده

های  های جاری در حوزه آب، ارائه آموزش صالح سیاستها مستلزم ا شود، با این حال اجرای این سیاست برای آب مربوط می

نفعان در  کارگیری ابزارهای مالی مناسب خواهد بود. هدف از ارائه نتایج مطالعه حاضر، کمک به ذی مناسب به کشاورزان و به

 اقلیمی است. پذیری این بخش در برابر تغییرات مواجهه با چالش سازگاری و اتخاذ راهکارهایی در جهت کاهش میزان آسیب

 

 آبی، آبیاری، کشاورزی، مدیریت آب سازگاری، تغییرات اقلیمی، کم واژگانکلیدی:
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change in Europe. Agricultural Water Management. http://dx.doi.org/1101111/j.agwat.511201.0112 
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 مقدمه

ای در حال تبدیل شدن به یک مسئله پیچیده است. تنها راه  مدیریت آب در بخش کشاورزی به شکل فزاینده

کشاورزی بخش مهمی از اقتصاد های ناشی از تغییرات اقلیمی روی آوردن به سازگاری است.  مقابله با چالش

دهد که برای ساکنان مناطق روستایی ایجاد اشتغال کرده به تحقق اهداف در حوزه تأمین  اروپا را تشکیل می

ای درحال تبدیل  نماید. اما کشاورزی نیازمند آب است که آن نیز به شکل فزاینده امنیت غذایی نیز کمک می

موجود در حوزه مدیریت منابع آب کشاورزی در بر دارنده طیف های  شدن به منبعی کمیاب است. انتخاب

های فنی، زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی هستند. کشت آبی تا حدی به واسطه وجود  ای از مؤلفه گسترده

های آبی از نوسانات طبیعی در امان است، اما این بخش، قسمت بزرگی از منابع آب موجود در جهان را به  سازه

داده است. نیازهای بخش کشاورزی در حوزه آب باید با توجه به کاهش منابع آب قابل دسترس  خود اختصاص

محیطی، رشد جمعیت، توسعه اقتصادی و تغییرات جهانی تأمین شوند.  های زیست به واسطه افزایش آگاهی

ذا، توسعه روستایی بنابراین، مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی عالوه بر مدیریت سنتی منابع آب، با تولید غ

 و مدیریت منابع طبیعی نیز ارتباط متقابل دارد.

های متعدد اقتصادی و اجتماعی که هم اینک نیز حوزه مدیریت آب در مناطق  تغییرات اقلیمی بر شمار چالش

 ;Rosenzweig et al., 5112; EEA, 5115a,b,c)ها دست به گریبان هستند، خواهند افزود  کشاورزی با آن

Iglesias et al., 5111a; IPCC, 5112.)  هرچند برخی ابعاد تغییرات اقلیمی مانند افزایش میزان بارش ممکن است

ای از تأثیرات مخرب را نیز به  مزایایی را به شکل مقطعی به همراه داشته باشند، اما این تغییرات طیف گسترده

سترس و افزایش فراوانی وقوع شرایط آب و توان به کاهش میزان آب قابل د همراه دارند که از آن جمله می

 Alcamo et al., 5112; Arnell and Delaney, 5111; Arnell et al., 5111; Easterling) هوایی نامناسب اشاره کرد

et al., 5111; Rosenzweig et al., 5112; Iglesias et al., 5112.) توانند مدیریت کنونی  این تأثیرات منفی می

به ویژه در سطح مدیران اراضی و مناطق مختلف به شکل قابل توجهی به مخاطره بیندازند )به منظور  منابع آب را

 (.IPCC, 5112مطالعه خالصه شواهد، ن.ک. به 

های سازگاری جهت مدیریت منابع آب کشاورزی، به بررسی  در مطالعه حاضر به منظور درک بهتر انتخاب

اند، پرداخته  بعاد مختلف سازگاری مدیریت آب برای کشاورزی منتشر شدهمطالعه که اخیراً در ارتباط با ا 861

شوند. سپس ارتباط  ها و حمایت افکار عمومی را شامل می های فنی گرفته تا موانع، انگیزه شده است که از جنبه

رسی قرار های سازگاری در مناطق مختلف اروپا مورد بر میان تأثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی با ابداع شیوه

ها در حوزه  گیرد. هدف از این بررسی، کمک به درک هرچه بهتر پیامدهای بالقوه تغییرات اقلیمی و انتخاب می
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گذاران در مواجهه با چالش  سازگاری برای مدیریت منابع آب کشاورزی و بدین وسیله کمک به سیاست

ی بخش کشاورزی در برابر تغییرات پذیر سازگاری و اتخاذ راهکارهای الزم به منظور کاهش میزان آسیب

 اقلیمی است.

ریزی برای سازگاری مستلزم یافتن پاسخی برای دو پرسش اصلی خواهد بود:  به باور ما، کمک به فرایند برنامه

های سازگاری پیشنهادی در غلبه بر خطر ناشی از این  نیازهای سازگاری در پرتو تغییرات اقلیمی کدامند؟ و شیوه

ه میزان موفق هستند؟ ما خواهیم کوشید از طریق ارزیابی مخاطرات ناشی از تغییرات کشاورزی تغییرات تا چ

برای منابع آب در بخش کشاورزی و سپس بررسی ارتباط میان این مخاطرات و تدوین راهبردهای سازگاری 

 ها پاسخ دهیم. جهت مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی به این پرسش

ها، بخش  ها و داده تنظیم شده است. بخش اول مقدمه، بخش دوم دربردارنده روش این مقاله در پنج بخش

ای در زمینه دسترسی به آب جهت آبیاری در مناطق کشاورزی  های منطقه سوم مربوط به مخاطرات و فرصت

نابع های سازگاری به منظور افزایش میزان پایداری تخصیص م اروپا، بخش چهارم حاوی تحلیلی پیرامون انتخاب

بندی و  آب به بخش آبیاری در پرتو تأثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی، و باالخره بخش پنجم دربرگیرنده جمع

 ارائه نتایج نهایی خواهند بود.

 هاهاوروشداده .1

 هاچارچوبوداده .2-1

رات و هایی تشکیل شده که بیانگر نوعی توالی منطقی از ارزیابی مخاط چارچوب مطالعه حاضر از سلسله گام

ها  ترینِ این انتخاب های سازگاری و ارزیابی مناسب های ناشی از تغییرات اقلیمی به شناسایی انتخاب فرصت

(. این ارزیابی شامل بررسی 8های سازگاری است )نمودار  ها و سیاست جهت اجرا به منظور اثرگذاری بر اولویت

ت اقلیمی، تأثیرات ناشی از این تغییرات بر نیازهای های مربوط به تغییرا بینی ادبیات موضوع در پیوند با پیش

های احتمالی به منظور غلبه بر  بخش کشاورزی به آب و دسترسی به آب در این بخش، و در نهایت واکنش

تأثیرات منفی ناشی از تغییرات اقلیمی است که همگی در درک کاربری آب در بخش کشاورزی در قرن بیست 

اثر پژوهشی منتشر شده مرتبط با موضوع، در بازه زمانی  861مطالعه حاوی بررسی و یکم سودمند هستند. این 

های بانک جهانی، سازمان ملل متحد، کمیسیون اروپا، سازمان  است که در نشریات معتبر و گزارش 8111-4182

ار در هر دو ها استناد شده است. برخی از این آث محیط زیست اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به آن

 اند. حوزه با یکدیگر همپوشانی دارند و برخی دیگر صرفاً جهت کمک به فهم بهتر مباحث ذکر شده



                                                                                    

 مجموعه مقاالت سازگاری با کم آبی

 4 

است،برخیازاینمطالعاتمنتشرشدهدردو161هایپژوهش.تعدادکلآثارمنتشرشدهساختارمطالعهوپرسش-1نمودار

هایماپشتیبانینمایند.اندکهازبحثایندلیلموردتوجهقرارگرفتهمؤلفهباهمهمپوشانیدارندوبرخینیزتنهابه

 

هاتعریفمخاطراتوفرصت .2-2

شده تغییرات اقلیمی بر نیاز به آب و دسترسی به منابع آب  بینی  ها در ارتباط با تأثیرات پیش مخاطرات و فرصت

ها ضرورت داشت، مشخص کردیم و  به آندر بخش کشاورزی تعریف شدند. ما مواردی را که توجه فوری 

ها  توجیهی را نیز برای تمرکز ارزیابی سازگاری بر مسائل کلیدی ارائه نمودیم. میزان احتمال مخاطرات و فرصت

های مربوط به قطعیت تأثیر که در مطالعات مورد بررسی ارائه شده بودند مورد ارزیابی  نیز با استفاده از تخمین

ها نیز به لحاظ جامعیت متغیر بودند. ما در برخی موارد تخمینی از میزان قطعیت تأثیرات  ینقرار گرفت. این تخم

های کشاورزی در اختیار داریم، اما در برخی دیگر از موارد تنها با یک نمره  ناشی از تغییرات اقلیمی بر فعالیت

داریم. ما در هرجا که امکان  عدم قطعیت مربوط به تأثیرات کلی تغییرات اقلیمی بر یک بخش مشخص سروکار

 ایم. آن وجود داشته از اطالعات منتشر شده استفاده کرده

هایسازگاریومعیارهایارزیابیگزینشانتخاب .2-3

پژوهش مورد مطالعه صورت  861ای از  ها بر مبنای زیرمجموعه های آن های سازگاری و ویژگی گزینش انتخاب

ها اطالعاتی پیرامون راهکارهای مشخص در  وهش است که در آنپژ 811گرفته است. این زیرمجموعه حاوی 

ترین  های حائز بیش (. ارزیابی ما در اینجا بر پایه ویژگی8-4زمینه سازگاری وجود داشته است )ن.ک. به بخش 

فراوانی در آثار پژوهشی مرتبط با موضوع و به ویژه دو مطالعه مشخص ارائه شده است. در مطالعه نخست، 

های سازگاری برای مدیریت آب کشاورزی تحت  استراتژی

 شرایط تغییر اقلیم

 ها و فرصت ها ریسک

 اثر منتشر شده( 19)ارزیابی 

 

نیازهای سازگاری 

 چه هستند؟
 ارزیابی انتخاب سازگاری

 اثر منتشر شده( 199)بررسی 

کنندگان در  کمک مشارکت

 های سازگاری برنامه

راهکارهای 

سازگاری تا چه 

میزان قادر به چیره 

ها  شدن بر ریسک

 هستند؟
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بندی  ها جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی در هلند و رتبه ( فهرستی از گزینه4111و همکاران ) 3دبروین

هایی در ارتباط با منابع آب در بخش کشاورزی نیز هست. در  اند که شامل گزینه های مختلف را ارائه کرده بدیل

اند و برخی  ان مورد ارزیابی قرار گرفتهنفعان و ارزیابی کارشناس های موجود بر مبنای تحلیل ذی این مطالعه گزینه

ها و مزایای انباشته ارائه گردیده است. در مطالعه دوم نیز ارزیابی کیفی با تمرکز بر  های مربوط به هزینه تخمین

در این مطالعه به تعریف معیارهای  2های سازگاری صورت گرفته است. ماکیبیر بندی گزینه بندی و اولویت رتبه

های بالقوه اجرا و مزایای  های سازگاری مانند میزان دشواری فنی، هزینه کارشناسان در تحلیل شیوهمورد استفاده 

 Leary, 1111; Burtonبالقوه پرداخته است. استفاده از این معیارها در مطالعات سازگاری به شدت رایج است )

and Lim, 5112شوند. ما در اینجا با یک  هی مید ها به شکل متفاوتی کمیت (، اما در هر مطالعه این شاخص

( آن را ابداع 4116رویکرد کیفی مبتنی بر مطالعات منتشر شده سر و کار داریم که ایگلسیاس و همکارانش )

های سازگاری را به عنوان نتایج در  های مورد استفاده به منظور ارزیابی شیوه اند. بدین ترتیب، ما ویژگی کرده

 ایم. بخش مربوطه ارائه کرده

اند.  های مربوط به راهکارهای سازگاری در مطالعه حاضر آورده شده ، معیارهای ارزیابی انتخاب8در جدول 

کار   کننده میزان توانایی مدیران آب یا کشاورزان در به  شده تا حد زیادی تعیین  نوع شیوه سازگاری انتخاب

توانند برخی راهکارهای مدیریتی را بدون  می نفعان نیز احتماالً ها بدون کمک دیگران است. ذی گیری این شیوه

های مبتنی بر کشاورزی علمی نیز  کمک خاصی به موعد اجرا بگذارند. این مسئله تا حد زیادی در مورد شیوه

گذاری قابل توجهی خواهد بود. ما  صادق خواهد بود، اما اجرای راهکارهای زیربنایی احتماالً مستلزم سرمایه

مدت )طی پنج تا ده سال آینده( و بلندمدتی )بیش  مدت )در طول پنج سال آینده(، میان اههای زمانی کوت مقیاس

های زمانی در مقایسه با  ایم. هرچند این بازه از ده سال آینده( را جهت انجام اقدامات مربوطه در نظر گرفته

شود که با  ها استفاده می از آنرسند، به این دلیل  بینی تغییرات اقلیمی کوتاه به نظر می های زمانی پیش مقیاس

های مختلف همخوانی دارند.  گذاری های کاری و سیاست ریزی های زمانی عادی مورد استفاده جهت برنامه بازه

های آتی، بسیاری از راهکارهای سازگاری که در ابتدا  به موازات تشدید تأثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی در دهه

 تری تقویت شده و گسترش یابند. د، باید در مناطق گستردهان به موعد اجرا گذاشته شده

مقیاس زمانی ناظر، بر زمان مورد نیاز جهت اجرای راهکارهای سازگاری است. عوامل چندی در تعیین مقیاس 

توانند  زمانی یا فوریت راهکارهای سازگاری نقش دارند. بسیاری از انواع راهکارهای سازگاری را خود افراد می

                                                           
.0 De Bruin 

20 Mukheibir 
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توان به  آبی قابل مشاهده به موعد اجرا بگذارند که به عنوان نمونه می نسبتاً باالیی در واکنش به کم با سرعت

اعمال حقوق مربوط به مبادله آب اشاره کرد. در چنین مواردی، مقیاس زمانی عمل عمدتاً بر مبنای هزینه و 

گیریم. در  بین یک تا پنج سال در نظر می شود. ما این مقیاس زمانی را امکان فنی اعمال چنین تغییری تعیین می

گذاری یا   ها مستلزم تغییرات در حوزه سیاست مقابل، برخی راهکارهای سازگاری که اجرای آن

های عظیم زیربنایی است، مستلزم همکاری در کل بخش کشاورزی هستند. در چنین مواردی  گذاری سرمایه

های متمادی خواهد بود. ما این مقیاس زمانی را بیش از ده  سال سازگاری نیازمند مدت زمانی طوالنی و احتماالً

گیریم. بسیاری از راهکارهای سازگاری مانند احداث و مدیریت آب انبارهای کوچک در مزارع  سال در نظر می

 ساله به موعد اجرا گذاشت. توان در یک بازه زمانی پنج تا ده را می

های  شود که در آن هزینه فایده استفاده می-ص از تحلیل هزینهبه منظور ارزیابی راهکارهای ملموس و مشخ

سازی  ( به تازگی یک بهینه4184و همکارانش ) 1شوند. درو مربوط به اقدام یا عدم اقدام به دقت ثبت می

 اند. چندمعیاری را در ارتباط با سناریوهای مربوط به حفاظت از منابع آب در اروپا ارائه کرده

ارزیابیراهکارهایسازگاریمعیارهای-1جدول

هایویژگی

راهکارهای

 سازگاری

معیارارزیابی

 سطح

F  )شود گستره راهکار محلی است و به شکل خصوصی توسط کشاورز یا شرکت اجرا می )مزرعه 

P  )عمومی( 
شود( و توسط دولت به موعد  ای است )بیش از یک مزرعه را شامل می گستره راهکار منطقه

 شود می اجرا گذاشته

 دسته

AG  
 )کشاورزی(

کارگیری دانش موجود یا توسعه فناوری  مستلزم تالش در حوزه تحقیقات و نوآوری جهت به

 جدید است

MA  )مدیریت( 
-های اقتصادی های نهادی و سازمانی الزم جهت ارتقای عملکرد نظام ایجاد و توسعه مهارت

 اجتماعی

IN  )ساخت و ساز و ایجاد امکانات فیزیکی جدید استمستلزم انجام عملیات  )زیرساختی 

 مقیاس زمانی

ST  
 سال 1تا  1زمان تقریبی آشکار شدن تأثیرات یک راهکار از زمان اجرای آن:  مدت( )کوتاه

MT  
 سال 81تا  1زمان تقریبی آشکار شدن تأثیرات یک راهکار از زمان اجرای آن:  مدت( )میان

LT  )سال 81آشکار شدن تأثیرات یک راهکار از زمان اجرای آن: بیش از زمان تقریبی  )بلندمدت 

 دشواری فنی

L  )های رسمی اکنون قابل اجرا توسط کارگزاران فاقد مهارت فنی یا آموزش راهکارهایی هم )کم 

M  )های قابل توجه است ها مستلزم تالش راهکارهای قابل اجرا در مقطع کنونی که البته اجرای آن )متوسط 

                                                           
20 De Roo 
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H  )زیاد( 
آوری یا مدیریت است که درحال حاضر رخ  مستلزم ایجاد تحوالت تازه در عرصه فن

 های فعاالنه است اند؛ اجرای این راهکارها موضوع پژوهش نداده

 هزینه بالقوه

L  )کم( 

ر ت توانند آن را به موعد اجرا بگذارند و نیازی به استفاده از منابع مالی بیش ها می افراد یا دولت

توانند آن را با تکیه بر منابع و امکانات خود به موعد اجرا بگذارند و  نیست؛ کشاورزان می

 هزینه اجرا نیز کمتر از پنج سال سود حاصل از تولید است

M  )متوسط( 

 81تر از  مدت )کم مدت و میان های معمول تأمین اعتبارات کوتاه نهادهای محلی از طریق شیوه

ها )یعنی تأمین اعتبارات الزم از طریق  دامات معمول در زمینه بازگشت هزینهسال( یا از طریق اق

سال سود حاصل از تولید برای  41-1ای معادل  اجرای یک قانون یا اخذ مالیات( و با هزینه

 گذارند ها را به اجرا می کشاورزان آن

H  )زیاد( 
ها  گیرند و اجرای آن هده میها را بر ع المللی مسئولیت اجرای آن نهادهای کشوری یا بین

 المللی است دهندگان بین سال( از سوی وام 81مستلزم تأمین اعتبر درازمدت )بیش از 

 فایده بالقوه

L  )کم( 
گستره محلی با مزایای بالقوه عمدتاً برای کشاورزانی که راهکار مورد نظر را به موعد اجرا 

 بگذارند

M  )متوسط( 
ها عمدتا در بخش کشاورزی خود را  اورزان است و مزایای آنای فراتر از سطح کش گستره

 ای دارند دهند؛ شرایط مثبت بیرونی نیز ماهیت منطقه نشان می

H  )زیاد( 
ای و جمعی باشد و  تواند دارای مزایایی در سطح منطقه گستره جهانی که به طور بالقوه می

 دنبال داشته باشندها به  ممکن است تأثیرات مثبت مشترکی نیز در سایر بخش



هامحدودیت .2-4

های مورد استفاده جهت ارزیابی تأثیرات و مخاطرات از طیف بسیار  توجه به این نکته ضروری است که داده

های کامالً متفاوتی استفاده شده است. هدف از  ها از روش اند که در آن ای از مطالعات استخراج شده گسترده

های مورد استفاده است. با  زان عدم قطعیت نتایج به واسطه تفاوت در روشارائه این تحلیل گسترده، کاهش می

این حال ممکن است در برخی موارد یافتن وجوه مشترک میان مطالعات مربوط به یک منطقه خاص دشوار 

 اند که ممکن است با یکدیگر نیز در تناقض باشند. هایی لحاظ شده باشد. بنابراین در مطالعه حاضر داده

دهی نیز تا حدی قراردادی است. با این حال و با  دهی و وزن ن نویسندگان اذعان دارند که سیستم نمرههمچنی

شده از مخاطرات در  های ارائه  ( و نیز ارزیابی8ای دارند )جدول  توجه به استفاده از معیارهایی که رواج گسترده

زیابی مقدماتی از راهکارهای سازگاری نشریات معتبر، روش ما یک روش سودمند و معتبر جهت ارائه یک ار

 است.

ایم. این فرض که شرایط فعلی در حوزه  البته ما در ارزیابی خود تحوالت در عرصه فناوری را لحاظ نکرده

فناوری در آینده نیز به همین منوال خواهد بود، یک فرض آشکارا نادرست است. علت عدم لحاظ شدن 
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ما این بود که در اکثر مطالعات مربوط به تغییرات اقلیمی این تحوالت تحوالت در عرصه فناوری در ارزیابی 

های ما از نتایج تحقیقات  خواهیم متغیری را به کار بگیریم که سبب انحراف تخمین شوند و ما نیز نمی لحاظ نمی

 اصلی شود.

ان بررسی مشکل دیگر تمرکز صرف بر سازگاری با تغییرات اقلیمی این است که در این روش دیگر امک

نمایی میزان اهمیت  تواند به بزرگ شرایط توسعه کشاورزی در آینده وجود نخواهد داشت. این محدودیت می

تأثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی، مثالً بدون توجه به مسائل مربوط به سیاست مشترک در بخش کشاورزی منجر 

شده تغییرات اقلیمی بر کشاورزان ساکن مناطق  نی بی هایی از تأثیرات کلی پیش شود. البته تحلیل ما نیز سرنخ

هایی که  دهد. اما این تحلیل ابزاری برای تعیین مخاطرات یا فرصت مختلف کشاورزی و اقلیمی به دست می

دهد. در بسیاری موارد، اطالعات  دهند، به دست نمی پذیرترین کشاورزان را تحت تأثیر خود قرار می آسیب

بندی نمونه  ای نبود که امکان تقسیم پذیر به اندازه های آسیب رد بررسی پیرامون گروههای مو موجود در پژوهش

تر در این سطح فراهم باشد. با این حال و با توجه به راهکارهای بالقوه سازگاری، طیف  به اجزای کوچک

ی زراعی و ها توانند به سیستم شوند که می های عملی سازگاری در سطح مزارع مشخص می متنوعی از شیوه

 پذیر این بخش در مواجهه با تأثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی کمک کنند. های آسیب زیرمجموعه

همچنین بانک اطالعاتی تأثیرات مورد استفاده در این مطالعه به واسطه عدم وجود تحقیقات منتشرشده در این 

د تنش نبود. بدیهی است که تأثیر واقعی کنش متقابل میان عوامل مختلف ایجا حوزه مهم، حاوی ارزیابی بر هم 

کنش متقابل میان عوامل مختلف ایجاد تنش مانند گرما، خشکسالی، ناکافی بودن انواع مواد مغذی،  معلول بر هم 

اکسید کربن یا ناشی از تأثیرات حوادث غیرمترقبه  ها و امراض مختلف ناشی از تغییرات در میزان غلظت دی آفت

یی به واسطه تغییرات اقلیمی است. در مورد این دیدگاه اتفاق نظر وجود دارد که این و نوسانات آب و هوا

ها هنوز در ابتدای راه است. بنابراین ممکن  تأثیرات حائز اهمیت هستند، اما تحقیقات علمی پیرامون این جنبه

ور چندان که باید های پژوهشی نوظه شده وجود داشته باشد و حوزه است نوعی سوگیری به سمت دانش تثبیت 

 مورد توجه قرار نگیرند.

 ایهایمنطقهمخاطراتوفرصت .2

ها از  اند که در آن چند صد پژوهش در زمینه تأثیرات بالقوه تغییرات اقلیمی بر منابع آب صورت گرفته

ی ترین مطالعات ط ای از مرتبط (. خالصهEEA, 5115aرویکردهای متعدد و متنوعی نیز بهره گرفته شده است )

آورده شده است. این مطالعات با تمرکز بر محورهای  4و نمودار  4سال اخیر در این حوزه در جدول  81
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های  ای از چارچوب های آبی، طیف گسترده مختلفی، از رویکرد مبتنی بر خدمات اکوسیستمی گرفته تا سیاست

تا سطح تحلیل جهانی متغیر هستند، های فضایی مختلفی که از سطح تحلیل محلی  زمانی و نیز سناریوها و مقیاس

ها  اند. هرچند نتایج این مطالعات متنوع و گاه متناقض هستند، اما یکی از وجوه مشترک در میان آن صورت گرفته

این یافته است که تأثیر اصلی تغییرات اقلیمی شامل کاهش آب موجود برای آبیاری در تمامی مناطق خواهد بود 

(EEA, 5115a.) 

با2212تا2202ایگاهدادهاثراتتغییراقلیمرویدسترسیبهآبونیازهایآبیاریپیشبینیشدهبرایدروهدههپ-2جدول

سطحاطمینانباال

 بینیشدهاثراتپیش
اثراتونتایجمنفیبالقوهبرایکشاورزی

ومحیطزیستمناطقروستایی
(2214تا1111ایازمطالعات)نمونه

 IPCC, 5112 مام آثارمروری بر ت کل

تغییرات در میزان دسترسی 

 به آب

 ;Iglesias et al., 5111, 5112, 5111b, 5115a تغییرات فصلی در رژیم آبی

Antle et al., 5112; Döll and Zhang, 5111; 

Arnell and Delaney, 5111; Arnell et al., 

5111; Beniston, 511.; Biemans et al., 

511.; Brown and Funk, 5112; Droogers, 

5112; Ewert et al., 5112; Fink et al., 

5112; Fronzek and Carter, 5112; Gerten 

et al., 5111; Giannakopoulos et al., 5111; 

González-Zeas et al., 511.; Henriques et 

al., 5112; Kempen et al., 5111; Lloret et 

al., 5112; Parry et al., 5112; Rosenzweig 

et al., 5111, 5112; Trnka et al., 5111; 

Yang et al., 5115; Strzepek et al., 1111; 

Zhang and Cai, 511., Dai et al., 5111 

 کاهش میزان آب قابل دسترس

 مخاطرات مربوط به افت کیفیت آب

 افزایش خطر شوری خاک

 بروز مناقشه میان کاربران

های زیرزمینی و کاهش کیفیت  تحلیل رفتن آب

 آب

تغییرات در موارد وقوع 

رخدادهای غیرمترقبه 

 آبی( )سیل و کم

 ,.Arnell and Delaney, 5111; Lehner et al سالی و سیل افزایش فراوانی و شدت موارد خشک

5111; Arnell et al., 5111; Becker et al., 

5112; Beniston, 511.; Beniston et al., 

5112; Brown et al., 5111; Burke et al., 

5111; Christensen and Christensen, 5112; 

Gardner, 5111; Hoerling et al., 5115; 

Iglesias et al., 5112; Lehner et al., 5111; 

Menzel et al., 5111; Rosenzweig et al., 

5111; Vogt and Somma, 5111; Easterling 

et al., 5111; Feyen et al., 5115; 

Hirabayashi et al., 5112 

 ها افزایش تعداد باتالق

 افزایش موارد کمبود آب

افزایش نیازها در بخش 

 آبیاری

 ,Alcamo et al., 5112; Arnell and Delaney آبی روبرو هستند باال در مناطقی که با مشکل کم

5111; Arnell et al., 5111; Bastola et al., 

5111; Berbel et al., 5111; Biggsa et al., 

5111; Brenkert and Malone, 5112; 

 افزایش تقاضا برای آبیاری

 والتکاهش میزان بازدهی محص
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Conway, 5112; Döll, 5115; Gleick, 511.; 

Lopez et al., 5111; Mizyed, 5111; 

Nkomozepi and Chung, 5115; Rodrıguez 

Dıaz et al., 5111; Rosenzweig et al., 

5112; Vorosmarty et al., 5111 

تغییرات در کاربری 

 اراضی کشاورزی

 تغییر در شرایط بهینه بوجاری
Brown et al., 5111; Ewert et al., 5112; 

Kempen et al., 5111; Metzger et al., 5111; 

Olesen and Bindi, 5115; Rounsevell et al., 

5112; Yoo et al., 511. 

 فرسایش خاک

 رهاشدگی اراضی

 زدهی محصوالتکاهش با

افت کیفیت آب در 

ها و  ها و آبخوان رودخانه

 فرسایش خاک

 ;Barnett et al., 5112; Gleeson et al., 5115 باال برای کشورهای جنوبی

Pavelic et al., 5115; Pulido-Velazquez et 

al., 5111; Rounsevell et al., 5112; 

Causapé et al., 5112; Nearing et al., 5112 

 کاهش کیفیت آب به واسطه ورود امالح مغذی

 افزایش خطر بیابانزایی

های عظیم  آب شدن توده

های  یخی و تغییر در یخ

 دائمی

 ;.Barnett et al., 5112; Beniston, 511 تغییرات در رژیم آبی

Jasper et al., 5112 

 از میان رفتن تنوع زیستی

 ,.Harrison et al., 5112; Metzger et al پذیر باال برای مناطق آسیب

5111; Palmer et al., 5111; Thuiller et al., 

5112; Vorosmarty et al., 5111; Wu et al., 

5115 

 های سازگاری طبیعی از میان رفتن گزینه

 های زیستی دستکاری تعامل میان گونه





(2هایارائهشدهدرجدولآبکشاورزیدراروپا)مبتنیبردادهخالصهتغییراتدرریسکتغییراقلیمبرایمدیریت-2نمودار
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ها در  دو متغیر در اینجا نقش بسیار مهمی در ارتباط با کشاورزی دارند: الگوهای بارشی آینده و توزیع آن

(. IPCC, 5112, 5112, 5112; Iglesias et al., 5115a,bطول سال، و موارد وقوع شرایط آب و هوایی غیرمترقبه )

( افزایش میزان تقاضا برای آب 8پیامدهای اصلی تغییرات در منابع آب مورد نیاز جهت کشاورزی عبارتند از: )

( افزایش موارد 4در تمام مناطق به دلیل افزایش میزان تبخیر/تعریق ناشی از محصوالت به واسطه افزایش دما، )

ع آن افزایش میزان آب مورد نیاز جهت آبیاری به ویژه در های بهار و تابستان و به تب کمبود آب به ویژه در ماه

( کاهش کیفیت آب به دلیل افزایش دمای آب و کاهش 3مناطقی که در حال حاضر با تنش آبی روبرو هستند، )

ها در برخی مناطق، به ویژه در فصل تابستان و به تبع آن تشدید تنش آبی در مناطق زیر کشت  آب حجم روان

بینی  ( پدیده قابل پیش1های زمستانی، و ) بینی بارش یش خطر وقوع سیل به واسطه تمرکز قابل پیش( افزا2آبی، )

باال آمدن آب دریا و تأثیرات ناشی از آن بر کشاورزی در مناطق پست ساحلی درصورت عدم اجرا تمهیداتی در 

ای  های قاره شود در اقلیم بینی می های مدیریت اراضی. پیش پذیر یا سایر طرح جهت حفاظت از اراضی آسیب

های تابستانی کاسته شود که این مسئله افزایش میزان تنش آبی را به  های جغرافیایی میانی از میزان بارش عرض

شود در مناطق کوهستانی  بینی می (. پیشIglesias et al., 5112; Vorosmarty et al., 5111دنبال خواهد داشت )

ت ناهمگونی به دنبال داشته باشند: تأثیرات مثبت اولیه مانند افزایش میزان بازدهی شمالی، تغییرات اقلیمی تأثیرا

محصول در مقادیر مالیم گرمایش به مرور زمان به واسطه افزایش میزان فراوانی وقوع سیل و تشدید رانش زمین 

های کربن و  ییر چرخه(. همچنین تغGiorgi and Lionello, 5112; Hirabayashi et al., 5112خنثی خواهند شد )

(. Nearing et al., 5112نیتروژن ممکن است بر فرسایش خاک و کیفیت آب در تمامی مناطق تأثیر بگذارد )

 پذیر هستند و تمهیدات مربوط به کاهش این خطر باید مورد توجه قرار گیرند. مناطق ساحلی در برابر سیل آسیب

شود میزان افزایش کلی دمای هوا در این قاره تا دهه  بینی می پیشطبق اطالعات کنونی ما پیرامون اقلیم اروپا، 

درصد متغیر باشد. این  11درصد تا منفی  81درجه سانتیگراد برسد و مقادیر تغییر بارش نیز از  2به  4از  4111

وب اروپا اند. این تغییرات احتماالً در جن تغییرات به شکل یکنواخت در میان مناطق یا فصول مختلف توزیع نشده

 1به  4111ها، میزان افزایش دمای هوا در این منطقه تا دهه  بینی نمود بیشتری خواهند داشت و طبق برخی پیش

های خشکسالی در کل  درجه خواهد رسید، شاهد روزهای گرم و بسیار گرم در این مناطق خواهیم بود، و دوره

 ,Giorgi and Lionello, 5112; Christensen and Christensenتر شوند ) منطقه مدیترانه ممکن است طوالنی

(. در نتیجه این تغییرات، میزان تبخیر/تعریق افزایش خواهد یافت که خود افزایش میزان تقاضا برای آب 5112

 جهت استفاده در بخش کشاورزی را به دنبال خواهد داشت.
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اثبات تغییرات در بارش، دما، ( به روشنی شواهدی تجربی در IPCC, 5112) IPCCترین گزارش  در تازه

در این گزارش با نگاهی به آینده  IPCCاکسید کربن ارائه شده است.  شرایط جوی غیرمترقبه و تولید گاز دی

های مختلف یکنواخت نخواهند بود، اما مطالعات حاکی از این یافته قطعی  بینی کرده که تغییرات در حوزه پیش

درصد افزایش  31درصد کنونی به   81متأثر از تنش آبی شدید از درصد مساحت  4101هستند که در دهه 

توانند به فعلیت  ها تنها زمانی می خواهد یافت. برخی تغییرات متضمن برخی مزایای بالقوه هستند، اما فرصت

ها ممکن است به  بینی های الزم وجود داشته باشند. تحقق این پیش ها، دانش و تخصص درآیند که سازگاری

اجتماعی که -درصد منجر شود که در این صورت کل مدل اقتصادی 11ها به  آب میانگین حجم روانکاهش 

های نیازمند آب مانند تفریح، گردشگری و تولید غذا است به چالش  ای از آن وابسته به فعالیت بخش عمده

ها  جریان ساالنه رودخانهاند که در شرایط تغییرات اقلیمی، میزان  کشیده خواهد شد. مطالعات چندی نشان داده

های  های رودخانه در جنوب اروپا کاهش و در شمال اروپا افزایش خواهد یافت. همچنین تغییراتی نیز در جریان

خورد  ای میان مناطق مختلف اروپا به چشم می های قابل مالحظه شود که در اینجا نیز تفاوت بینی می فصلی پیش

(Arnell and Delaney, 5111; Arnell et al., 5111; Milly et al., 5112; Alcamo et al., 5112.) 

 هایسازگاریانتخابگزینه .3

های بالقوه سازگاری مورد بررسی، نه  های بالقوه گزینه در این بخش به ارزیابی مزایای بالقوه، امکان فنی و هزینه

های احتمالی  گیری از فرصت ان بهرهتنها جهت مواجهه با مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی، بلکه به منظور امک

 ناشی از این تغییرات خواهیم پرداخت.

انتخابراهکارهایسازگاری .3-1

آورده شده است. ما بر  3اند در جدول  بانک اطالعاتی مطالعاتی که در طراحی راهکارهای سازگاری نقش داشته

شده  را به موازات مخاطرات تعیین راهکار سازگاری  33، 3مبنای اطالعات حاصل از مطالعات مندرج در جدول 

های سازگاری جهت غلبه بر  دهنده ساز و کار مربوط به انتخاب هر یک از گزینه نشان  2انتخاب کردیم. جدول 

تأثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی است. مزیت بالقوه راهکار مورد نظر نیز بر اساس میزان تأثیرگذاری آن در مقابله 

 اند. آورده شده 1اسبه شده است که این اطالعات نیز در جدول با تغییرات اقلیمی مح

ها  ها را به عنوان مجموعه ثابتی از سیاست البته راهکارهای پیشنهادی به هیچ وجه جامع نیستند، و نیز نباید آن

ها هستند که ممکن است جهت اصالح  دهنده انواعی از سیاست در نظر گرفت. در واقع این راهکارها بازتاب 

متغیرهای تأثیر در آینده مناسب باشند. در عین حال، اجرای راهکارها نیز به شرایط محلی بستگی دارد. به عنوان 
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آبی هنوز به یک  ها قابل توجه است، اما کم نمونه، در مناطقی که میزان نابرابری اجتماعی و اقتصادی در آن

تضمین دسترسی عادالنه اقشار محروم به منظور های مدیریت آب باید بر  مسئله جدی تبدیل نشده است، سیاست

(. سازوکارهای Iglesias et al., 5111a,b,cها از مزایای اقتصادی متمرکز باشند ) مندی آن تضمین سالمت و بهره

ها نیز به نوبه خود بر مبنای  گذاری مناسب نیز تابعی از انواع مداخالت سیاستی مورد نیاز هستند که آن سیاست

 Iglesias etشوند ) های موجود در نظام اجتماعی در سطح محلی تعیین می آبی و ضعف بی میزان کمتحلیل ترکی

al., 5111a,b,c.) 

هایسازگاریوراهکارهایالزمدرپاسخبهآثارتغییراتاقلیمیبردرمنابعاطالعاتبرایمشخصکردناستراتژی-3جدول

 دسترسبودنآبونیازهایآبیاری



2214تا1111ایازمطالعاتنمونه یاراهکارنوعروش

ها و فواید: اطالعات  های سازگاری، هزینه چارچوب

 ها و نهادهای مختلف شده توسط سازمان ارائه

DEFRA, 5112, 5111; OECD, 5111a,b, 5111; UNDP, 

5111a,b,c; UNECE, 5111; World Bank, 5111a,b, 

COM, 5111a,b, 5115, FAO, 5112, UNDP, 5112 

ها و فواید: اطالعات  های سازگاری، هزینه چارچوب

 شده در نشریات علمی ارائه

Adger et al., 5112; Agrawal, 5112; Arnell and 

Delaney, 5111; Arnell et al., 5111; Bermann et al., 

5115; Bryan et al., 5111; Burton and Lim, 5112; 

Ciscar et al., 5111; De Bruin et al., 5111; De Loek et 

al., 5111; De Roo et al., 5115; Dinar, 5111; Easterling 

et al., 511.; Fankhauser et al., 1111; Fankhauser, 

5111; Gleick, 511.; Howden et al., 5112; Huntjens et 

al., 5111; Iglesias and Buono, 5111; Iglesias et al., 

5111a,b,c, 5115b; Krysanova et al., 5111; Leary, 

1111; Lempert and Groves, 5111; Ma et al., 5112; 

Mukheibir, 5112; Palmer et al., 5111; Quevauviller et 

al., 5112; Smit and Skinner, 5115; Strzepek and 

Boehlert, 5111; Wreford et al., 5111; Wu et al., 5115; 

Yang et al., 5115 

 آبیاری

Berbel et al., 5111; Biemans et al., 511.; Causapé et 

al., 5112; Finger et al., 5111; Gaydon et al., 5115a,b; 

Heumesser et al., 5115; Mehtaa et al., 511.; Pavelic 

et al., 5115; Siebert et al., 5112; Törnqvist and Jarsjö, 

5115; Yoo et al., 511.; Zimmerer, 5111 
 .Ates et al., 511 کسری آبیاری

 Pulido-Velazquez et al., 5111 های سطحی و زیرزمینی کارگیری ترکیبی آب به

 ;Abufayed and El-Ghuel, 5111; Trinh et al., 5115 زدایی و استفاده مجدد از آب نمک

McEvoy and Wilder, 5115 Water markets 
 Garrick et al., 5111 ایجاد بازارهای آب

 Ceccarelli et al., 5111; Challinor et al., 5112 های زیستی آوری فن

 آبی راهکارهای مقابله با کم

Droogers, 5112; Garrote et al., 5112, 5112; Iglesias et 

al., 5112; Martin-Carrasco et al., 511.; Roncoli et al., 

5111; Rosegrant et al., 5111; Rossi, 5111; UNISDR, 

5111; Vogt and Somma, 5111; Zhu et al., 511.; 

Zougmoré et al., 5111 
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 .Becker et al., 5112; Gersonius et al., 511 راهکارهای مقابله با خطر سیل
 Glauber, 5112; Glenk and Fischer, 5111 بیمه

 Glendenninga et al., 5115; Moges et al., 5111; Oweis ذخیره آب حاصل از نزوالت جوی

and Hachum, 5112 

 ,Rodima-Taylor et al., 5115; Sunding and Zilberman نوآوری
5111 

 پذیرش و اجرای راهکارها: دیدگاه شهروندان و کشاورزان

Eurobarometer, 5112, 5111; Faysse et al., 511.; 

García de Jalón et al., 511.a,b; Holman et al., 5112; 

Ivey et al., 5112; Leiserowitz, 5111; Michel-Guillou 

and Moser, 5111; Sadoff and Grey, 5115; Semenza et 

al., 5111; Shwom et al., 5111; García de Jalón et al., 

511.a,b 

ریزی شده  اخالت برنامهدهند که در مد اند، نشان می راهکارهایی که در باال به طور مختصر توضیح داده شده

در حوزه آب باید هم به راهکارهای مربوط به طرف عرضه و هم به راهکارهای مربوط به طرف تقاضا توجه 

های سازگاری در ارتباط با طرف عرضه شامل  (. گزینهGleick, 511.; Gleick and Palaniappan, 5111شود )

های مربوط به طرف تقاضا مانند  یان آن هستند. گزینهسازی یا جذب آب از مسیرهای جر افزایش ظرفیت ذخیره

سازی مزایای اقتصادی و اجتماعی آب از طریق استفاده از  افزایش کارآیی فرایند تخصیص آب به منظور بیشینه

تر با هدف افزایش میزان ارزش ایجاد شده به ازای حجم مصرفی و نیز حفظ  های دارای ارزش بیش آن در بخش

(. کوتاه سخن آنکه، اهمیت بخش آب برای  ,5111Gleick and Palaniappanشوند ) گذاشته میکیفیت به اجرا 

ها و راهبردهای مدیریتی بر مبنای اشراف  کند که سیاست های متعدد تولیدی و اجتماعی ایجاب می سایر عرصه

 کامل نسبت به تأثیرات گسترده این ماده حیاتی تدوین شوند.

رسد که بازتخصیص منابع آب یک راهکار  مربوط به تغییرات اقلیمی، چنین به نظر می های بینی با توجه به پیش

آبی باشد. اما راهکارهای بالقوه چندی برای مقابله با مشکالت مربوط  کلیدی برای مقابله با مشکالت ناشی از کم

ها، کاربری اراضی  رساختتوان به ایجاد تغییرات در زی به تخصیص منابع آب وجود دارند که به عنوان نمونه می

هایی در زمینه آبیاری اشاره کرد که البته ممکن است تمامی اقشار جامعه نگاه چندان مثبتی به  یا وضع محدودیت

توانند به بروز تعارض  گیری غالباً می (. همچنین فرایندهای تصمیم ,.a,b,c 5111Iglesias et alها نداشته باشند ) آن

نفع که از پیامدهای این  های مختلف ذی نفع منجر شوند. بنابراین، توجه به منافع طرف های مختلف ذی میان طرف

 Semenzaگذاران، کشاورزان و عموم شهروندان، امری ضروری است ) شوند، از جمله سیاست فرایندها متأثر می

5111et al., ( بخشنامه چارچوب آب .)EUWFD)6  ای آبی در ه که یک استاندارد در زمینه طراحی سیاست

نفعان و عموم شهروندان در فرایندهای  رود، کمک فراوانی به تقویت مشارکت ذی اروپا به شمار می

                                                           
1. Water Framework Directive 
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اند که تقاضای رو  ( این نظر را مطرح کرده4111) 0گذاری کرده است. رلی و سابهاروال گیری و سیاست تصمیم

به نفع آحاد شهروندان باشند در  هایی که به رشدی برای شفافیت، توجه به شواهد علمی و ارائه خروجی

های  خورد. همین مسئله ضرورت مطالعه رجحان فرایندهای مورد استفاده جهت تخصیص منابع به چشم می

عمومی در ارتباط با راهکارهای سازگاری با تغییرات اقلیمی به منظور لحاظ کردن افکار عمومی در فرایندهای 

نفعان از  کند. بدین ترتیب، درک بهتر نحوه ادراک ذی ش تقویت میگیری را بیش از پی گذاری و تصمیم سیاست

تواند ابزار مفیدی در  ها می ها از این سیاست های سازگاری و عوامل مؤثر بر حمایت آن تغییرات اقلیمی، سیاست

 ها باشد. تدوین این تصمیمات و سیاست

هآثارمنفیبالقوهتغییراقلیمبرایمدیریتآبکشاورزیراراهکارهایسازگاریمنتخبومکانیسمدرپیِهرگزینهک-4جدول

  کند.خنثیمی
نیازهای

 سازگاری
مکانیسمفائقآمدنبراثراتتغییراقلیمراهکار

الف: افزایش 

آوری و  میزان تاب

 ظرفیت سازگاری

 کند اثربخشی راهکارهای سازگاری را تقویت می ای های سازگاری منطقه ( اجرای طرح8)

 کند پیامدهای رخدادهای ناگوار را تعدیل می ( ارتقای نظارت و هشدار سریع4)

 دهد اثربخشی راهکارهای سازگاری را افزایش می ها ریزی ( تقویت هماهنگی برنامه3)

 آوری ( نوآوری و فن2)
ضمن تقویت میزان اثربخشی راهکارهای سازگاری، 

 دهد ها را نیز کاهش می هزینه

ب: واکنش در 

برابر تغییرات در 

میزان دسترسی به 

 آب

 دهد میزان دسترسی به آب را افزایش می ( نوآوری: کارآیی مصرف آب1)

 دهد برداری از آب را افزایش می میزان کارآیی بهره ( افزایش ظرفیت حفظ رطوبت خاک6)

 مقیاس در مزارع های کوچک ( مرداب0)
 میزان انعطاف در مدیریت آب را در سطح محلی

 دهد افزایش می

 های پشت سد ( افزایش ظرفیت دریاچه1)
پذیری مدیریتی و نیز میزان دسترسی به  میزان انعطاف

 دهد ای را افزایش می آب در سطح منطقه

 دهد میزان دسترسی به آب را افزایش می برداری مجدد از آب ( بهره1)

 دهد غیربهینه از آب را کاهش میاستفاده  ها و نیز تجارت آب ( بهبود روند اخذ هزینه81)

( انجام مذاکرات مجدد درمورد قراردادهای 88)

 بازتخصیص منابع آب
 بخشد کارآیی استفاده از آب را بهبود می

 بخشد کارآیی استفاده از آب را بهبود می های روشن در حوزه کاربری آب ( تعیین اولویت84)

 های ترکیبی مانه( تجمیع انواع مختلف تقاضا در قالب سا83)
پذیری مدیریتی و نیز میزان دسترسی به  میزان انعطاف

 دهد آب را افزایش می

پ: واکنش در 

برابر سیل و 

 سالی خشک

 دهد ها را کاهش می شدت سیالب ها ( ایجاد/ احیاء باتالق82)

 دهد پذیری دربرابر سیل را کاهش می میزان آسیب های سیالبی ( بهبود مدیریت جلگه81)

 دهد گستردگی و طول مدت سیل را کاهش می های فاضالب ( بهبود سیستم86)

                                                           
2. Relly and Sabharwal 
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های در  ( ایفای نقش کشاورزان به عنوان حافظان جلگه80)

 معرض سیالب
 دهد های سیل را کاهش می خطر ناشی از آسیب

 دهد های سیل را کاهش می خطر ناشی از آسیب ناپذیر های نفوذ ( ایجاد حفاظ81)

 دهد ها را در سطح محلی کاهش می شدت سیالب یش ظرفیت جذب بارش( افزا81)

 ( کشت محصوالت مقاوم در برابر خشکی41)
میزان بهینگی مصرف آب بر مبنای کشاورزی علمی را 

 بخشد بهبود می

 سالی (  بیمه در برابر سیل یا خشک48)
های اقتصادی وارده بر کشاورزان را کاهش  زیان

 دهد می

ر ت: واکنش د

برابر افزایش نیازها 

 در بخش آبیاری

 دهد خطرات اقتصادی برای کشاورزان را کاهش می تغییر در محصوالت یا الگوهای برداشت محصول  (44)

 دهد نیاز به آب اضافی برای محصوالت را کاهش می های حفظ رطوبت خاک بهبود روش (43)

 کند تأثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی را تعدیل می ( پرورش محصوالت مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی42)

ث: واکنش در 

برابر تغییرات در 

زمینه کاربری 

 اراضی کشاورزی

 کند های صنعتی کمک می به تداوم فعالیت ابجایی صنایع فراوری محصوالت کشاورزی (41)

 کند کارکردهای خاک را احیا می ( تزریق مواد ارگانیک به خاک46)

 کند اراضی کشاورزی جدیدی ایجاد می های آبیاری جدید د حوزه( ایجا40)

ج: واکنش در 

برابر افت کیفیت 

 آب و خاک

 ( بهبود کارآیی کودهای نیتروژنی41)
های کشاورزی را  آلودگی پراکنده ناشی از فعالیت

 دهد کاهش می

 ( مدیریت کربن موجود در خاک و منع کامل شخم41)
ظرفیت حفظ رطوبت فرسایش خاک را کاهش داده 

 دهد خاک را افزایش می

 دهد میزان تخریب اراضی را کاهش می ( حفاظت خاک در برابر فرسایش31)

چ: واکنش در 

برابر از میان رفتن 

 تنوع زیستی

یافته جهت  ( افزایش میزان منابع آب تخصیص38)

 ها اکوسیستم

خدمات اکوسیستم را به شکل موثری در سطح جهانی 

 شدبخ بهبود می

 ( حفظ کریدورهای اکولوژیک34)
بخشد و از این رهگذر تأثیرات  تنوع زیستی را بهبود می

 کند مثبت در سطح جهانی ایجاد می

 بخشد تنوع زیستی را بهبود می ( افزایش تنوع محصوالت33)

پایدار  ای به ظرفیت سازگاری ( به ارزیابی نقش نهادها در تحول ظرفیت مقابله4184و همکاران ) 1برمن

ها در پژوهش خود چهار چالش کلیدی را در ارتباط با درک تبدیل ظرفیت مقابله به ظرفیت  اند. آن پرداخته

های موقت میان ظرفیت  ( موازنه4( ماهیت پنهان ظرفیت سازگاری، )8اند که عبارتند از ) سازگاری مطرح کرده

( فقدان شواهد تجربی. 2ستایی تا کنون و )( تمرکز محدود بر اجتماعات رو3مقابله و ظرفیت سازگاری، )

( ضمن ارائه تصویری روشن از سازگاری با تغییرات اقلیمی، به بررسی نقش نهادها در این زمینه 4111) 1آگاروال

                                                           
20 Bermann 

10 Agrawal 
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اند. لمپرت و  شده را ارائه کرده ( یک طراحی نظری نهادی اصالح4181و همکاران ) 81پردازد. هانتجنز می

 اند. بیین اقدامات ملموس برای نهادهای متولی مدیریت آب پرداخته( نیز به ت4111) 88گرووز

گرایش عمومی به سازگاری در قلمرو اتحادیه اروپا بر مبنای مطالعات پیمایشی گسترده به اثبات رسیده است 

(5111, 5112Eurobarometer, این گرایش در آمریکا بر مبنای رویکردهای تحلیلی .)  .تر به اثبات رسیده است

های محلی هستند  دهنده ارزش  گذاری غالباً پیچیده و بازتاب ها در حوزه سیاست ادراکات و انتخاب

(5111Leiserowitz,  توجه عموم شهروندان به شرایط زیست .)  محیطی به سرعت افزایش یافته و این مسئله به

تأیید عمومی به یکی از اهداف گیری مشارکتی نیز منجر شده است. بنابراین،  افزایش میزان عالقه به تصمیم

گیری در حوزه محیط زیست تبدیل  گیری، و مشارکت عمومی به عنصری رایج در فرایندهای تصمیم تصمیم

شود و لذا حصول  های متعارض متعدد نیز منجر می نفعان به طرح دیدگاه شده است. با این حال، کثرت تعداد ذی

 زمند فرایندهای شفاف و ساختارمند خواهد بود.های دخیل به درک مشترکی از مسئله، نیا طرف

 ,.Yoo et al.511 ;های آبیاری جدید ) های محلی بر مبنای ظرفیت بالقوه ایجاد سامانه نیازها و ظرفیت

5112; Siebert et al., 5111Zimmerer, یا اجرای اصالح فناوری ) ( 511های آبیاری.Ates et al.,  ،)

های  (، بدیل ,.5115Trinh et al(، فناوری کاربری مجدد آب )5111Ghuel, -Abufayed and Elزدایی ) نمک

 ,.5115Glendenninga et al ;سازی نزوالت جوی ) (، ذخیره ,.5112Causapé et alهای زیرزمینی ) مدیریت آب

5112; Oweis and Hachum, 5111Moges et al., ( ظرفیت ایجاد و توسعه بیمه ،)1151Glenk and Fischer,  )

 شوند. ( تعریف می ,.5111Garrick et alیا ظرفیت ایجاد و توسعه بازارهای آب )

های ترکیبی امکان مدیریت مشترک منابع آب  های مختلف تقاضا برای آب در قالب سامانه ادغام بخش

 های منابع آب را فراهم های خشکی و بدین ترتیب استحکام سامانه سطحی و زیرزمینی جهت غلبه بر دوره

(. این هدف از طریق ادغام شمار زیادی از انواع تقاضا و نیز 5111Velazquez et al., -Pulidoکند ) می

های  توانند ویژگی شود. منابع مختلف تأمین آب می های ترکیبی محقق می سازی منابع عرضه در سامانه متنوع

های به  های سطحی و زیرزمینی( تفاوت آببسیار متفاوتی داشته باشند. منابعی که ماهیت متفاوتی دارند )مثالً 

(.  ,.5112Garrote et alدهند ) پذیری و قابلیت اتکا از خود نشان می شدت معناداری را به لحاظ نوسان

توانند به بهترین  ها شمار زیادی از منابع عرضه و تقاضا با یکدیگر ادغام شده باشند، می هایی که در آن سامانه

تر که بر  کار گیری تمامی منابع جهت تحقق اهداف مناسب یکپارچه منابع آب و به شکل و از طریق مدیریت 

                                                           
11. Huntjens 

110Lempert and Groves 
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آبی واکنش نشان دهند  شوند، در برابر شرایط کم مندی و قابلیت اتکای منابع آبی تعیین می مبنای میزان، قاعده

(5111Velazquez et al., -; Pulido5112Garrote et al., .) 

کننده شکل آینده سازگاری هستند، همکاری در زمینه سازگاری نیز همواره به  هرچند نیازهای محلی تعیین 

ای از  شود و مدیریت آب فرامرزی نیز نمونه عنوان یک اولویت مطرح است که شامل مدیریت منابع آب نیز می

لباً های محلی غا (. گسترش مقیاس فعالیت ,.Sadoff and Grey, 5112Ma et al ;5115رود ) آن به شمار می

هایی ایفا کند که  های سازگاری و به ویژه شیوه ای در تدوین شیوه ناممکن است، اما انتقال دانش باید نقش عمده

آوری محلی بخش مهمی از ارزیابی نیازهای موجود در حوزه سازگاری تلقی شود )بانک جهانی،  ها تاب در آن

,ba5111.) 

اب از تعارضات بالقوه ناشی از تأثیرات ناشی از تغییرات برد به منظور اجتن-ضرورت تدوین راهبردهای برد

برد غالباً دشوار -های برد حل (. اما یافتن راه ,.1111Fankhauser et alاقلیمی بارها مورد تأکید قرار گرفته است )

 ،DEFRA (5112ها نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد. برنامه سازگاری  است و محاسن و معایب هر یک از آن

 ( شامل یک تحلیل جامع پیرامون محاسن و معایب سازگاری در بخش کشاورزی در بریتانیا است.5111

های الزم جهت تقویت ظرفیت سازگاری، بعید است اعمال  ها و فقدان مشوق در نهایت، با توجه به هزینه

های کنونی  سیاستهای تازه و مجزا بتواند به تسهیل سازگاری کمک کند، بلکه چاره کار، اصالح  سیاست

 ,.Howden et al., ; ,b,ca5111Iglesias et alهای مربوط به تقویت آن است ) کننده سازگاری و سیاست تضعیف

گذاری است. اما تأمین  های متعارض چالشی دشوار در حوزه سیاست یافتن نقطه مشترک میان دیدگاه (.5112

 ت اقلیمی مستلزم مقابله با این چالش است.انسجام و کارآیی راهکارهای سیاستی در شرایط تغییرا
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هایتغییراقلیمراهکارهایسازگاریدرمواجههبامخاطراتوفرصت-0جدول

 

ارزیابیراهکارهایسازگاری .3-2

های  های بالقوه سازگاری در واکنش به هر یک از مخاطرات و فرصت حاوی ارزیابی گزینه 1جدول 

ای که گزینه مورد نظر به آن تعلق دارد و اطالعات مربوط به فوریت در  شده است. سطح اجرا، مقوله شناسایی

ها نیز برای هر گزینه بالقوه سازگاری به  مقیاس زمان، دشواری فنی، هزینه بالقوه و مزایای بالقوه هر یک از گزینه

و  شکل مجزا گزارش شده است. بحث پیرامون این جدول به طور کلی به سه بخش مخاطرات، راهکارها

 اند، تقسیم گردیده است. شده به ترتیبی که در این جدول فهرست شده های شناسایی  فرصت

( محاسبه شده است. مقدار 2در جدول  33تا  8، نسبت مزایا به تالش برای راهکارهای سازگاری )3در نمودار 

مبنای مزیت بالقوه محاسبه تالش ترکیبی از مقیاس زمانی، دشواری فنی و هزینه بالقوه است؛ میزان سود نیز بر 

شده است. مقادیر دامنه نسبت سود به تالش برای راهکارهای مبتنی بر کشاورزی علمی، راهکارهای مدیریتی و 

 آورده شده است. 1راهکارهای زیربنایی در جدول 
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.کادرهاانحرافمعیارهاحول4بازهنسبتسودبهتالشمعیارهایکشاورزی،مدیریتوزیرساختیارائهشدهدرجدول-3نمودار

اندهانمایشدادهشدهدهندومقادیربیشینهوکمینهبهوسیلهمیلهمیانگینرانشانمی

 

 بحثونتایج .4

آل، ارزیابی راهکارهای سازگاری بر مبنای شواهد موجود مستلزم وجود معیارهای مشترک در  در شرایط ایده

خواهد بود. با توجه به ابعاد متعدد نقش آب « معناداری»ر سر تعریف مفهوم میان تمامی راهکارها و نیز اجماع ب

های فراوانی روبرو  ها، تحقق چنین امری ناممکن است. از همین رو مطالعه ما با محدودیت در جامعه و اکوسیستم

 بوده است.

شده و از بررسی عوامل در این مطالعه تنها به بررسی عوامل اقلیمی در تعریف راهکارهای سازگاری پرداخته 

محور هستند، صرف نظر گردیده است. دسترسی به آب یکی از عوامل اصلی  غیر اقلیمی که عمدتاً نیز زمینه

کننده نقش آب در بخش کشاورزی است و عاملی است که نقش آن تا حد زیادی وابسته به زمینه موجود  تعیین 

تقاضا برای این ماده جهت مصارف انسانی و نیز محیطی  است. میزان دسترسی به آب نیز خود به واسطه میزان

ترین این  پذیرد. بدیهی اجتماعی تأثیر می-شود. میزان تقاضا برای آب به شدت از عوامل اقتصادی تعیین می

عوامل تعیین کل تقاضا بر مبنای میزان جمعیت است. از آنجا که رشد جمعیت به احتمال قوی به تقویت الگوهای 

منجر خواهد شد، ممکن است در این مطالعه ضرورت اتخاذ راهکارهای سازگاری در مصرف آب  جاری تقاضا

در بخش کشاورزی آن گونه که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته باشد. از همین رو، یک راهکار سازگاری 

در مناطق کلی باید متضمن مداخالتی با هدف کاهش و یا حداقل عدم افزایش قابل توجه تراکم جمعیت 

 آب باشد. کم
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این فرض که شرایط فعلی در اند.  های مربوط به تحوالت در عرصه فناوری لحاظ نشده بینی در این مطالعه پیش

ت. هرچند تحوالت در عرصه حوزه فناوری در آینده نیز به همین منوال خواهد بود، فرضی آشکارا نادرست اس

ای( به روشنی به  ات اقلیمی )کاهش میزان تولید گازهای گلخانهفناوری در حوزه کاهش تأثیرات ناشی از تغییر

اند، اما تأثیر عامل فناوری در حوزه سازگاری با تغییرات اقلیمی باید مورد ارزیابی قرار گیرد.  اثبات رسیده

گذاری جهت ترغیب به  های مناسب سرمایه ( در زمینه ایجاد مشوق4188سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )

دهد. ما در اینجا راهکارهای سازگاری  ام اقدامات مقتضی در ارتباط با تغییرات اقلیمی به متقاضیان مشاوره میانج

را مورد ارزیابی قرار  …های سطحی و زیرزمینی و  کارگیری ترکیبی آب  چندی از قبیل فناوری زیستی، به

های آتی  یم که تحول در عرصه فناوری در دههها مستلزم توسعه فناوری است. اطمینان دار ایم که اجرای آن داده

 ها در زمینه سازگاری شکل خواهد داد. به برخی انتخاب

ای و  های سازگاری مستلزم در اختیار داشتن اطالعاتی پیرامون تولید گازهای گلخانه ارزیابی مزایا و هزینه

بود. اما این عامل نیز در مطالعه حاضر اجتماعی در آینده خواهد -سیستم اقلیمی، و نیز تحوالت احتمالی اقتصادی

لحاظ نشده است. محدودیت دیگر تمرکز صرف بر مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی، غفلت از بستر کلی رشد 

نمایی اهمیت تأثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی  تواند به بزرگ کشاورزی در آینده است. غفلت از این مسئله می

ئل مرتبط با حمایت از بخش کشاورزی در آمریکا، قلمرو اتحادیه اروپا، کانادا یا مثالً بدون پرداختن به مسا

 (. ,.a,b,c 5111Iglesias et alتأثیرات آزادسازی تجارت در چین یا آفریقا منجر شود )

های سیاستی در حوزه  ها و گزینه هایی را در پیوند با چالش ها، بینش مطالعه حاضر با وجود تمام این محدودیت

ای از  دهد، زیرا در انجام آن از طیف گسترده آبیاری در واکنش به تغییرات اقلیمی در اروپا به دست می

ای مشترک را جهت تجزیه و تحلیل تأثیرات ناشی از  ها بهره گرفته شده و لذا یک چارچوب منطقه پژوهش

 دهد. تغییرات اقلیمی و نیز مقوله سازگاری به دست می

ینانه پیرامون آینده به توان بخش کشاورزی در مدیریت و مصرف پایدار آب بستگی تحقق سناریوهای خوشب

های  ای از اقدامات از قبیل اجرای برنامه خواهد داشت. تحقق این امر نیز به نوبه خود مستلزم انجام مجموعه

ند. تضمین مدت دستاورد ملموسی به همراه نداشته باش بخشی و آموزشی است که ممکن است در کوتاه آگاهی

هایی  کارآیی اقتصادی در مصرف آب و اتخاذ راهکارهایی جهت کمک به حفاظت از آب و خاک حوزه

ها در عرصه فناوری نیز به مانند گذشته همچنان  ها دارای اولویت است. نوآوری هستند که انجام اقداماتی در آن

تواند به افزایش باالی  کیت به طور بالقوه میسازی حقوق آب و تثبیت مال کننده خواهند بود. شفاف  عاملی تعیین

که در آسیای میانه و اروپای شرقی این اتفاق رخ داد. در صورت  میزان تولیدات کشاورزی منجر شود، چنان



                                                                                    

 مجموعه مقاالت سازگاری با کم آبی

 22 

وجود اراده سیاسی کافی، امکان تضمین منابع آب پایدار جهت استفاده در بخش کشاورزی از طریق به کار 

گذاری در حوزه پژوهش به منظور فراهم کردن امکان  نیز توجه به اهمیت سرمایههای به روز و  گیری فناوری

شده و ناشناخته آتی در عرصه مدیریت اراضی و منابع آب وجود خواهد داشت   های شناخته مقابله با چالش

(5111Godfray et al., .) 

بد همچنان به قوت خود باقی است با این حال باید به این نکته نیز توجه داشت که تهدید ناشی از حکمرانی 

(5111Godfray et al., و هرچند سیاست ) مدت  های مالی ممکن است در کوتاه های مبتنی بر ارائه مشوق

سازی برای رفتارهای غیرقابل  توانند به مشوق ها می دستاوردهایی به همراه داشته باشند، اما همین سیاست

های زیستی بر تولید غذا در  هایی مانند تأثیرات سوخت ید آسیبای منجر شوند که ممکن است تشد بینی پیش

 سطح جهانی را در پی داشته باشند.

ها در رقابت است. از همین رو، سازگاری  برداری از منابع آب با سایر بخش غالباً بخش کشاورزی در بهره

ها و از جمله  سایر بخش برداری در بخش کشاورزی غالباً مستلزم تالش یکپارچه موفق منابع آب جهت بهره

نیز خواهد بود. سیاست آبی در بسیاری از مناطق به  …توسعه مالی روستایی، تجارت، صنعت، محیط زیست و 

 نفعان نیز در آن دخیل هستند. شکلی تکامل یافته که ذی

,Eurobarometer 5112 ,در آغاز قرن بیست و یکم، پذیرش تغییرات اقلیمی توسط جامعه کامالً آشکار است )

(. اما درک نحوه تحول جامعه دشوارتر است و عدم قطعیت در عرصه اجتماعی غالباً اجماع بر سر 5111

 دهد. الشعاع خود قرار می ها در زمینه سازگاری را تحت انتخاب

یابد. جایگزینی  ای می گذاری اهمیت فزاینده با توجه به آینده در حال تکامل، ایجاد پیوند میان علم و سیاست

های قابل  های متکی بر شاخص های نمونه قابل اتکا وجود ندارد. تنها سیاست های قابل تحقق و پروژه برای داده

 توانند پاسخگوی نیازها باشند. آزمایی عینی می راستی

ها و  اند نیز انجام اقدامات الزم در زمینه ارائه نمونه ها به طور شفاف تعریف شده حتی در شرایطی که سیاست

(. به عنوان نمونه، بهبود کارآیی آبیاری  ,.5112Quevauviller et alهای الزم ضروری خواهد بود ) آموزشنیز 

های  سنجی ممکن است تنها برای جوامعی به عنوان یک گزینه مطرح باشد که با فناوری یا استفاده از روش آب

 ها آشنایی دارند. بدیل و نیز نحوه تشویق استفاده از این شیوه

( CAPل فرایند سازگاری مستلزم آن است که در اسناد نظارتی مربوطه مانند سیاست مشترک کشاورزی )تسهی

(. یافتن زمینه  ,.ba5115Iglesias et al,تری به این مسئله پرداخته شود ) و بخشنامه چارچوب آب به شکل مستقیم
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ای خواهد بود. با این  ی منطقهگذار ای متعارض چالشی جدی در حوزه سیاست مشترک میان این حقوق منطقه

حال تضمین انسجام و کارآیی راهکارهای سیاستی در شرایط تغییرات آب و هوایی مستلزم مواجهه با همین 

 چالش است.

های سازگاری ممکن است در سطح تک تک کشاورزان، مدیران آب و سطوح سیاستی، دشوار  اجرای گزینه

پذیر به لحاظ فنی  هزینه و امکان مدت روند پذیرش راهکارهای کم  باشد. موانع اجتماعی ممکن است در کوتاه

ها مستلزم تغییراتی در  (. توجیه راهکارهای درازمدتی که اجرای آن ,.5112Quevauviller et alرا محدود کنند )

 ها، فناوری یا حکمرانی است، غالبا به لحاظ سیاسی دشوار است. حوزه زیرساخت

  های شناسایی های بالقوه اصلی سازگاری در واکنش به مخاطرات و فرصت ابی گزینهدر مطالعه حاضر به ارزی

های  دهند که گزینه های ما نشان می شده احتمالی ناشی از تغییرات اقلیمی در اروپا پرداخته شده است. یافته

ریزی جهت  مهتر به لحاظ نقشی که در افزایش نسبت فایده به تالش دارند، عبارتند از: بهبود برنا جذاب

ها. ذکر این  های روشن کاربری آب و افزایش میزان تخصیص منابع آب به اکوسیستم هماهنگی، تعیین اولویت

نکته حائز اهمیت است که این سه گزینه سازگاری باید در مقیاس سیاستی به موعد اجرا گذاشته شوند. از سوی 

انبارهایی در مقیاس کوچک در  ی فاضالب و ایجاد آبها دهند که ارتقای سیستم دیگر نتایج بررسی ما نشان می

توان با توسل به  های ما، می های سازگاری در سطح مزارع هستند. همچنین طبق یافته مزارع، مفیدترین گزینه

ای را جهت ایجاد مزایای متعدد برای جامعه فراهم کنند، به  های تازه توانند فرصت های سازگاری که می گزینه

مامی مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی پرداخت. به منظور تحقق این منظور، استفاده از یک فراتحلیل مقابله با ت

های سازگاری به منظور  با هدف گردآوری اطالعات مربوط به مطالعات پیشین شیوه مناسبی برای ارزیابی گزینه

 رسد. مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی در اروپا به نظر می





 

یم و تصمیمات سازگاری و راهبردهای سطح مزرعه در مناطقِ در معرض تغییر اقل

 7های زیرزمینی در بنگالدش: بررسی تجربی خشکسالی و تهی شده از آب

3، عبدالرشید سارکر2نویسندگان: محمد عالالدین  

2104، آگوست 4مجله اقتصاد اکولوژیک  

حنظله سلیمانی ترجم:م  

 

 چکیده
هقای   ورزی بنگالدش در برابر تغییر اقلیم، ادبیات موجود کمتر به تحلیل دقیق  و کمیقد داد   پذیری کشا علیرغم تشخیص آسیب

اند. این مطالعقه بقا    شد ، و پیامدهای سیاستد آن پرداخته  سطح مزرعه برای بررسد راهبردهای ترجیحد شالیکاران، موانع درک

شد  از منابع آبد زیرزمینقد از   در معرض خشکسالد و تهد محدودۀ  0خانوار کشاورز بنگالدشد در  0011های  استفاد  از داد 

بقه تغییقر اقلقیم ای قاد      6، ادبیات جدیدی را در موضوع بررسد سقازااری سقطح مزرعقه   5های الجیت سه حوزۀ اقلیمد و مدل

 نماید. مد

)به عنقوان ماقال    7محوری کند. علم نتایج نشان داد که درک کشاورزان از تغییرپذیری اقلیمد از شواهد سطح کالن پشتیباند مد

)به عنوان ماال محصوالت  9های زیرزمیند( و تغییر محصول )مانند آب 0برنج مقاوم به خشکسالد(، تخلیۀ منابع زیست محیطد

ای از راهبردهای ترجیحد سازااری سطح مزرعه برای کاهش اثرات تغییر اقلیم بودند. شدت خشکسالد، میزان  غیربرنج( نمونه

هقای   زیرزمیند، سطح تحصیالت، وسعت مزرعه، دسترسد به اطالعات اقلیمقد و بقرب بقرای آبیقاری، و یارانقه     های  تخلیۀ آب

ایری کشاورزان برای سازااری هسقتند. دسترسقد ناکقابد بقه اطالعقات اقلیمقد و نتقایج         کشاورزی، عوامل مهم برای تصمیم

 انع اصلد سازااری بودند.تحقیقات علمد، امکانات محدود آبیاری و مبتند بودن بر منابع، مو

هقای کشقت محصقوالت بهبقود      تقویت تحقیقات کشاورزی و پشتیباند از خدماتد شامل دسترسد به اطالعات، آموزش روش

های سطحد، بقرای ای قاد براینقد اثقربخش      یابته و کارا برای آبیاری از آب های استرش  یابته با تمرکز بر جامعه، و زیرساخت

هقای   اقلیم از اهمیت حیاتد برخوردارند. ابزارهای سازااری مبتنقد بقر تحقیققات علمقد بقا سیسقتم       سازااری نسبت به تغییر

 رسند. تر، پایدارتر به نظر مد پشتیباند قوی

شقد ،   های زیرزمیند، موانع سازااری، سقازااری بقا منقابع تهقد      : تغییر اقلیم، شدت خشکسالد، تهد شدن آبواژگان کلیدی

 نمندسازی محیط زیستمحور، توا سازااری علم
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 .مقدمه1

ترین نقاط برای تغییرر اقلریم و حروادث     در حال حاضر به طور وسیعی مشخص شده که بنگالدش یکی از حساس

ها  ها، خشکسالی (. افزایش دما و سطوح متغیر بارش در کنار سیل.World Bank, 511شدید مرتبط با اقلیم است )

معکوسی برر تولیرد کشراورزی داشرته و امنیرت غرذای برنگالدش را در         های موسمی شدید و متعدد، اثر و طوفان

در برابر اکثر اثرات منفری تغییرر اقلریم مقراوم      81(. برنج گونۀ )آبی( بوروGoB, 5111دهند ) معرض خطر قرار می

های ناشی از حوادث اقلیمی شدید، محدود  )دیم( برای بازیابی آسیب 84و آمان 88های آوس است، و توانایی گونه

 (.Yu et al., 5111, p. 11است )

های بیشتری به محصوالت کشاورزی این منطقره   های محلی متعدد در شمال غربی بنگالدش آسیب خشکسالی

درصد از کل  20ها بر حدود  (. به طور میانگین، سیالب.World Bank, 511کند ) ها وارد می در مقایسه با سیالب

(. سطوح شدت خشکسالی شامل WARPO, 5112گذارند ) أثیر میدرصد از جمعیت آن ت 13وسعت بنگالدش و 

 1/40میلیون هکتار( و  0/8درصد در سطح شدید ) 0/48میلیون هکتار(،  11/1درصد در سطح خیلی شدید ) 2/0

(. بنرابراین، منراطقِ در  معررضِ    .MoA, 511بود ) 4184درصد در سطح متوسط در کل سطح زیر کشت در سال 

شود. علیرغم این مشرکالت جردیِ    درصد از سطح زیر کشت را شامل می 8/41یلی شدید خشکسالی شدید تا خ

 های سازگارانه را ایجاد نماید که بتواند این اثرات را کاهش دهد.  تواند واکنش مرتبط با اقلیم، بنگالدش می

ت منفی آن را کراهش  تواند به طور بالقوه اثرا شواهد تجربی حاکی از این است که سازگاری با تغییر اقلیم می

 ,.Gandure et alداده، از معیشت کشاورزان فقیر حمایت کررده و مزایرای برالقوح احتمرالی آن را تقویرت کنرد )      

511.; Wheeler et al., 511.های طبیعی یا انسانی در واکنش بره شررایط و    (. این سازگاری به تعدیل در سیستم

تواند به عنوان یرک گزینره سیاسرتی بررای بازداشرتن از       ه دارد و میهای اقلیمی واقعی یا موردِ انتظار اشار ریسک

های سازگارانه  (. واکنشKurukulasuriya and Mendelsohn, 5112aاثرات منفی تغییر اقلیم در نظر گرفته شود )

سرط  شده باشد. سازگاری خودگران به اقداماتی اشاره دارد که تو ریزی یا برنامه 83تواند به صورت خودگردان می

گیررد، در حرالی کره سرازگاری      هرای کشراورزی صرورت مری     تک تک بازیگران همچون کشاورزان یا سرازمان 

شرده   های بکار گرفته  ویژه، مقررات و مشوق های اقلیم شده شامل اقداماتی همچون توسعۀ زیرساخت ریزی  برنامه

                                                           
11 . Boro 

11 . aus 

15 0 aman 

1. . Autonomous adaptation 
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هرا توسرط کشراورزان و     یل واکرنش المللی به منظور تکمیل، تقویت یرا تسره   های محلی، ملی و بین توسط سازمان

 81( راهبردهرای سرازگاری را بره تردریجی    4184و همکراران )  82(. پارکShaw et al, 4183گردد ) ها، می سازمان

گیرری   )ابزارهای واکنشی کوتاه مدت که بر حفظ سیستم جراری تمرکرز دارنرد( و تحرولی )فراینردهای تصرمیم      

 کنند. بندی می هدفمند( طبقه

تواند به طرور ثمرربخش    های مهم اقتصاد بنگالدش است و سازگاری با تغییر اقلیم می خشکشاورزی یکی از ب

به خصوص در تولید برنج به کار گرفته شود. علیرغم کاهش سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی، این بخش 

حرال حاضرر   هنوز هم رکن اصلی اقتصاد بنگالدش است. کشاورزی، منبع اصلی درآمد اکثر جمعیت بروده و در  

(. عالوه بر ایرن، جوامرع روسرتایی کره اکثریرت      GoB, 5111نیمی از اشتغال مستقیم نیروی کار را بر عهده دارد )

 Worldدهند، حتی با تغییر ساختاری اقتصاد، باز هرم بره کشراورزی وابسرته خواهنرد برود )       جمعیت را تشکیل می

Bank, 511., p.152 ،شرود و حردود چهرار پرنجم      ر بنگالدش را شامل مری درصد تولید مواد غذایی د 11(. برنج

اراضی زیر کشت را به خود اختصاص داده است. به عنوان یرک محصرول کشراورزی، بررنج حساسریت زیرادی       

 ,MoPهرای موسرمی )   ها، طوفران  ها، خشکسالی نسبت به تغییر اقلیم و حوادث شدید مرتبط با آن همچون سیالب

 دارد.های زیرزمینی  ( و خالی شدن آب5111

گذاری در آب یا فقدان ظرفیت  کمبود آب در بنگالش اصوالً ماهیتی اقتصادی دارد که عمدتاً به دلیل سرمایه

انسانی برای تأمین تقاضای آب است. با این حال، برخی از مناطق شمال غربی بنگالدش، همچرون چپرایی نرواب    

أمین تقاضا، ممکن اسرت بره کمبرود فیزیکری     به دلیل فقدان آب کافی برای ت 81و راج شاهی 80، نائوگائون86گنج

( گرزارش داد کره در یرک    p.111 ,.511(. بانرک جهرانی )  .Alauddin and Sharma, 511آب نزدیک باشرند ) 

مقیاس صفر تا یک )صفر به معنای عدم تهدید، یک معادل به شدت مورد تهدید( تهدید امنیت آب بنگالدش، با 

 بود. شدید ،8و  1/1تغییر بین 

نظر گرفتن اثرات ترکیبی تغییر اقلیم، خشکسالی و کمبود آب در کشوری به شدت وابسته به کشراورزی  با در 

کننردح راهبردهرای سرازگاری بررای      تر، وابسته به برنج( همچون بنگالدش، بررسی عوامل تعیرین   )به طور صحیح

توضیح داده خواهد  4بخش رسد. همان طور که در  های زیست محیطی، ضروری به نظر می مواجهه با این چالش

پذیری کشاورزی بنگالدش در برابر تغییر اقلیم، ادبیات موجود کمتر به تحلیل دقیرق   شد، علیرغم تشخیص آسیب
                                                           
12. Park 

12. incremental 

11.Chapai Nawabganj 

12.Naogaon 

12. Rajshahi 
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شرده، و پیامردهای    های سطح مزرعره بررای بررسری راهبردهرای ترجیحری شرالیکاران، موانرع درک         و کمّی داده

های خانوارهای کشراورز در منراطقِ در معررض     عمیق مجموعه داده اند. این مطالعه، با تحلیل سیاستی آن پرداخته

 پردازد. شده از منابع آبی زیرزمینی در بنگالدش، به این محدودیت می خشکسالی و تهی 

درک کشاورزان از تغییرات بلندمدت در متغیرهای اقلیمی و حوادث آب و هوایی شدید حائز اهمیت اسرت،  

کنند و سپس بر مبنای ادراکات خود، در مورد راهبردهای سرازگاری   ت را درک میزیرا کشاورزان ابتدائاً تغییرا

کنند. این مطالعره، حداکثرسرازی سرود را بره عنروان راهنمرای عمرل بررای مردیریت ریسرک و            گیری می تصمیم

درآمد همچون بنگالدش  (. در عوض، کشاورزان در کشورهای کمAlchian, 1121گیرد ) نااطمینانی در نظر نمی

 (.Roumasset, 1121داند ) می 81را افرادی قانع

پیمایی و تحلیل کمی سطح مزرعه  دهد. اول اینکه، از داده این تحقیق، ادبیات موجود را به دو طریق توسعه می

کند )برای تمرکز خاص بر سازگاری برنج کاران با تغییرات اقلیمی در مناطقِ در معرض خشکسالی و  استفاده می

 cf. Ahmed and Chowdhury, 5111; FAO, 5111; Habiba etبع آبی زیرزمینی در برنگالدش( ) شده از منا تهی

al., 511.شود، بلکره مبتنری برر مطالعراتی      (. دوم اینکه، مطالعۀ حاضر صرفاً بر شمال غربی بنگالدش متمرکز نمی

 (..cf. Sarker et al., 511تری دارند ) است که تمرکز جغرافیایی بسیار وسیع

نمایرد.   شناسی بحث می در مورد روش 3کند، در حالی که بخش  ، شواهد تجربی مرتبط را بررسی می4 بخش

هرا را مرورد    گیرری و پیامردهای سیاسرتی یافتره     هم نتیجه 1کند و بخش  نتایج تجربی را ارائه و بررسی می 2بخش 

 دهد. بحث و بررسی قرار می

 .مرورادبیات2

مرور شرده، تحقیقرات موجرود کره      4-4در مورد کشاورزان بنگالش که در بخش به غیر از تحقیقاتِ انجام شده 

اند، غالباً در کشورهای آفریقایی )بورکینافاسو، کرامرون،   سازگاری با تغییر اقلیم در سطح مزرعه را بررسی کرده

در سرریالنکا و  مصر، اتیوپی، غنا، کنیا، نیجر، سنگال، آفریقای جنروبی، زامبیرا، و زیمبرابوه( و در سرطح کمترری      

 اند. نتایج این تحقیقات، ابتدائاً آزمون شده است.  استرالیا بوده

 

 

 

                                                           
11.satisficer 
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.شواهدخارجازبنگالدش2-1

ترین راهبردهای سازگاری تغییر اقلیم در سطح مزرعه، شرامل تغییرر    شواهد تجربی حاکی از این است که متداول

حصوالت کشاورزی و دامی، حفاظت از خراک،  بخشی به م های محصوالت، آبیاری، کاشت درخت، تنوع گونه

بنردی اسرتفاده از کرود،     کاشت زود یا دیر، افزایش فاصله کشت، استفاده از خاک رس، و تنظریم سرطح و زمران   

(. Kurukulasuriya and Mendelsohn, 5112a; Molua, 5111; Nhemachena and Hassan, 5112گرردد )  مری 

های سرازگاری توسرط کشراورزان در سره      تأثیرگذار بر انتخاب این گزینهدارند که عوامل  شواهد تجربی بیان می

 گیرند. های خانوار، عوامل نهادی و سرمایه اجتماعی قرار می دستۀ ویژگی

های خانوار شامل سطح تحصیالت و تحصریالت سرپرسرت خرانوار، جنسریت سرپرسرت خرانوار،        ویژگی (8

 ;Bryan et al., 5111گرردد )  وت خرانواده مری  اندازه خانواده، وسرعت مزرعره، تجربره کشراورزی، و ثرر     

Kurukulasuriya and Mendelsohn, 5112a.) 

های اشتغال خارج از مزرعه، و  عوامل نهادی شامل دسترسی به خدمات ترویجی، اطالعات اقلیمی، فرصت (4

 ;Bryan et al., 5111; Deressa et al., 5111a,b; Gbetibouo, 5111وضرعیت مالکیرت زمرین اسرت )    

Hassan and Nhemachena, 5112.) 

 ,.Deressa et alکشاورز و تعداد اقوام در همسایگی است )-به-سرمایه اجتماعی متشکل از ترویج کشاورز (3

5111a,b.) 

توانند تغییرات در دما و بارش را درک کنند، اما موانعی همچون اطالعات ناکافی،  در حالی که کشاورزان می

 ,.Yesuf et al( و کمبرود آب ) Bryanet al., 5111; Deressa et al., 5111a,bدسترسری محردود بره اعتبرارات )    

های کشاورزی خود به منظور سازگاری با تغییر اقلیم  ( ممکن است توانایی آنها برای تعدیل اثربخش روش5112

 را محدود نماید.

های  م است که بر گزینهای مه کننده های خانوار، مشخص شده که سن سرپرست خانوار، تعیین در میان ویژگی

(، 4111و همکراران )  41سازگاری کشاورزان تأثیرگذار است، گرچه شواهد تجربری مخرالف ایرن هسرتند. درسرا     

ای مثبت بین سن سرپرست خانوار و تصمیم برای به کار گیرری   ( رابطه4111) 44( و حسن و نماچنا4111) 48گتیبو

 ( مخالف این را دریافت.4111) 43راهبردهای سازگاری یافتند در حالی که نیانجنا

                                                           
51. Deressa 

51. Gbetibouo 

55. Hassan and Nhemachena 

5.. Nyangena 
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اند که خانوارهای با سرپرست مرد، ظرفیت بیشتری برای سرازگاری نسربت بره خانوارهرای برا       مطالعات دریافته

هرای برزرگ بره دلیرل      ( و اینکره خرانواده  Bryan et al., 5111; Deressa et al., 5111a,bسرپرسرت زن داشرتند )  

 ,Deressa et al., 5111a,bپذیرنرد )  های کشاورزی جدید را می ایده موهبت نیروی کار بیشتر، با احتمال بیشتری

( رابطرۀ مثبرت برین    4116) 42( و مدیسرون 4111(، حسن و نماچنرا ) 4188(. عالوه بر این، درسا و همکاران )4188

( دریافتند که 4111سازگاری و سطح تحصیالت سرپرست خانوار را گزارش دادند. همچنین، درسا و همکاران )

هرای   هرای کشراورزی و ریسرک    رزان ثروتمندتر و با درآمد باالتر، گرایش بیشتری برای پرذیرش نروآوری  کشاو

همراه آن دارند. این بیانگر آن است که سطوح باالتر درآمد به طور قابل توجهی احتمال کاشت درخرت، تنظریم   

هرای سرازگاری را    عنوان گزینره های مختلف و به کار گیری آبیاری مکمل به  های کاشت، استفاده از گونه تاریخ

(. اکثرر تصرمیمات کشراورزان بررای     Deressa et al., 5111a,b, 5111; Gbetibouo, 5111دهرد )  افرزایش مری  

 Chambers andکند، زیرا این یکی از منابع ارزش است ) سازگاری با تغییر اقلیم، مستقیماً با مالکیت دام تغییر می

Leach, 1121; Deressa et al., 5111a,b.) 

دریافته شده که عوامل نهادی شامل دسترسی به خدمات ترویجی و دسترسی به اطالعات در مورد محصوالت 

کشاورزی و دامی، اثرر مثبتری برر تصرمیمات کشراورزان بررای سرازگاری برا تغییرر اقلریم و تنروع محصرول دارد             

(Deressa et al., 5111همچنین تحقیقات حاکی از آن است که گزینه .) توانرد بره    سازگاری کشاورزان مری  های

های مردیریت   طور مستقیم با دسترسی آنها به اعتبار تغییر کند، زیرا ظرفیت مالی باالتر آنها را قادر به تنظیم روش

 (.Hassan and Nhemachena, 5112کند ) می

.شواهدیازبنگالدش2-2

انرد،   خشکسرالی برنگالدش را بررسری کررده    اکثر مطالعاتی کره سرازگاری برا تغییرر اقلریم در منراطق در معررِض        

های سازگاری معیشتی در جوامع روستایی را بدون تمرکزی خراص برر کشرت بررنج      رویکردی تاریخی به روش

 Ahmed and Chowdhury, 5111; FAO, 5111; Habiba etانرد )  های کیفی استوار بروده  اتخاذ کرده و بر تحلیل

al., 511.استفاده کرده و به طور خراص   41ای ی کمی شامل مدل الجیت چندجملهها (. تنها یک مطالعه از روش

 (..Sarker et al., 511بر کشت برنج در بنگالدش تمرکز نموده است )

                                                           
52. Maddison 

52. Multinomial logit model 
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های سازگاری معیشتی برای تغییر اقلریم و حروادث اقلیمری     ها و فناوری ( بر روش4116) 46احمد و چودهوری

هرای چپرایی نرواب گرنج و      ر شمال غربری برنگالدش بره نرام    شدید در دو منطقۀ به شدت در معرضِ خشکسالی د

اند. آنها، کشاورزان خرد، کرارگران روزمرزد، تجرار، مالکران کسرب و کارهرای خررد و         نائوگائون متمرکز شده

هرای اصرلی    پرذیر شناسرایی نمودنرد. آنهرا دریافتنرد کره روش       هرای آسریب   ماهیگیران را به عنوان مهمترین گروه

ها، کاشت درختان انبه، پرورش دام و طیور در سطح  گیر و نگهداشت آب باران در کانالسازگاری شامل حفر آب

 های دولتی نیز برای آنها وجود دارد. ای عمیق است که مشوق محلی، و آبیاری با چاه لوله

 84( یک تحلیل تاریخی از بهبود ظرفیت سازگاری معیشت روستایی در مواجهه با تغییر اقلیم را در 4116فائو )

روستا در چهار بخش از چپایی نواب گنج و نائوگائون در بنگالدش انجام داد. نتایج آنها نشان داد که برنج آمان 

( برخری از راهبردهرای   4116درصدی محصول، بیشترین تأثیرپذیری را از خشکسالی دارد. فرائو )  01با کاهش تا 

ای عمیق، گسترش کشرت انبره، کشرت     چاه لوله عمدح سازگاری توسط کشاورزان، شامل حفر آبگیر و آبیاری با

 های برنج با دوره کوتاه و مقاوم به خشکسالی و باغداری خانگی، را شناسایی نمود. گونه

بخرش از دو منطقرۀ در    84های کیفری حاصرل از بازدیرد مرزارع در      ( دادهp. 521 ,.511و همکاران ) 40حبیبه

تحلیل نموده و بر اساس نتایج خود ایرن مروارد را توصریه    معرض خشکسالی )راج شاهی و چپایی نواب گنج( را 

های تحقیق و توسعه بر روی  های بلند مدت، افزایش در فعالیت ریزی نمود: جای دادن سازگاری معیشتی در برنامه

هرای اطالعراتی، بهبرود دسترسری بره اعتبرارات، و ایجراد یرک محریط نهرادی            محصوالت جدید، ارتقرای شربکه  

 توانمندساز.

شرامل   41بخش در منطقۀ راج شاهی )ترانور و گوداگراری(   4های مربوط به  ( از داده4183ر و همکاران )سارک

ای  کار استفاده کردند تا سازگاری سطح مزرعه را با به کار گیری مردل الجیرت چندجملره    خانوار برنج 111 111

را شناسایی نمود. با ایرن حرال، ایرن     کنندح انتخاب راهبردهای سازگاری بررسی نمایند. این مطالعه، عوامل تعیین 

مطالعه بر دو بخش با الگوهای کشت و شرایط زیست محیطی مشابه تمرکز نمود که به طرور چشرمگیری قابلیرت    

 دهد. تعمیم نتایج را کاهش می

هرای سرودمندی را ارائره     ( شاخص4183( و حبیبه و همکاران )4116(، فائو )4116گرچه احود و چودهوری )

این مطالعات دارای دو محدودیت هستند. اول اینکه هر یک از آنهرا بره جرای بررسری خراص کشرت        نمودند اما

                                                           
51. Ahmed and Chowdhury 

52. Habiba 

52. Tanore and Godagari 
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برنج، موضوعات عمومی معیشتی را مدنظر قرار دادند که این یک قصور است، زیررا بررنج، رکرن اصرلی بخرش      

ه تغییررات  غذایی بنگالدش است. دوم اینکه علیرغم نقش برنج در کمک به اقتصاد روسرتایی و حساسریت آن بر   

اقلیم، هیچ یک از این مطالعات، تحلیل کمی دقیقی از سازگاری سطح مزرعه در برابرر تغییرر اقلریم، راهبردهرای     

هرا ارائره    احتمالی کشاورزان برای حداقل نمودن اثرات تغییر اقلیم بر کشرت بررنج، یرا پیامردهای ایرن سرازگاری      

 دهد. نمی

رزی برنج برنگالدش، تحقیرق حاضرر براب جدیردی را در تحلیرل       به عنوان اولین مطالعه از این دست بر کشاو

هرای جغرافیرایی گسرترده براز      کرار از محردوده   سازگاری سطح مزرعه در برابر تغییر اقلیم توسط کشاورزان برنج

 کند. سواالت این تحقیق به شرح زیر است: می

a.        تغییرپرذیری بیشرتر در   آیا درک کشاورزان از تغییر اقلریم، شرواهد سرطح کرالن از افرزایش در دمرا و

 کند؟ ها را پشتیبانی می بارش

b.   عوامل تأثیرگذار بر تصمیمات کشاورزان برای سازگاری با تغییر اقلیم و ارزیابی پیامدهای نهایی آنهرا

 چیست؟

c.     عوامل زیربنای تصمیمات کشاورزان برای اتخاذ ابزارهای سازگاری خاص و سرنجش پیامردهای آنهرا

 چیست؟

 شومناطقموردمطالعه.نقشهبنگالد1شکل
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 .نتایج3

این بخش با تحلیل ادراک کشاورزان دربارح تغییر اقلیم، راهبردهای سازگاری آنهرا و موانرع پریش رویِ آنهرا در     

کنرد.   انتخراب مردل اقتصادسرنجی را ارائره مری      4-2یابرد. بخرش    ادامه مری  8-2سازگاری با تغییر اقلیم در بخش 

نترایج مدلسرازی اقتصادسرنجی بررای تصرمیم سرازگاری و انتخراب راهبردهرای         به ترتیب  2-2و  3-2های  بخش

 دهند. سازگاری را ارائه می

.ادراککشاورزانازتغییراقلیم،راهبردهاوموانعسازگاری3-1

درصد از کشاورزانِ مورد مصاحبه، افزایش دمای ساالنه و دمای  1/10درصد و  11این پژوهش مشخص کرد که 

های ساالنه و تابستانه  درصد به ترتیب کاهش در بارش 1/12درصد و  11اند، در حالی که  رک کردهتابستان را د

اند. تعداد  کنندگان هیچ تغییری را در دما و بارش ساالنه درک نکرده درصد شرکت 8اند. کمتر از  را درک کرده

درصرد و   2/41هش یافتره اسرت )  های موسمی و دمرای زمسرتان کرا    اند که طوفان دهندگان پی برده کمی از پاسخ

درصرد( تغییرر را    4/86درصرد و   1/81کنندگان )به ترتیرب   درصد به ترتیب(. کمتر از یک پنجم مشارکت 4/86

ها طی دو  اند که شدت و تعدد خشکسالی درصد( دریافته 1/11اند. اکثر کشاورزان ) دمای زمستان مالحظه نکرده

درصد( به ترتیرب برر ایرن باورنرد کره       3/13درصد و  14های کشاورز ) هدهۀ قبل افزایش یافته است. اکثر خانواد

درصرد(   02های زیرزمینی و سطحی در طول تابستان کاهش یافته است. تقریباً سه چهارم افرراد )  دسترسی به آب

درصد خانوارها، افزایش در  1/11اند. حدود  های زیرزمینی در طول زمستان را درک کرده کاهش در عرضه آب

 اند. سرماهای ناگهانی و زودگذر را مالحظه کرده شدت

ها کاهش یافته است.  کشاورزان بر این عقیده بودند که در دو دهۀ گذشته، همزمان با افزایش دما، میزان بارش

 GoB and UNDP, 5111; Nishat andاین مشاهدات برا سرطح کرالِن موجرود و شرواهد دیگرر سرازگار اسرت )        

Mukherjee, 511.کرنش بره تغییرر در متغیرهرای اقلیمری، کشراورزان در منراطِق مرورد مطالعره برخری از           (. در وا

 دهد.  اهمیت نسبی این اقدامات را نشان می 4اند. شکل  اقدامات را در راستای سازگاری انجام داده
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اند.درصدکشاورزانیکهراهبردهایاصلیسازگاریرااتخاذکرده2شکل

 
دهد. موانع اصلی شناسایی  شده برای سازگاری را نشان می مانع درک  0برای  کنندگان ، نسبت شرکت3شکل 

 8/41شده توسط کشاورزان برای سازگاری عبارتند از دسترسی محدود به اطالعات دربارح تغییر احتمالی اقلریم )  

درصد(،  81درصد(، دانش محدود در مورد ابزارهای سازگاری مناسب ) 0/81درصد(، امکانات آبیاری ناکافی )

درصرد( و دسترسری محردود بره      1/86های بررنج مقراوم بره خشکسرالی )     دانش و اطالعات ناکافی در مورد گونه

درصد( و کمبود نیروی انسرانی در   8/6درصد(. محدودیت یا فقدان مالکیت زمین ) 2/82اعتبارات یا منابع مالی )

تواند  متری برخوردار بودند. با این حال، اینها میدرصد( از اهمیت نسبتاً ک 1/1های کشاورزی ) زمان اوج فعالیت

 ای از ظهور الگویی بر خالف سازگاری باشد. نشانه

ایازادراکاتکشاورزاندرموردموانعسازگاری.خالصه3شکل

 
شده برای سازگاری، کشاورزان در مناطق مورد مطالعه ابزارها یرا اقرداماتی را بررای     علیرغم این موانعِ ادارک 

دهرد. توصریه    ، اهمیت نسبی اقدامات اصرالحیِ پیشرنهادی را نشران مری    2لبه بر این موانع پیشنهاد نمودند. شکل غ

هرای بررنج مقراوم در برابرر      درصد( شامل ارائره ترکیبری از گونره    4/41ترین اقدام اصالحی، از طریق علمی ) شده 

( و 3تر بره اعتبرارات کشراورزی )اقردام      ان( است. دسترسی آس1های زودرس )اقدام  ( و گونه8خشکسالی )اقدام 
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 6/83(، از اهمیت تقریباً برابری برخوردار بودند )به ترتیرب  2خدمات ترویجی کشاورزی کافی و به موقع )اقدام 

درصد(،  4/1با  1شده، شامل انتشار اطالعات اقلیمیِ گذشته )اقدام   درصد(. سه اقدامِ کمتر توصیه 1/83درصد و 

های کشاورزی با قیمت  درصد( و قابلیت دسترسی به موقع به نهاده 2/81با  0مند کشاورزی )اقدام های هدف یارانه

 درصد( بود. 2/88با  6مناسب )اقدام 

 41شده توسط کشاورزان، اجرای پروژح آبیاری بره راج شراهی اوترار )شرمالی(     یکی از اقدامات کلیدیِ توصیه 

های سرطحی از دو رودخانره از    (. این پروژه به دنبال استفاده از آب4 برای مناطق بیشتری از راج شاهی بود )اقدام

( 8در شکل  Xبخش )دارای عالمت  1هکتار از اراضی در  02111برای آبیاری  38)ماهاناندا و پادما( 31رود گنگ

و  33، چپرایی نرواب گرنج )گوموسرتاپور، نراچول و نرواب گرنج(       34از مناطق راج شاهی )گوداگاری، پابا و ترانور( 

، تراکم کشت در این منراطق  4181است. با اجرای کامل این پروژه تا سال  32ائوگائون )ماندا، نیاماتپور و پورشا(ن

هزارتن محصول  488کند که این ناشی از انتظار تولید  درصد افزایش پیدا می 441درصد فعلی به  814احتماالً از 

های زیرزمینی به نفع آبیاری  ستگی ناپایدار به آب(. هدف اصلی این پروژه، کاهش واب.BWDB, n.dبیشتر است )

)بزرگتررین واحرد    31درصد از بارینرد تراکرت   31تواند بیش از  های سطحی است. بدین سان این پروژه می با آب

دهرد( را از تبردیل شردن بره      جغرافیایی در بنگالدش که بسیاری از مناطق در شمال غربی بنگالدش را پوشش می

 از تعادل اکولوژیک آن محافظت نماید.  بیابان نجات داده و

.اقداماتاصالحیِپیشنهادیکشاورزانبرایغلبهبرموانعسازگاری4شکل

 
                                                           
51. Uttar (north) Rajshahi Irrigation Project 

.1 .Ganges 

.1. Mahananda and the Padma 

.5. Godagari, Paba and Tanore 

... Gomostapur, Nachol and Nawabganj 

.2. Manda, Niamatpur and Porsha 

.2. Barind Tract 
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هایسازگاری:تحلیلاقتصادسنجی.انتخابمدلباگزینه4-2

اری نشان داده شرده، نتوانسرت پارامترهرای آمراری معنراد      4گزینه راهبرد سازگاری در شکل  84مدل اولیه که با 

 های مرتبط به شرح زیر، این مدل را مجدداً تصریح نمود: بندی گزینه  ایجاد کند. این مقاله، با گروه

 (؛88، گزینه D) 36برنج کشت مستقیم .8

 (؛4، گزینه Mآب آبیاری بیشتر برای برنج بورو ) .4

 (؛3، گزینه SIهای آوس و آمان ) آبیاری مکمل برای برنج .3

 (؛0و  1، 8های  ، گزینهSر برابر خشکسالی )های برنج زودرس و مقاوم د گونه .2

 (؛84و  81، 6های  ، گزینهCتنظیم تاریخ کشت و سایر اقدامات ) .1

 (؛1و  2های  ، گزینهWمحصوالت غیربرنجی و باغداری با مصرف کم آب ) .6

 ، دسته مرجع(1عدم سازگاری )گزینه  .0

 Cameronاسرت )  30هرای نرامربوط   زینره ای مستلزم توجیه فرض استقالل از گ استفاده از مدل الجیت چندجمله

and Trivedi, 5111ای قابررل اعمررال نیسررت  هررا متمررایز و مسررتقل نباشررند مرردل الجیررت چندجملرره (. اگررر گزینرره

(Amemiya, 1121; Long, 1112آزمون هاسمن .)های نامربوط نتوانسرت فرضریۀ    برای فرض استقالل از گزینه 31

از عهردح مشرکل    31درصرد رد کنرد. بررآورد رگرسریون مرتقن      1سطح های نامربوط را در  صفر استقالل از گزینه

 28خطری  بر آمد. ماتریس همبستگی برای متغیرهای مستقل، نتوانست شراهدی بررای چنردهم    21ناهمسانی واریانس

 آزمایی گردید. ، راستی23نمایی های نسبت درست با استفاده از آزمون 24بیابد. متغیرهای توضیحی

ایتصمیمسازگاریبر44.مدلالجیتباینری4-3

فرض شده که تصمیمات کشاورزان برای اتخاذ راهبردهای سازگاری تابعی از متغیرهای اقلیمی همچرون شردت   

هرای اجتمراعی    های زیرزمینری و دسترسری بره اطالعرات اقلیمری، و همچنرین ویژگری        خشکسالی، تهی شدن آب

                                                           
.1. Direct-seeded rice 

.2 .Independence of Irrelevant Alternatives 

.2. Hausman test 

.1. Robust regression 

21. heteroscedasticity 

21. multicollinearity 

25. explanatory variable 

2.. Likelihood ratio tests 

22. Binary Logit Model 
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وار، کل وسرعت مزرعره، و دسترسری بره     اقتصادی و مزرعه خانوارها از جمله جنسیت و تحصیالت سرپرست خان

 کند. را مطرح می 21پارامترهای برآوردی و اثرات نهایی 4برق برای آبیاری است. جدول 

های زیرزمینری، دو متغیرر اقلیمری     شدن آب اثرات نهایی حاکی از این است که شدت خشکسالی و شدت تهی

گذارند. شدت خشکسرالی بیشرترین ترأثیر     تأثیر می هستند که بر تصمیمات خانوارها برای سازگاری با تغییر اقلیم

( را در تصرمیمات خانوارهرا بررای    112/1( و سطح تحصیالت سرپرست خانوار کمترین تأثیر مثبت )10/1مثبت )

( و تقریبراً  -81/1های زیرزمینی اثر منفی نسربتاً قروی )   سازگاری با تغییر اقلیم داشتند. شدت کاهش در سطح آب

 ت مالکیت دام داشت. دو برابرِ اثر مثب

 

.تصمیمسازگاری:برآورداثراتنهایی2جدول

 

 

ایبرایانتخابراهبردهایسازگاری.مدلالجیتچندجمله4-4

کند. مابقی این بخش در مورد اثر متغیرهرای مسرتقل )شردت     ای را ارائه می نتایج مدل الجیت چندجمله 3جدول 

تحصریالت، وسرعت مزرعره، مالکیرت دام، اطالعرات اقلیمری،        های زیرزمینری، سرطح   خشکسالی، تهی شدن آب

 کند. ها، برق برای آبیاری( بر انتخاب راهبردهای سازگاری بحث می دسترسی به یارانه

                                                           
22. marginal effects 
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ای.برآورداثراتنهاییازمدلالجیتچندجمله3جدول

 

.شدتخشکسالی4-4-1

ال اینکره کشراورزان از آبیراری مکمرل بررای      این مطالعه دریافت که هر چه شدت خشکسالی بیشتر باشرد، احتمر  

های برنج آوس و آمان استفاده کرده و کشت خود را به سمت محصوالت باغی و غیربرنج برا مصررف کرم     گونه

برابرر بیشرتر از آبیراری مکمرل بررای       8/2آب، برای سازگاری با تغییر اقلیم تغییر دهند، بیشتر است. تغییر کشرت  

ها همسو برا کشرورهای آفریقرایی اسرت کره در       تحت تأثیر قرار گرفته بود. این یافتههای برنج آوس و آمان  گونه

 ,Kurukulasuriya and Mendelsohnآنها، تغییر کشت به عنوان یک راهبرد سرازگاری، روشری مترداول اسرت )    

5112b.) 

هایزیرزمینی.تهیشدنآب4-4-2

هرای بررنج     زمینی، کشاورزان را به استفاده از گونره های زیر نتایج موجود نشان داد که شدت تهی شدن سفرح آب

کنرد. اثرر ایرن متغیرر بررای بررنج کشرت و مسرتقیم و تغییرر           کشت مستقیم و آبیاری بیشتر برنج بورو ترغیرب مری  

برابر بود. این متغیرر باعرث عردم رغبرت بره       0/4و  8/3های کشت به عنوان راهبردهای سازگاری به ترتیب  تاریخ

هرای بررنج آوس و آمران     ( و آبیاری مکمل بررای گونره  -381/1غیربرنج با مصرف کم آب )محصوالت باغی و 

 ( گردید.-814/1)

توانرد پایردار    های زیرزمینی برای آبیاری به منظور سازگاری با تغییر اقلیم، نمی با این حال، اتکای بیشتر به آب

های زیرزمینی  های آب د مطالعه(، سفرههایی از شمال غرب بنگالدش )به خصوص در مناطقِ مور باشد. در بخش

بخش در شکل  3درصد از دو بخش )تانور،  11( دریافتند که 4181و همکاران ) 26اند. ادهم به طور کامل پر نشده

و گوداگاری( از باریند تراکت پتانسیل تغذیۀ کمی داشتند. ادهم و همکاران همچنین برآورد کردنرد کره تنهرا     8

                                                           
21. Adham 
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ای کره مرابقی آن    کنند، به گونه های زیرزمینی نفوذ می آسمانی برای تغذیۀ مجدد آبدرصد از کل نزوالت  6/1

(، 4188و همکراران )  21الضحی ( و شمس4111) 20روند. شاه های سطحی از دست می آب به واسطۀ تبخیر یا روان

ین و هرایی از آسریای جنروبی را ثبرت کردنرد. عالءالرد       بر زمین و آب در بخش 21اثر معکوس تشدید کشاورزی

های زیرزمینی در مناطقی یافتند  های زیرزمینی و استفاده از آب ( یک علیت دوسویه بین عمق آب4183) 11شارما

 شدند. که نیمی از سطح زیر کشت بنگالدش از جمله مناطقِ مورد این مطالعه را شامل می

هرای   از منرابع آب  کنندح منابع زیسرت محیطری، بردیهی اسرت کره افرزایش برداشرت         سوای از پیامدهای خالی

تواند پیامدهای توزیع درآمدی منفی داشته باشد. این بدین دلیل است که تعدد بیشتر آبیاری، هزینرۀ   زیرزمینی می

 ای که کشاورزان کم درآمدتر قادر به تأمین آن نیستند.  دهد، به گونه تولید را افزایش می

.سطحتحصیالت4-4-3

ه سطح تحصیالت سرپرست خانوار منجر به میل مثبت ضعیف برای انتخاب نتایج این مطالعه حاکی از آن است ک

( گشرته اسرت. ایرن نترایج،     111/1های برنج زودرس و مقاوم به خشکسرالی )  ( و گونه114/1برنج کشت مستقیم )

دهد. شواهد مربوط به آفریقا، که  ( تغییر زمان کشت نسبت به عدم سازگاری را نشان می-113/1ترجیح ضعیف )

(، Deressa et al., 5111a,bورزان با سطوح تحصیالت باالتر احتماالً سازگاری بهتری با تغییر اقلریم داشرتند )  کشا

 کنند. ها را پشتیبانی می تا حدی این یافته

.وسعتمزرعه4-4-4

 دار، امرا از نظرر عرددی انردک، برر احتمرال تغییرر        در این مطالعه، وسعت مزرعه اثر مثبتِ از نظر آماری معنری 

( داشت. از آنجایی 184/1( و استفاده از محصوالت باغی و غیربرنج با مصرف کم آب )116/1های کشت ) زمان

که خانوارهای با مزارع بزرگ دارای منابع کافی هستند، احتمال سازگاری آنهرا بیشرتر اسرت. ایرن اثررات مثبرت       

 ;Bryan et al., 5111خروانی دارد ) وسعت مزرعه بر اتخراذ راهبردهرای مختلرف، برا شرواهد مطالعرات آفریقرا هم       

Gbetibouo, 5111تر در  تر از مزارع کوچک تر احتماالً سریع (. چون سازگاری متضمن هزینه است، مزارع بزرگ

کنند. گرچه وسعت مزرعه اثر مثبرت برر تعردادی از راهبردهرای سرازگاری دارد، امرا        راستای سازگاری اقدام می

                                                           
22. Shah 

22. Shamsudduha 

21. agricultural intensification 

21. Alauddin and Sharma 
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 4/1ای و عمالً فاقد زمین هستند )مالکیت کمتر از  درصد( کوچک، حاشیه 01اکثر کشاورزان بنگالدشی )حدود 

 توانند درآمد کافی برای حفظ معیشت خود کسب کنند. هکتار( و نمی

.مالکیتدام4-4-0

( و تغییرر  136/1های کاشت توسط خانوارهای کشاورز ) در مطالعۀ حاضر، مالکیت دام اثر مثبت بر تنظیم زمان

برابر بیشتر  0/8( داشت. بنابراین اثرپذیری دومی 164/1باغی و غیربرنج با مصرف کم آب ) به سمت محصوالت

( که این متغیرها باعث ترغیب به سازگاری برا  4188، 4111های درسا و همکاران ) از اولی بوده است. این با یافته

 گردند، تطابق دارد. تغییر اقلیم می

.اطالعاتاقلیمی4-4-6

افت که دسترسی خانوارهای کشاورز به اطالعات اقلیمی قبلی اثر منفی قابرل توجره آمراری برر     این مطالعه دری

های برنج کشت مستقیم داشت. ایرن   تصمیم برای کاشت محصوالت باغی و غیربرنج با مصرف کم آب، و گونه

رزان بر این براور باشرند   بینی باشد یا اینکه کشاو تواند به دلیل الگوهای آب و هواییِ غیرقابل پیش اثرات منفی می

های آب و هوایی غیر قابل اعتماد هستند. تغییرپذیری اقلیم، کشاورزان را ترغیب به انتخاب آبیراری   بینی که پیش

تر و قابرل اعتمرادتر اسرت.     بینی بیشتر برای برنج بورو کرده، زیرا آب و هوا در خالل فصل کاشت بورو قابل پیش

ات اقلیمی بر انتخاب راهبردهای سازگاری توسط تحقیقرات دیگرر هرم پشرتیبانی     این اثر مثبتِ دسترسی به اطالع

 (.Deressa et al., 5111a,b; Nhemachena and Hassan, 5112شود ) می

.دسترسیبهیارانه4-4-7

های زیرزمینری بررای بررنج برورو      ها خانوارها را از افزایش برداشت آب این مطالعه دریافت که دسترسی به یارانه

دارد. از سروی دیگرر، دسترسری بره      ( براز مری  -111/1هرای آوس و آمران )   ( و آبیاری مکمل برای برنج-122/1)

( و محصروالت براغی و   111/1هرای بررنج زودرس و مقراوم بره خشکسرالی )      ها، اثر مثبت بر انتخراب گونره   یارانه

( 4110) 18کوروکوالسوریا و اجرود  های ( را از خود نشان داد. این مغایر یافته122/1غیربرنج با مصرف کم آب )

مالرک در   ها اثر چشمگیری بر سرودآوری مزرعره بررای کشراورزان خررده      است که هیچ شاهدی نیافتند که یارانه

 سریالنکا داشته باشد.

 

                                                           
21. Kurukulasuriya and Ajwad 
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.دسترسیبهبرق4-4-1

های  ده از آبهای آبیاری موجب افزایش استفا اندازی پمپ نتایج نشان داد که دسترسی خانوارها به برق برای راه

( 111/1هرای بررنج زودرس و مقراوم بره خشکسرالی )      ( و انتخاب گونره 126/1زیرزمینی برای آبیاری برنج بورو )

( بررای آفریقرای جنروبی،    4110) 14های نماچنرا و حسرن   گردد. اثر مثبت دسترسی به برق بر سازگاری، با یافته می

 کشور آفریقایی سازگار است. 88( برای 4111) 13سونهای کوروکوالسوریا و مندل زامبیا و زیمبابوه و یافته

این مطالعه همچنین دریافت که دسترسی خانوارها به برق باعث عدم تمایل آنها به اتخاذ راهبردهایی همچرون  

( گشته -111/1( و تغییر به سمت محصوالت باغی و غیربرنج با مصرف کم آب )-102/1های کشت ) تغییر زمان

های زیرزمینری بررای کشرت بررنج را      دلیل بود که امکان دسترسیِ قابل اطمینان آنها به آباست. این شاید بدین 

 12های زیرزمینی، ردپای کربنی اندازی تجهیزات آبیاری با آب داد. با این حال، استفاده از برق و دیزل برای راه می

از آبیاری در بنگالدش دشوار است. های جدید، ارزیابی میزان دقیق ردپای کربنی ناشی  کند. بدون داده ایجاد می

درصد از کل انتشارات کربن هند را  6تا  2های زیرزمینی با برق و دیزل،  کردن آب ( دریافت که پمپ4111شاه )

تناسبی ردپای کربنی بیشتری نسبت بره هرر    ای عمیقِ برقی، به طور بی های لوله کند و بیان داشت که چاه ایجاد می

 کنند. جاد میفناوری آبیاری دیگر ای

 .نتایجوپیامدهایسیاستی0

.خالصۀنتایج0-1

کننردح تصرمیمات سرازگاری و     این مطالعه، ادراکات کشراورزان دربرارح تغییرر اقلریم را سرنجید و عوامرل تعیرین        

شردن   های مختلرف تهری    منطقه با شدت خشکسالی از بسیار زیاد تا متوسط و میزان 1راهبردهای سازگاری را در 

ی زیرزمینی، کشف نمود. نتایج نشان داد که درک کشاورزان از تغییرپذیری اقلیمی از شواهد سطح کالن ها آب

کند. عمدح کشاورزان در مناطِق مرورد مطالعره برا تغییررات اقلیمری بره واسرطۀ طیفری از          در بنگالدش پشتیبانی می

نها بوده، با موانع سازگاری مواجه شده و ای از تصمیمات آ راهبردها سازگاری پیدا کردند که این راهبردها نمونه

هرای سرازگارانه در منراطق مرورد مطالعره بیشرتر        ها توصیه نموند. واکنش اقداماتی را برای غلبۀ آنها بر محدودیت

های برنج مقاوم به خشکسالی( بودند. عرالوه   شده )گونه ریزی  خودگردان )اقدام توسط کشاورزان( و کمتر برنامه

                                                           
25. Nhemachena and Hassan 

2.. Kurukulasuriya and Mendelsohn 

22. carbon footprint 
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ای سازگاری در مناطق مورد مطالعره عمردتًا تردریجی )آبیراری بیشرتر بررنج برورو( و نره تحرولی          بر این، راهبرده

 )کشت انبه به جای برنج( بودند.

های زیرزمینری، مالکیرت دام و سرطح تحصریالت سرپرسرت خرانوار، مبنرای         شدت خشکسالی، تهی شدن آب

های زودرس برای بررنج   محور، شامل گونه متصمیمات کشاورزان برای سازگاری با تغییر اقلیم بود. سازگاری عل

(، بره عنروان   1هرای کاشرت و برداشرت بررنج )     (، و تغییر زمان2های برنج مقاوم به خشکسالی ) آمان و بورو، گونه

مهمترین راهبردهای سازگاری انتخاب شدند. سازگاری با استفاده از منابع زیست محیطی همچون آبیراریِ بیشرتر   

هرای   ( که مستلزم برداشت بیشتر از منابع آب3های برنج آوس و آمان ) ی مکمل برای گونه( و آبیار4برنج بورو )

زیرزمینی هستند هم حائز اهمیت بودند. فرایند سازگاری همچنین شامل تغییر به سمت کاشت محصوالت باغی و 

 (.6غیربرنج با مصرف کم آب و جایگزینی کشت برنج با کاشت انبه بود )

اطالعات و دانش شامل اطالعرات و دانرش ناکرافی در مرورد تغییرر برالقوه اقلریم و اثررات آن،         موانعِ مرتبط با 

تررین موانرع شناسرایی     ها و فناوری برنج مقاوم به خشکسالی بره عنروان سرخت    اقدامات سازگاری مناسب، و گونه

با زیرسراخت بره عنران     های منابع، شامل دسترسی به اعتبارات، و نیروی انسانی، و عوامل مرتبط شدند. محدودیت

 مثال تأسیسات آبیاری و دسترسی به برق برای آبیاری، از موانع دیگر برای سازگاری بودند. 

شده برای سازگاری، کشاورزان برخی اقدامات را برای غلبه بر آنهرا توصریه نمودنرد.     علیرغم این موانعِ درک 

رنج مقاوم به خشکسالی و زودرس(؛ و تقویرت  های ب محور کشاورزی )گونه های پژوهش مهمترین آنها، خروجی

های کشاورزی، و اطالعات قابل اطمینان در مرورد   تر به نهاده خدمات پشتیبانی )خدمات ترویجی، دسترسی آسان

تر بره اعتبرارات و فرراهم شردن یارانره       موضوعات مرتبط با اقلیم( بود. کشاورزان همچنین خواهان دسترسی آسان

های آبیاری باید شامل اجرای برنامۀ پیشنهادی آبیاری راج شاهی برای غلبه بر  زیرساختکشاورزی بودند. توسعۀ 

هرای زیرزمینری و یکری از عناصرر مهرم و       موانع سازگاری باشد. این پروژه در راستای کاهش فشار بر منرابع آب 

مروردِ مطالعره    1ترا   8اطق شده است. با این حال، با توجه به اینکه ممکن است من ریزی  حیاتی در سازگاریِ برنامه

در حال نزدیک شدن به کمبود فیزیکی آب باشند، استفادح کارا از آب صررفنظر از منبرع آبیراری )زیرزمینری یرا      

 سطحی(، بسیار حائز اهمیت است.

.پیامدهایسیاستی0-2

با تغییرر اقلریم    های این تحقیق، پیامدهای سیاستی متعددی برای خلق و توانمندسازی محیطی برای سازگاری یافته

ترر   های علمی، فراهم نمودن خدمات پشتیبانی قوی برای جامعه کشاورزی در بنگالدش دارد. اینها شامل پیشرفت
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محرور بره    تر به آموزش کشاورزی جامعه تر به اطالعات مرتبط، و دسترسی وسیع برای کشاورزان، دسترسی آسان

 گردد.  های کشاورزی کاراتر می منظور تسهیل روش

های برنج مقاوم به خشکسالی و زودرس در منطقۀ مورد مطالعه باعث پیشرفت علمری شرده    یاز به توسعۀ گونهن

دو گونه برنج مقاوم بره خشکسرالی و پرمحصرول بررای      11است. به همین اعتبار، مؤسسه تحقیقات برنج بنگالدش

های زودرس هنوز نیاز به  عه گونه(، گرچه که توسBRRI, 511., p. 11معرفی نمود ) 4188های آمان در سال  فصل

گرذاری در   کار زیادی دارد. با این حال، سازگاری بنگالدش با اثرات منفی تغییر اقلریم مسرتلزم افرزایش سررمایه    

تحقیق و توسعه کشاورزی است. کمک به کشاورزان برای اجرای راهبردهای موفق به منظور جبران اثرات تغییرر  

تر کشاورزان به اطالعات مرتبط و خدمات ترویجیِ بهبود  همچون دسترسی آسانتر  اقلیم، خدمات پشتیبانی قوی

توانرد میرزان آمرادگی     بینرِی قابرل اطمینراِن حروادث اقلیمری همچرون خشکسرالی مری         کند. پیش یافته را توجیه می

 16دشکشاورزان برای سازگاری با تغییر اقلیم را ارتقرا دهرد. سرازمان تحقیقرات فضرایی و سرنجش از دور برنگال       

تر بین خردمات   ها داشته باشد. پشتیبانی دولت در ایجاد ارتباط نزدیک بینی تواند نقشی پیشرو در ارائه این پیش می

پشتیبانی کشاورزی و سازمان تحقیقات فضایی و سنجش از دور برنگالدش از اهمیرت شرایانی برخروردار اسرت.      

 با اطالعات را مرتفع نماید، خالی از لطف نیست.تواند موضوعات مرتبط  اشاره به دو اقدام اخیر دولت که می

07.اتحادیهمراکزخدماتواطالعات0-2-1

ترین طبقۀ  )پایین 11اتحادیه پریشادها 2118تأسیس در واقع پنجره واحد خدمات هستند که در تمام  این مراکز تازه

تواننرد انرواع مختلرف     تباطات میکنند. این مراکز با فناوری اطالعات و ار دولت محلی( در کل کشور فعالیت می

اطالعات مرتبط با دولت، معیشت و خدمات خصوصی را به خانوارهای روستایی ارائره کننرد. مراکرز خردمات و     

ترر و   توانند منبرع آسران   شوند، می اطالعات که توسط کارآفرینان محلی اداره و توسط دولت مرکزی پشتیبانی می

هرای آموزشری دربرارح اسرتفاده درسرت از کودهرا و        ات، شامل فرصرت کاراتر برای دسترسی به اطالعات و خدم

سموم برای محصوالت کشاورزی، یادگیری زبان انگلیسی با اسرتفاده از منرابع دیجیترال و دسترسری بره خردمات       

بانکی، باشند. در حالی که بنگالدش راه زیادی در جهت بهبود سرعت اینترنت طی کرده، اما هنوز هم در مقایسه 

انداردهای کشورهای همسایه راه زیادی در پیش دارد. با این وجود، فراهم نمودن این مراکز، یک نوآوری با است

تواند شرایط زندگی روستایی را بهتر کرده و به جوامع روستایی برای تطبیق بهتر با تغییر اقلیم  نهادی است که می

                                                           
22. Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) 

21 .Bangladesh Space Research and Remote SensingOrganization (SPARSO) 

22. Union Information and Services Centres (UISCs) 
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ی اطالعات و ارتباطات، شامل افزایش پهنرای  های این مراکز، بهبود در خدمات فناور کمک کند. تحقق پتانسیل

 نماید. دهندگان خدمات، را تضمین می ها و آموزش کافی به ارائه باند، ارتقای کیفیت رایانه

01.اتحادیهخدماتترویجیکشاورزی0-2-2

رمنردان  بنردی کا  در حالی که خدمات ترویجی از چندین دهه قبل وجود داشته، اما تنها در دهه اخیر به دلیل طبقه

اند. این مأموران به مشرکالت کشراورزان در ارتبراط برا      ، تا حدی تقویت شده61به عنوان مأمور دستیار کشاورزی

یافتره توسرط سیسرتم     هرای جدیرد بررنج توسرعه     استفاده از کودها و سموم پرداخته و اطالعراتی را در مرورد گونره   

هرای   های بهبود یافتۀ کشرت، و روش  در مورد روشکنند. مأموران دستیار کشاورزی همچنین  تحقیقاتی، ارائه می

دهنرد. برا ایرن حرال در عمرل،       جویی در آب، به کشاورزان آموزش مری  های صرفه جدید کشاورزی شامل روش

 0) 68رسد. یک مصاحبه گروهی متمرکز با کشاورزان در دامورهرودا  اجرای این خدمات کمی متفاوت به نظر می

این خدمات به دلیل عدم دسترسی به موقع به آنها، کمتر از حد انتظار ظراهر   ( حاکی از این بود که4183جوالی 

میلی خود نسبت به پیگیری پیشنهادات مأموران کشاورزی خبر دادند. عالوه بر  اند. برخی از کشاورزان از بی شده

دمات ترویجری  این، آنها دریافته بودند که هماهنگی کمی بین اتحادیه مراکز خدمات و اطالعرات و اتحادیره خر   

 کشاورزی وجود دارد.

تر باشد. با توجره بره    تواند در کمک به کشاورزان کم درآمد، اثربخش ها می مساعدت هدفمند، همچون یارانه

هرای   کننرد، دسترسری کارامردتر بره یارانره      ها نقش مهمی در اجررای راهبردهرای سرازگاری ایفرا مری      اینکه یارانه

هرای دولتری هدفمنرد را دریافرت نماینرد.       کشاورزان خرد بتوانند یارانره ای که  کشاورزی ضروری است، به گونه

شود. به عنوان مثال، کشاورزان  عالوه بر این، این برداشت عمومی وجود دارد که پول یارانه غالباً حیف و میل می

رتباطرات  ای که به کشاورزان خرد اختصاص داده شرده را از طریرق ا   توانند حداقل بخشی از یارانه بزرگ هم می

 ,Myrdal (1121, pp. 551سیاسی قوی برای اخالل در سیستم به نفع خود، غصب نمایند. این بخشی از مشاهدات )

 ( است:(430

هرای پرایینی جامعره     ... وقتی اقدامات سیاستی به طور خاص به هردف بهبرود شررایط بررای الیره     

ه نفرع طبقرات نره چنردان فقیرر و بره       شوند و یا بر  ها یا به کار بسته نمی شوند، این سیاست طراحی می

 شوند ...  های فقیر منحرف می سمت ایجاد تبعیض بین توده

                                                           
21. Union Agricultural Extension Services (UAESs) 

11. Sub Assistant Agricultural Officers (SSAOs) 

11. Damurhuda 
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دولت بنگالدش اقدامی را برای کمک به افتتاح حساب برانکی توسرط کشراورزان     4181با این حال در ژانویه 

کنرد.   هرا واریرز مری    این حساب ها را مستقیماً به آغاز کرده و برای حداقل نمودن اثرات سوءاستفاده از آنها، یارانه

ای از  هایی را افتتاح کرده بودند و این نشانه مشتری چنین حسابمیلیون  6/1از ، بیش 4184سال در سال  3پس از 

(. یرک نروآوری نهرادی    Bangladesh Bank, 5115, p. 1رونق فراگیری مالی در جوامع روستایی برنگالدش برود )  

مطررح گردیرد کره بره موفقیرت       4111دار در سرپتامبر   رای کشراورزان اجراره  دیگر در قالب یک برنامه اعتباری ب

 ,Rahmanای که کشاورزان خرد به بازارهای اعتباری رسمی دسترسی پیدا کردند ) چشمگیر دست یافت، به گونه

برا   (. بدینسان، این دو اقدام، پتانسیل فراهم نمودن استطاعت مالی برای کشاورزان خرد به منظرور سرازگاری  .511

 تغییر اقلیم را داشتند.

های آبیراری، از اهمیرت حیراتی     اندازی پمپ نتایج این تحقیق حاکی از آن است که برقِ بدون قطعی برای راه

برای کشاورزان به منظور بهبود اقدامات سازگاری خود، همچون ترغیب آنها به اسرتفاده بیشرتر از آبیراری بررای     

های برنج آوس و آمان، برخوردار است. با این حال، در طول فصرل برورو،    برنج بورو و آبیاری مکمل برای گونه

توانرد از هیئرت    کنندگان انرژی ممکن است تا حدی غیرقابرل اعتمراد باشرند. برا توجره بره ایرن، دولرت مری          تأمین

هرای آب کشراورزان بره     برای تأمین برق پایدار از طریق ایجاد یک خط مستقل برای پمپ 64رسانی روستایی برق

 نوان یک اولویت، استفاده کند.ع

هرای مردیریت محصروالت     نتایج حاضر همچنین نشان داد که جامعه کشاورز به آمروزش بررای ارتقرای روش   

های آموزشی که به آگراهی بخشری و توانمندسرازی     کشاورزی نیاز دارد. بنابراین، پشتیبانی دولت از چنین برنامه

هرا،   تواند اثرربخش باشرد. جهرت تسرهیل ایرن برنامره       کنند، می می کشاورزان برای سازگاری با تغییر اقلیم کمک

 هایی وارد نماید. المللی را در چنین برنامه های غیردولتی و خیرین بین تواند سازمان دولت می

(، که مصرف آبی کمتری دارنرد، بره عنروان    BARC, 5111امکان تغییر به سمت محصوالتی همچون حبوبات )

هرا   جذابیت مالی محصولِ جایگزین برنج و به وسعت زمین و پشتیبانی مالی مانند یارانره یک راهبرد سازگاری، به 

هرای پشرتیبانی، سرازگاری سرطح      رسد که تقویت تحقیقات کشاورزی و سیسرتم  بستگی دارد. بنابراین، به نظر می

 کند. مزرعۀ پایدارتری را ایجاد می

ن تحقیرق از تعرداد زیرادی از مشراهدات در منراطق و      های مرورد اسرتفاده در ایر    بر خالف مطالعات قبلی، داده

هرای زیرزمینری در    های اقلیمی به دست آمده که نمایندح منراطقِ در معررض خشکسرالی و تهری شردن آب      حوزه

                                                           
15. Rural Electrification Board 
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بنگالدش هستند. این نمونه، امکان به دست آوردن نتایج معتبر دربرارح عوامرل مرؤثر در فراینرد سرازگاریِ سرطح       

تواند با مناطقی برا   ها می کند. بنابراین، این یافته کاران بنگالدشی را فراهم می ی توسط برنجمزرعه با تغییرات اقلیم

های زیرزمینی بررای   عرضۀ کاهندح سرانه اراضی قابل کشت، فشار جمعیتی باال بر زمین، و وابستگی شدید به آب

 آبیاری، مرتبط باشد.

باید با این احتیاط مورد قضاوت قرار گیرند که این تحقیرق   های این مطالعه واقعی هستند، اما در حالی که یافته

مبتنی بر یک محصول و فصل زراعی از تعرداد محردودی از منراطق اسرت. تحقیقراِت برا قلمررو مکرانی بیشرتر برا           

 های زراعی متنوع، باید مورد توجه قرار گیرند. الگوهای کشت و فصل



 

 عرض خشکسالیهای در م سازگاری کشاورزان با کمبود آب در محیط

 7مطالعه موردی منطقه راجشاهی، بنگالدش

 

2نویسنده: خورشید عالم  

2104، اکتبر 3مدیریت آب کشاورزی  

حنظله سلیمانی ترجمه:  
 

چکیده

گرردد. ایرن مطالعره برا      هایی از جهان قلمرداد مری   کمبود آب و خشکسالی، تهدیدی علیه زندگی جوامع کشاورز و اقتصاد در بخش

کاران با کمبرود آب در یرک    ای، سازگاری برنج خانوار کشاورز و به کار گیری رگرسیون الجیت چند جمله 126 استفاده از پایش

کنندح واکرنش سرازگاری کشراورزان بره کمبرود آب را        کند. این تحقیق، عوامل تعیین اقلیم نیمه خشک در بنگالدش را بررسی می

تر، دسترسی بهتر  داری مطمئن  نِ با تجربۀ بیشتر، تحصیالت بهتر، حقوق اجارهدهد که کشاورزا کند. این تحلیل نشان می شناسایی می

های سرازگاری   کنند. گزینه به برق و تسهیالت نهادی، و آگاهی از اثرات اقلیمی، به احتمال بیشتر راهبردهای سازگاری را اتخاذ می

هرای   شده است. این مطالعره، موضروعات پایرداری روش    های زیرزمینی بررسی کشاورزان در مقایسه با رویکرد سنتی آبیاری با آب

نماید. نتایج این تحقیق، یک بیرنش   های زیرزمینی را مطرح می ای با وابستگی فزاینده به آبیاری با آب سازگاری کشاورزی در زمینه

بنردی بهترر    ر چرارچوب های مزارع و خانوارهای کشراورز، بره منظرو    های آبیاری پایدار و درکی از ویژگی و آگاهی نسبت به روش

 کند. خشکسالی فراهم می معرض در های هایِ دچار تنش آبی در محیط راهبردها برای تحمل رژیم



ای کاری، مدل الجیت چندجمله سازگاری، بنگالدش، تغییر اقلیم، خشکسالی، برنجواژگانکلیدی:

                                                           
1. Alam, Khorshed (5102).Farmers’ adaptation to water scarcity in drought-prone environments: A case study 

of Rajshahi District, Bangladesh. Agricultural Water Management.  

http://dx.doi.org/1101111/j.agwat.51120110111 

5. Khorshed Alam 

.. Agricultural Water Management 
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 .مقدمه1

ترین کشورهای جهران اسرت.    کی از متراکممیلیون نفر جمعیت و محدوده سرزمینی کوچک، ی 816بنگالدش با 

 ,World Bankپذیرترین کشورها در برابر اثرات نامطلوب تغییرر اقلریم اسرت )     این کشور همچنین یکی از آسیب

511.; Sarker et al., 5115; IPCC, 5112ها است.  ها در بنگالدش مربوط به سیالب (. بیشترین حوادث و آسیب

ای مکرر در کشور طی چند سال اخیر، به خصوص در منطقه شمال غرب به دلیل  یدهبا این حال، خشکسالی به پد

 Habiba et al., 5111; Shahid andهای با تغییرپذیری باال و نامطمئن در ایرن منطقره، تبردیل شرده اسرت )      بارش

Behrawan, 5112ینی نمود. ب ها در آینده نزدیک در بنگالدش را پیش ( افزایش شدت خشکسالی4188) 2(. شهید

کننرد و زنردگی و    درصد( از جمعیت برنگالدش در منراطق روسرتایی زنردگی مری      8/62میلیون نفر ) 811بیش از 

هرا در تمرام سره فصرل کشرت در       پذیر اسرت. خشکسرالی   تأمین غذای آنها در برابر حوادث اقلیمی شدید، آسیب

ها هر سرال   میلیون هکتار از زمین 32/1و  21/1، 21/1به ترتیب حدود -گذارند  بنگالدش بر محصول برنج اثر می

گیرنرد   در فصول ربیع )بهار(، پیش از خریف )تابستان( و خریف )پاییز( تحت ترأثیر خشکسرالی شردید قررار مری     

(Habiba et al., 5111برنج گونۀ آمان .)درصد از تولید ساالنه برنج بنگالدش  31میلیون تن،  32با تولید ساالنه  1

رود  درصد محصول آمان هر ساله بره دلیرل خشکسرالی از برین مری      80(. بیش از BBS, 5115دهد ) را تشکیل می

(DMB, 5111.) 

بررر و اجرررای آن دشرروار اسررت و غالبرراً مسررتلزم      کرراهش اثرررات خشکسررالی و کمبررود آب کرراری زمرران    

ی پیدا کننرد.  های کشاورزی با محیطِ در حال تغییر، سازگار های هنگفت است. بنابراین باید روش گذاری سرمایه

های مدیریت آبیاری جدید، به طور متعدد در  گیری کشاورزان در مورد اتخاذ فناوری و سیستم فرایندهای تصمیم

 ,.Gebrehiwot and van der Veen, 511.; Mertz Mertzet alادبیات این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است )

4111; Pereira et al., 4114گاری تا به امروز به طور کلی بر تغییر اقلیم و تغییرپذیری تمرکز (. اکثر مطالعات ساز

 Gebrehiwot and van der Veen, 511.; Tessema et al., 511.; Bryan et al., 5111; Deressa etانرد )  نمروده 

al., 5111 .مطالعات با تمرکز خاص بر سازگاری با خشکسالی و کمبود آب، بسیار اندک هستند .) 

شرناختی   (، جایی که شرایط بوم.Juana et al., 511عات سازگاری اقلیمی، متمرکز بر آفریقا هستند )اکثر مطال

کشاورزی، اجتماعی اقتصرادی و اقلیمری آن کراماًل متفراوت برا منراطق دیگرر اسرت. هریچ رویکررد واحردی بره             

                                                           
2. Shahid 

2. Aman 
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کشرورها وجرود نردارد.     حل منحصر به فرد مناسبی برای تمام مناطق و سازگاری با خشکسالی و همچنین هیچ راه

( همچنین دریافت که تغییرپذیری اقلیمی اثرات متفاوتی بر مناطق مختلرف برنگالدش   4183و همکاران ) 6سارکر

داشته که این نشانگر ضرورت نیاز به راهبردهای سازگاری با تمرکز بیشتر بر موقعیت است. هرر منطقره از لحراظ    

دی و اقلیمی، منحصر به فرد است، بنابراین، راهبردهای سرازگاری  شرایط جغرافیایی، توپوگرافی، اجتماعی اقتصا

( برر ایجراد درک بهترر از    4111و همکراران )  0هم برای هر محل یا جامعه متفاوت یا منحصر به فررد اسرت. مرترز   

هرای سرازگاری محلری بررای توسرعه       ای و همچنرین راهبردهرا و ظرفیرت    سناریوهای تغییرر اقلریم برومی و منطقره    

 ی سازگاری تمرکز نمودند.ها حل راه

شدح کشاورزان متمرکز هسرتند و تمرکرز کمری برر      بینی  اکثر مطالعات، بر رفتارهای سازگاری ادراکی یا پیش

هرای مردیریت در سرطح مزرعره وجرود دارد. عرالوه برر ایرن، تحقیقرات سرازگاری،            رفتار واقعی و بهترین روش

( 4111) 1دهنرد. وال و اسرمیت   ری را مد نظرر قررار نمری   موضوعات پایداری در طراحی و اجرای اقدامات سازگا

های کشاورزی پایدار، چنین پیوندهایی  اشاره داشتند که علیرغم رابطۀ موجود بین سازگاری با تغییر اقلیم و روش

ریرزی و اجررای    انرد، و همچنرین بره موضروعات گنجانردن پایرداری در برنامره        به ندرت در ادبیرات کشرف شرده   

 های عمومی و خصوصی هم پرداخته نشده است.  ردهای سازگاری در فعالیتها و راهب سیاست

های کشاورزی پایدار باید پشتیبان )مکمل( یکدیگر باشند. به عنوان  راهبردهای سازگاری با تغییر اقلیم و روش

ندح آب های زیرزمینی به منظور همراهی با کمبود فزای های فعلی سازگاری کشاورزان در آبیاری آب مثال، روش

های  های زیرزمینی، فرونشست زمین و ریزش چاه در منطقه شمال غربی بنگالدش، منجر به پایین رفتن سطح آب

 Adhikary et al., 511.; Zahid and Ahmed, 5111; Dey etهای خشک گردیرده اسرت )   ای در طول فصل لوله

al., 5111هرای زیرزمینری بره پایرداری کشراورزیِ       آبهای بیش از حد، به دلیل خالی شدن منرابع   (. این برداشت

 کند. کنندگان آتی آسیب وارد می استفاده

( به عواقب جدی خشکسالی برای کشاورزی و امنیت غذایی و بالتبع، زندگی 4183) 1گبریووت و ون دِر وین

ای ای طروالنی در طراحری و اجرر    جوامع کشاورزِی وابسته بره کشراورزِی آبری اشراره کردنرد. برنگالدش سرابقه       

هرا و   گرذاری ثابرت بره خصروص در ارتبراط برا سریالب        ها و سرمایه راهبردهای سازگاری متعدد در قالب سیاست

(. با ایرن حرال، اقردام زیرادی در خصروص      .World Bank, 5111; Sarker et al., 511های موسمی دارد ) طوفان

                                                           
1. Sarker 

2. Mertz 

2. Wall and Smith 

1. Gebrehiwot and van der Veen 
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رفته است. راهبردهای مقاوم طراحی راهبردهای سازگاریِ مقاوم به خشکسالی برای بخش کشاورزی صورت نگ

های روستایی و کل اقتصاد روستا از اهمیت باالیی برخوردار است. مطالعرات بایرد در    به خشکسالی برای زندگی

شرناختی کشراورزی و اقلیمری، درک بهترری از رفتارهرای سرازگاری کشراورزان و بهتررین          شرایط مختلف بروم 

از انتخراب راجشراهی، یرک منطقرۀ در معررض خشکسرالی در        های مدیریتی داشته باشند. هدف این تحقیق رویه

های سازگاری  شمال غربی بنگالدش، به عنوانِ مورد مطالعه، فراهم نمودن آگاهی در مورد عوامل مؤثر بر گزینه

( 8کشاورزان در منطقۀ مورد مطالعه است. سؤاالت تحقیق برای دسرتیابی بره ایرن اهرداف بره شررح زیرر اسرت: )        

هرای اصرلی سرازگاری توسرط کشراورزان       ( واکنش4ک کشاورزان دربارح تغییر اقلیم چیست؟، )برداشت یا ادرا

( پیامردهای پایرداری   3باشرد؟، و )  چیست و عوامل مؤثر بر اتخاذ راهبردهای سازگاری در سطح مزرعره چره مری   

 های سازگاری موجود در منطقۀ مورد مطالعه چیست؟ بلندمدت روش

یز کشاورزی در گذشته، پایدار بمانرد و از امنیرت غرذایی کشرور در محریط      اگر بخواهیم که رشد شگفت انگ

های سازگاری بررای پررداختن بره ترنش آبریِ فزاینرده، از        متغیر جهانی اطمینان حاصل کنیم، درک بهتر از گزینه

تغییرات کار به  گذاران برخوردار است. این مطالعه با شناسایی واکنش کشاورزان برنج اهمیت باالیی برای سیاست

کند. بدیهی است که درک عوامل مؤثر  های در معرض خشکسالی، به ادبیات موجود کمک می اقلیمی در محیط

های کشاورزی، تنهرا   بر انتخاب راهبردهای سازگاری توسط کشاورزان و چگونگی ارتباط آنها با پایداری روش

 یاست هم حیاتی است. گذاری و اجرای س یک چالش آکادمیک نیست، بلکه همچنین برای سیاست

چارچوب مابقی مطالعه بدین شرح است: بخش بعدی، ادبیات موجود در مورد راهبردهای سازگاری و عوامل 

هرای   ، زمینرۀ جغرافیراییِ منطقرۀ مرورد مطالعره، رویره      4کنرد. بخرش    تعیین کنندح آنها را به طور خالصه مرور مری 

نمایرد.  نترایج    د اسرتفاده در ایرن تحقیرق را توصریف مری     ها و انتخاب نمونه، و مردل تجربری مرور    گردآوری داده

شرده    های آنها و موانرع درک  های اقدامات سازگاری کشاورزان و بحث در مورد عوامل مؤثر بر انتخاب انتخاب

 کنند. ، پیامدهای سیاستی را ارائه می2گردند. نتایج در بخش  مطرح می 3در برابر سازگاری در بخش 

.مرورادبیات1-1

بندی راهبرهای سازگاری و عوامل مؤثر برر سرازگاری در سرطح مزرعره بررای       ن بخش به طور خالصه بر طبقهای

هرای   کند. سازگاری کشاورزی در برابر تغییر اقلیمی، به تعدیل و تنظریم سیسرتم   مواجهه با حوادث شدید کار می

شده به منظرور جلروگیری یرا     بینی  یشها و شرایط اقلیم و غیراقلیمی واقعی و یا پ کشاورزی در واکنش به محرک

(. Smit et al., 5111; IPCC, 5111هرای برالقوه اشراره دارد )    های مرتبط یا محقق کرردن فرصرت   کاهش ریسک
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مزارعِ دچار کمبود آب، به راهبردهای سازگاری نوآورانه و پایدار نیاز دارند تا ظرفیت تولیدی منابع پایه را حفظ 

های کشاورزی از لحاظ  در سطوح مختلف از محلی تا ملی و جهانی اتفاق بیافتد. روشتواند  نماید. سازگاری می

 های فناورانه، مدام در حال تغییر است.  های پرمحصول و پیشرفت مکانیزاسیون، استفاده از گونه

سازگاری با حوادث اقلیمی شدید یکی از موضوعات تحقیقات اخیر بروده کره غالبراً برر اقتصرادهای در حرال       

 e.g., Wheeler et al., 511.; Nicholasاند ) یافته متمرکز بوده وسعۀ آفریقایی و تا حد کمی بر کشورهای توسعه ت

and Durham, 5115    تغییر اقلیم و حوادث شدید، پیامدهای منفی و مثبتی در بخرش کشراورزی در کشرورهای .)

امدها غالباً منفی هستند. عالوه بر این، جوامع فقیر یافته دارند؛ با این حال، در کشورهای در حال توسعه، پی توسعه 

(. در ایاالت متحده IPCC, 5112; Cannon, 5115بینند و لذا ممکن است مهاجرت نمایند ) بیشترین آسیب را می

هرای   بینی شده که اثر تغییرات اقلیمی بره نفرع تولیرد محصروالت کشراورزی باشرد، گرچره تفراوت         آمریکا، پیش

( دریافتنرد کره دماهرای    4188) 81(. بینردی و اولسرن  .Reilly et al., 511وجود خواهرد داشرت )  ای زیادی  منطقه

شده، هم اثرات منفی و هم مثبت بر  شدح باالتر، بسته به نوع و گونۀ محصول و اقدامات سازگاریِ انجام  بینی  پیش

حت تأثیر منفی تغییرات اقلیمی است دهند که کشاورزی آفریقا غالباً ت کشاورزی اروپا دارد. اما مطالعات نشان می

(Tessema et al., 511.; Bryan et al., 5111; Deressa et al., 5111       بره طرور سرنتی ایرن براور وجرود دارد .)

های غیرقابرل   کشاورزان در برابر شرایط آب و هوایی شدید بسیار سازگارپذیر هستند، اما تغییرات اقلیمی ریسک

 های کشاورزیِ آینده به وجود خواهد آورد. بینی جدید را برای رویه پیش

( بیان داشت که درک و اتخاذ راهبردهای سازگاری، دو مؤلفه اصلی سازگاری بودنرد. ایرن   4110) 88مدیسون

ای از راهبردهرای   بدین معنا است که کشاورزان ابتدا باید تغییر در شرایط اقلیمی را درک کنند و سپس مجموعه

شرناختی   توانرد بسرته بره شررایط اقلیمری و بروم       کرار گیرنرد. سرازگاری کشراورزی مری     را برای مواجهه برا آن بره   

سیاسی و نهادی، تغییر نمایرد. اینهرا شرامل دامنرۀ وسریعی از اشرکال،       -کشاورزی، نوع مزرعه و ترتیبات اجتماعی

 دهد.  های رایج در ادبیات سازگاری را نشان می بندی طبقه 8بندی و عوامل است. جدول  ها، زمان اندازه

                                                           
11. Bindi and Olesen 

11. Maddison 
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هایکشاورزیباتغییراقلیم.طبقهبندیسازگاری1جدول

مفهومیا

مشخصه

هااقداماتیانمونهانواع

 هدفمندی/نیت
خودگردان/خودبررره 

 خود

هرای کشراورزی    اجرای مستقل توسط بازیگران خصوصی، به عنوان مثال تعدیل روش

هرای بخرش عمرومی، بره عنروان مثرال تنظریم         مردی توسرط آژانرس   مداخلۀ سیاسرتی ع  شده ریزی برنامه از طریق تنوع محصول.

 ها. مقررات، استانداردها و سیاست
های  مقیاس

 زمانی

 نگرانررره/کنش پررریش

 گرایانه

 اقدام قبل از مشاهدح اثرات، به عنوان مثال خرید بیمه، سیستم هشدار زودهنگام.
 های کشاورزی. ر در روشاقدام پس از ظهور پیامدهای اولیه، به عنوان مثال تغیی واکنشی

 اقداماتی برای پیشگیری از آسیب اقلیمی پیشینی
 اقداماتی برای تنظیم مسئولیت و جبران، زمانی که آسیب رخ داده است. پسینی

 تواند انجام شود. های تولید می از طریق تغییر در نهاده کوتاه مدت حیطه زمانی
 یه داشته باشد.ممکن است نیاز به اصالح حجم سرما بلندمدت 

 المللی های مزرعه، جامعه، منطقه، بخش، ملی و بین اقدامات سازگاری در مقیاس ها مقیاس حیطه فضایی
اقرررررررردامات درون  سطح راهبردها

 مزرعه

هرای مردیریت    ها، تغییر فصول کاشت، تغییر روش های محصول، تغییر گونه تنوع گونه

اقررردامات بیررررون از   محصول و غیره.

 مزرعه

های غیر از مزرعره،   گذاری در دارایی بخشی به اشتغال در خارج از مزرعه، سرمایه وعتن

 ای. ها و اقدامات خاص شامل کاالهای سرمایه استفاده از فناوری سازگاری سخت شکل مهاجرت به صنایع جدید و غیره.
 نهادی.سازی، توسعه سیاست و راهبرد، ترتیبات  تمرکز بر اطالعات، ظرفیت سازگاری نرم 

 های غیردولتی. ها و سازمان کشاورزان، صنایع، دولت بازیگران عوامل
Sources: Smit & Pilifosova (5111); Bryant et al. (5111); IPCC (5111, 5112). 

 

شرده(،   ریزی  )برنامه 84نگرانه بندی نمود که عبارتند از پیش توان طبقه اشکال متعدد راهبردهای سازگاری را می

(. IPCC, 5111، مدیریت عرضره و تقاضرا، سراختاری و غیرسراختاری، و سرخت و نررم )      83شی )خودگردان(واکن

شرده مسرتلزم    ریرزی   تواند درون مزرعه و هم خارج از مزرعه صورت گیررد. سرازگاریِ برنامره    سازگاری هم می

(. Seo, 5111گیرد ) مداخلۀ دولت است در حالی که سازگاری خودگردان از طرق عوامل خصوصی صورت می

تر از رویکررد واکنشری بررای مواجهره برا تغییرپرذیری اقلریم قلمرداد          شده، کاراتر و اثربخش ریزی  رویکرد برنامه

(. در مورد سازگاری واکنشی، کشاورزان در صورت ظهرور اثررات، بره حروادث اقلیمری      IPCC, 5111شود ) می

های دولرت اسرت.    بینی خوب و غالباً انگیزه زمند پیشنگرانه نیا دهند. با این حال، سازگاری پیش واکنش نشان می

( مردیریت  4114و همکراران )  82در کشورهای در حال توسعه، اکثر اقدامات سرازگاری، واکنشری هسرتند. پریررا    

هرای   هرای شرور را بررسری نمودنرد. سرایر روش      شرده و آب   آبیاری در مزرعه، شرامل اسرتفاده از پسراب تصرفیه    

(. جرونز و  Wall and Smith, 5112نوع محصول و مردیریت آب و زمرین هسرتند )   سازگاری سطح مزرعه شامل ت

( سازگاری را به عنوان راهبردهای پیشینی و پسینی در تطابق با خشکسالی در مواقع شوک و ترنش  4188) 81بوید

                                                           
15. anticipatory 

1.. reactive (autonomous) 

12. Pereira 

12. Jones and Boyd 
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تعریف کرده است. راهبردهای پیشینی شامل کاشت جنگل، کاهش دریافت غذا، تجارت دام، مهاجرت موقت و 

شرود. عرالوه برر ایرن، راهبردهرای روی مزرعره شرامل تغییررات در          تجوی کمک )هم غذا و هرم مرالی( مری   جس

گردد. راهبردهای  های جدید محصوالت و کار به عنوان نیروی کشاورزی می بندی کاشت، استفاده از گونه زمان

و همکراران   86ود. موینجاکاش سازی غذا و انتشار زودهنگام اطالعات مربوط به خشکسالی می پسینی شامل ذخیره

( راهبردهای کلی سازگاری برای بخش کشراورزی بره منظرور تطرابق برا تغییرپرذیری اقلریم در منطقرۀ در         4181)

هند را شناسایی نمودند. اینها شامل راهبردهای پیشینی )تنوع محصول، تغییر شردت   80معرض خشکسالی گجرات

اهبردهررای پسررینی )بیمرره محصررول، اصررالحات  کشرراورزی، ترکیررب محصررول، نرروع محصررول و موقعیررت( و ر  

سازی غذا، مهراجرت،   گذاری، خدمات ترویجی، تنوع درآمد، ذخیره گذاری، آزادسازی تجارت و سرمایه قیمت

شروند. موینجاکرا و    هرای نروین( مری    بینی آب و هوایی، تغییر کاربری زمین، و توسعه و اتخراذ فنراوری   بهبود پیش

توانند در سطح محلی تا جهانی  که هم اقدامات سازگاری پسینی و هم پیشینی می( اشاره داشتند 4181همکاران )

 های سطح خرد گنجانده شوند. اجرا شده و در استراتژی

های با کیفیت پایین بررای آبیراری، افرزایش ظرفیرت      راهبردهای مدیریت عرضه شامل استفاده از پساب و آب

برداری و نگهداری، و ایجاد منابع جدیرد عرضرۀ آب    ارتقای بهره های انتقال و توزیع، سازی، بهبود سیستم ذخیره

و همکراران   81(. تررین Pereira et al., 5115گرردد )  هرای زیرزمینری شرور مری     شرده و آب  همچون پساب تصرفیه  

درصرد از   86ای بررای تطرابق برا کمبرود آب بررای       (، بازیابی و استفاده مجدد از پساب را به عنوان گزینره 4183)

 ونزوئال یافتند. 81یر کشت برنج در سه فصل برنج در کانتو سیتیمناطق ز

هرای   ، روش41آبیاری راهبردهای مدیریت تقاضا برای کاهش آبیاری در سطح مزرعه شامل آبیاری مکمل، کم

(. Pereira et al., 5115شود ) های متعدد حفاظت از آب و خاک می بهبودیافتۀ آبیاری، یکنواختی توزیع و روش

ها و تصرمیمات مردیریتیِ دارای ماهیرت     (، مدیریت تقاضا برای آبیاری را به عنوان روش4114همکاران )پریرا و 

 چندگانه شامل کشاورزی، اقتصادی و فنی تعریف نمودند.

( راهبردهای سازگاری را با تمرکز بر جبران اثرات منفری خشکسرالی پرس از وقروع     4111و همکاران ) 48بیلی

و  44دامداری در شرق اتیوپی بررسری کردنرد. همران طرور کره درسرا      -اری و کشاورزیآنها در میان جوامع دامد

                                                           
11. Mwinjaka 

12. Gujarat 

12. Trinh 

11. Can Tho City 

51. deficit irrigation 

51. Belay 
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کننردح   کنند، مطالعات در آفریقا به دنبال بررسری اثررات تغییرر اقلریم و عوامرل تعیرین        ( اشاره می4111همکاران )

هسرتند. در   های تولید کشاورزی، دامی و مرکب بودند و نترایج نیرز بسریار کلری     راهبردهای سازگاری در سیستم

ویژه برخوردارند. ریلری   ها و راهبردهای موقعیت نتیجه، برآوردهای پارامترها از اهمیت کمی در شناسایی سیاست

( اقدامات متعددی را به عنوان ابزارهای تعدیل خشکسالی شناسرایی نمودنرد کره شرامل تغییرر      4113و همکاران )

 ها بود. یاری و استفاده از نهادههای کشت، تغییر در نوع محصوالت، آب ها و زمان گونه

های دامی جدید، تنوع محصول و زندگی،  اکثر مطالعات دریافتند که استفاده از محصوالت کشاورزی و گونه

تررین اقردامات    های کشرت، کاشرت درختران، آبیراری، حفاظرت از آب و خراک، و مهراجرت، رایرج         تغییر زمان

 ;Hisali et al., 5111; Deressa et al., 5111ر اقلریم هسرتند )  سازگاری در بخش کشاورزی برای مواجهه با تغیی

Mertz et al., and Mendelsohn, 5112 5111; Kurukulasuriya  هرای کشراورزی مرتفرع و آبری      (. بررای زمرین

سرازی آب   های کاشت، حفاظت از خراک، افرزایش ذخیرره    (، تغییر زمان4183اتیوپی، گبریووت و ون در وین )

تواند به تنهایی  درخت را به عنوان اقدامات اصلی سازگاری در نظر گرفتند. اقدامات سازگاری میباران و کاشتن 

( تحقیقات را برای شناسایی عوامل 4110) 43ها و راهبردها اجرا شوند. نولر و برادشاو یا در ترکیب با سایر سیاست

هرا بررای تررویج     داشتند که ترالش  های کشاورزی بررسی کردند. آنها تأکید مؤثر بر سازگاری حفاظت در روش

هرا را مرنعکس نماینرد.     سرازی شروند ترا شررایط خراص ترک ترک موقعیرت         حفاظت در کشاورزی بایرد مناسرب  

شناختی کشراورزی و شررایط اقلیمری و     ویژه است و به عوامل متعدد اجتماعی اقتصادی و بوم سازگاری، موقعیت

های مختلف محصروالت، تنروع    یافتند که استفاده از گونه( در4110) 42آب و هوایی بستگی دارد. نماچنا و حسن

های غیرکشاورزی، افرزایش اسرتفاده از    های کشاورزی به فعالیت های کشت، تغییر از فعالیت محصول، تغییر زمان

 ترین اقدامات سازگاری در آفریقا هستند.  آبیاری، و افزایش حفاظت از خاک و آب، رایج

شناختی کشاورزی( برای سازگاری با حوادث شردید، تحرت    ه عنوان مثال بومتوانایی و ظرفیت یک سیستم )ب

(. Smit et al., 5111شروند )  خوانرده مری  « هرای سرازگاری   کننرده  تعیین»های خاص سیستم است که  تأثیر ویژگی

کننرردگان )سرپرسررتان  (، دریافتنررد کرره سررن، جنسرریت و تحصرریالت مشررارکت 4183گبریررووت و ون در ویررن )

اندازح خانوار و مزرعه، درآمد، مالکیت دام، دسترسی به خدمات ترویجی، اعتبار، اطالعات اقلیمری و  خانوارها(، 

و  41ای اتیروپی تأثیرگرذار هسرتند. برایران     های جوی، بر سازگاری برا تغییرر اقلریم در منراطق کوهپایره      دما و بارش

                                                           
55. Deressa 

5.. Knowler and Bradshaw 

52. Nhemachena and Hassan 

52. Bryan 
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شرده را شناسرایی     ت اقلیمریِ درک ( عوامل تأثیرگذار بر تصمیمات سرازگاری در مقابرل تغییررا   4111همکاران )

نموده و دریافتند که اگر کشاورزان به خدمات ترویجی، اعتبار و زمین دسترسی داشرته باشرند بره احتمرال بیشرتر      

 نمایند. نسبت به سازگاری اقدام می

ت و مد کنندح اصلی راهبردهای سازگاری، با رفتارهای کلی تعداد زیادی خانوار کشاورز در میان عوامل تعیین

 ;Gebrehiwot and van der Veen, 511.; Deressa et al., 5111انرد )  بلندمدت در سطح مزرعه مدلسازی شرده 

Nhemachena and Hassan, 5112ای از عوامرل باشرند کره بره صرورت زیرر        تواننرد بره واسرطۀ سلسرله     (. اینها می

 اند: بندی شده طبقه

 متغیرهای اقلیمی )به عنوان مثال بارش و دما(؛ 

 شررناختی )برره عنرروان مثررال سررن، تحصرریالت، جنسرریت، درآمررد و تجربررۀ    جمعیررت-متغیرهررای اجتمرراعی

 کشاورزی(؛

 داری(؛ و های مزرعه )به عنوان مثال اندازه مزرعه و وضعیت اجاره ویژگی 

 .)متغیرهای نهادی )به عنوان مثال دسترسی به خدمات ترویجی، اعتبار و بازارها 

های سازگاری، چه با منشأ محیطی، اقلیمی یا اجتماعی اقتصادی، کراری   بر گزینهتعیین دقیق عوامل تأثیرگذار 

(. مواجهه با کمبود آب مستلزم یک رویکررد مکمرل مردیریت عرضره و     Adger et al., 5112بسیار دشوار است )

هرای   یراس تواننرد در مق  تقاضا و همچنین اقدامات درون و بیرون از مزرعه است. راهبردهای سازگاری نه تنها مری 

از محلری ترا    40هرای فضرایی   ای از مقیراس  تواننرد همچنرین دامنره    بندی و اجرا شوند، بلکره مری   چارچوب 46زمانی

آوری را افرزایش داده و   هرای مناسرب، تراب    (. سرازگاری Bonsal et al., 5111ای و تا ملری داشرته باشرند )    منطقه

 دهند. پذیری در برابر تهدیدهای متعدد را کاهش می آسیب

ای و ملی و  غم حجم زیاد ادبیات در مورد اثر تغییر اقلیم بر کشاورزی، اما اکثر مطالعات در سطوح منطقهعلیر

ویژه یرا خرانوارویژه نیسرتند. گرچره      اند و همچنین ویژح یک محصول خاص یا مزرعه از دیدگاه بخشی انجام شده

هرای   ، اما ارتباط کمی با ارائۀ آگراهی چنین تحقیقاتی برای طراحی راهبردهای کاهش اثرات حائز اهمیت هستند

(. شررایط  Di Falcoet al., 5115: 221حیراتی بررای راهبردهرای سرازگاری اثرربخش در سرطح خرانوار دارنرد )        

شناختی کشاورزی و هواشناسی به طور اساسی در مناطق مختلف متغیر هستند، لذا درک در سطح خرانوار یرا    بوم

                                                           
51. temporal scales 

52. spatial scales 
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هرای سرازگاری    بدیهی اسرت کره شرکافی برین درک موقعیرت و ظرفیرت      مزرعه کماکان ناقص و ابتدایی است. 

 هایِ در معرض خشکسالی وجود دارد. ویژه در محیط محصول

 نماییوآزمونمدل.مشخص3

شناختیکشاورزانهایاجتماعیاقتصادیوجمعیت.ویژگی3-1

ارائره شرده اسرت. تمرام      4کشاورزان در جردول   شناختی جمعیت و اقتصادی اجتماعی های آمار توصیفی ویژگی

درصرد( در منطقرۀ مرورد مطالعره کوچرک و       18شده ) دهندگان، سرپرست خانوار هستند. اکثر مزارع پایش پاسخ

درصرد از کشراورزان    81هکتار است. تنها  8محدود بوده و وسعت زمین کشاورزی آنها به طور متوسط کمتر از 

درصد مابقی، کشاورزان بزرگی هستند که سرانه زمین  2ر( و هکتا 13/3تا  18/8گیرند ) در طبقۀ متوسط قرار می

درصد از مرزارع بره حرداقل یکری از اشرکال آبیراری دسترسری         11هکتار است. حدود  13/3خانوار آنها بیش از 

 2و  81ترا   6درصرد   32عضرو یرا کمترر،     1درصد از خانوارهرای کشراورز    64دارند. در خصوص اندازه خانوار، 

 ضو دارند.ع 81درصد بیش از 

.خالصهآمارها2جدول

 

هایسازگاریبرایگزینه21ای.مدلالجیتچندجمله3-2

هرا را درک   درصد( در منطقۀ مورد مطالعره، کراهش برارش سراالنه در طرول سرال       11دهندگان ) تقریباً تمام پاسخ

انرد.   جربره کررده  سرال اخیرر ت   41کرده و آسیب جزئی یا کلی محصول ناشی از خشکسالی و کمبود آب را طری  

پرذیری در برنگالدش    ها، با شواهد سطح کالن تغییرر اقلریم و آسریب    برداشت کشاورزان از کاهش میانگین بارش

(. از کشاورزان پرسیده شد که آیا هیچ یک از اقدامات سازگاری را بررای  .World Bank, 511همخوانی دارد )

                                                           
52. Multinomial Logit model 
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جواب مثبت دادند که با انتظارات و مشراهدات در طرول    درصد 11اند:  مواجهه با این اثرات منفی به عمل آورده

ها در آفریقا مغایرت دارد، جایی  بازدیدهای میدانی در منطقۀ مورد مطالعه سازگاری دارد. با این حال، این با یافته

هرای   شده در بارش و دما، درصد زیرادی از کشراورزان هریچ اقردام تعردیلی در روش       که علیرغم تغییراتِ درک

(. مشخص شد که کشراورزان راهبردهرای مختلفری را    Bryan et al., 5111زی خود صورت نداده بودند )کشاور

واکرنش سرازگاری    0کردند:  های در معرض خشکسالی در مناطق مورد مطالعه اتخاذ می برای سازگاری با محیط

توانسرتند   ن صرورت نمری  اند، در غیرر ایر   شناسایی شد. کشاورزان حداقل یکی از اشکال سازگاری را اتخاذ کرده

تررین اقردام مرورد اسرتفادح خرود از میران        کشاورزی و زندگی خود را حفظ کنند. از آنها خواسته شد تا مترداول 

های زیرزمینی برای  اند را شناسایی نمایند؛ یعنی افزایش استفاده از آب هایی که در حال حاضر انتخاب شده گزینه

درصرد(، تغییرر    18/43مطالعه(، تنوع محصول و تنظیم تقویم کشت ) درصد کل کشاورزان مورد 12/16آبیاری )

 43/6درصرد( و سرایر )   48/2هرای سرطحی بررای آبیراری )     درصد(، افزایش اسرتفاده از آب  08/1کاربری زمین )

هرای   شرود(. تفراوت زیراد برین درصردهای گزینره        مری  41ورزی حفاظتی درصد که شامل حفاظت از آب و خاک

کند، زیرا فراوانی برای برخی از اقدامات خراص، بسریار کرم برود. متعاقرب       ن را دشوار میسازگاری، مدلسازی آ

های بسیار نزدیک در یک طبقه، مجردداً   بندی گزینه  (، مدل با طبقه4183و همکاران ) 38( و سارکر4111) 31گتیبو

حفاظرت  »حی ادغام شرد.  های سط سازماندهی شد. به عنوان مثال، اقدامات حفاظت از آب با گزینۀ آبیاری با آب

آبیراری برا   »تر آب به منظور افزایش کارایی کلی استفاده از آب، اشاره دارد.  به استفاده و انتقال اثربخش« از آب

کنرد.   ها، آبگیرها و سدهای کوچک اشاره مری  ها، کانال ها، دریاچه به برداشت آب از رودخانه« های سطحی آب

بنردی   کننرد. ایرن طبقره    پمپ برای استخراج آب از این منرابع اسرتفاده مری   های سنتی و  کشاورزان عمدتاً از روش

هرای زیرزمینری بررای آبیراری، افرزایش اسرتفاده از        (: افرایش استفاده از آب3نتیجه شد )جدول  2مجدد منجر به 

های سطحی، تنوع محصول و تنظریم تقرویم کاشرت، و تغییرر کراربری زمرین. تنروع محصرول شرامل کشرت            آب

هرای برذر    تغییر به سمت محصوالت جایگزین )کشت محصروالتی غیرر از بررنج(، و اسرتفاده از گونره     ، 34مخلوط

های کاشت  گردد. تنظیم تقویم کاشت شامل تغییرات در زمان پرمحصول و مقاوم در برابر گرما و خشکسالی، می

تلرف و برایر   یا کاشت مجدد است. تغییر کراربری زمرین شرامل تغییررات در تخصریص زمرین بره محصروالت مخ        

                                                           
51. conservation tillage 

.1.Gbetibouo 

.1. Sarker 

.5. inter-cropping 
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هرای کشراورزی اسرت و در نتیجره،      گردد. هدف از ایرن اقردامات، بهبرود روش    گذاشتن زمین در موارد حاد می

 ها را تعیین نماید. الجمع و کامل هستند، یعنی کشاورز باید یکی و تنها یکی از گزینه مانعه

رزمینی برود. بنرابراین، ایرن اقردام بره      های زی ترین اقدام سازگاری در منطقۀ مورد مطالعه، آبیاری با آب متداول

های جرایگزین برا  احتمرال گزینرۀ طبقره مرجرع        عنوان طبقۀ مبنا یا مرجع مورد استفاده قرار گرفت. احتمال گزینه

ای است که در هر ستون معرف یک مدل الجیت  شامل نتایج مدل الجیت چندجمله 3مقایسه شده است. جدول 

امتر )ضریب(، احتمال اتخاذ یکی از سه گزینۀ مطروحۀ فوق در مقایسه با طبقۀ ای است. برآوردهای پار چند جمله

 ها یکسان هستند. دهد. متغیرهای کنترل در تمام مدل مرجع را نشان می

ای.برآوردهایمدلالجیتچندجمله3جدول

 
سرری برررای برر 32و عامررل تررورم واریررانس 33در ابترردای برررآورد، یررک رگرسرریون حررداقل مربعررات معمررولی  

تا  14/8احتمالی متغیرهای توضیحی انجام شده بود. نتایج برآورد عامل تورم واریانس ما در دامنۀ  31خطی چندهم

توان نتیجه گرفت  هستند، می 81گیرند. از آنجایی که این مقادیر برای متغیرهای توضیحی کمتر از  قرار می 26/4

(. در مرحلرۀ بعرد، ضررایب پرارامتر و     Kleinbaum et al., 5112خطی در این مدل موضوعیت نردارد )  که چندهم

=  36نمرایی )کرای دو   (. آمرارح نسربت درسرت   3انرد )جردول    ای برآورد شرده  اثرات نهایی مدل الجیت چند جمله

دهد که مدل دارای قدرت توضیحی باال است. به عبارت دیگر، فرضیه صفر مشترک که تمرام   ( نشان می11/432

درصرد رد شررده اسررت. یکرری دیگررر از   8مرردل صرفر هسررتند، در سررطح کمتررر از  زا در  ضررایب متغیرهررای برررون 

                                                           
... ordinary least square regression 

.2. variance inflation factor (VIF) 

.2. mullticollinerity 

.1.chi-square 
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Rهای خوبی برازش کلی مدل، مقدار برآوردی  شاخص
است که برا لحراظ ماهیرت     81/1در سطح  30مک فادن 4

 دهد. مقطعی بودن طرح تحقیق، قدرت پیشگویی منطقی مدل را نشان می

تست شده است. نتایج آزمون  31با استفاده از آزمون هاسمن 31های نامرتبط نهایتاً، روایی استقالل فروض گزینه

است. بنابراین، نتایج آزمرون   8برابر  21و کمیت احتمال 12/00تا  41/8بدین شرح است: مقادیر کای دو در دامنۀ 

نتوانستند فرضیۀ صفر استقالل راهبردهای سازگاری را رد کنند. این حاکی از این است که ویژگی مدل الجیرت  

ای برای مدلسازی راهبردهای سازگاری در میان جوامع کشاورز روستایی در منطقۀ راجشاهی، مناسب  ملهچند ج

 است. 

، 28شده زایی ناشی از موضوعات مرتبط با اریب متغیرِ حذف های مدل ممکن است متحمل مشکل درون ویژگی

(. وجرود  Greene, 5115) گیرری و همزمران برین متغیرهرای مرورد مطالعره )علیرت معکروس( شروند          خطای اندازه

گیرری دربرارح    زایی، تورشی را در برآوردهای ضرایب متغیرهرای توضریحی ایجراد کررده و توانرایی نتیجره       درون

های علّی اسرت   (. فرایند تصادفی، یک پاسخ برای تعیین رابطهWooldridge, 5111دهد ) ها را کاهش می ویژگی

(Angrist and Krueger, 5111 گرچه این مورد ،).همواره از جمله در این مطالعه، قابل اجرا نیست 

زایی شده است )استثناهای قابل ذکر  در ادبیات سازگاری با تغییر اقلیم، توجه بسیار اندکی به موضوعات درون

( در مطالعۀ خرود در مرورد   4183و همکاران ) 24(. ویلرWheeler et al., 511.; Di Falco et al., 5115عبارتند از 

شده و واقعی در برابر کمبود آب آتی در استرالیا، دریافتند که باورها و اقدامات  ریزی ی سازگاری برنامهراهبردها

دهی رفتار سازگاری آنها هستند. با ایرن حرال، رفترار     قبلی کشاورزان در مورد تغییر اقلیم، عوامل مهمی در شکل

أثیرات علّری، طراحری راهبردهرای مناسرب، کراری      تواند بر باور هم تأثیر بگذارد. بدون بررسی این ت همچنین می

 برانگیز خواهد بود. چالش

تواند به دلیل تأثیرات برخی عوامل خارجی مخل یعنی سیاست آموزشری   می« تحصیالت»در این مطالعه، متغیر 

که والدین را ملزم به فرسرتادن فرزنردان خرود بره      23جاری دولت در بنگالدش )سیاست آموزش ابتدایی اجباری(

، مشرکل  22هاسرمن -وو-زای بالقوه باشد. این مطالعه با استفاده از آزمون دوربرین  کند، یک متغیر برون درسه میم

                                                           
.2. McFadden pseudo R2 

.2.  Independence of Irrelevant Alternatives 

.1. Hausman test 

21.p-value 

21. omitted variable bias 

25.Wheeler 

2.. Compulsory Primary Education Policy 

22. Durbin–Wu–Hausman test 
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کرردح خرانواده بره عنروان      کند. تعداد کل اعضرای تحصریل   زایی متغیر تحصیالت را در این مدل بررسی می درون

 ;F(8, 8424)ه اسرت. نترایج آزمرون    نماینردح مداخلرۀ سیاسرتی دولرت در ایرن مطالعره مرورد اسرتفاده قررار گرفتر          

Prob>1484 زا است. کند که متغیر تحصیالت، برون این فرضیه صفر را رد می 

.نتایجوبحث3-3

کنرد. اثررات نهرایی در کنرار سرطح       ای را ارائره مری   این بخش، نتایج تجربی مدل سازگاری الجیرت چنرد جملره   

شرود کره عوامرل متعرددی      ، مشراهده مری  3در جردول   معناداری متغیرهای توضیحی هم ارائه و بحث شده است.

دهند. به طور کلی، کسب تحصریالت،   احتمال سازگاری کشاورزان با حوادث آب و هوایی شدید را افزایش می

داری، دسترسری بره بررق، دسترسری نهرادی و آگراهی        میانگین درآمد خانوار، تجربه کشاورزی، وضرعیت اجراره  

ادار آماری هستند. ضریب مثبت بدین معنی است که نسبت شانس مثبرت اسرت و   های معن کننده بینی اقلیمی، پیش

 ها نسبت به طبقۀ مرجع همراه است. این با افزایش احتمال گزینه

.سطحتحصیالت3-3-1

دهنرد   نشان می 3کنندح اصلی در اتخاذ راهبردهای سازگاری است. نتایج جدول  تحصیالت، یکی از عوامل تعیین

های سرطحی دارد. بره عنروان مثرال، یرک واحرد        های آبیاری با آب ت اثر مثبت بر اتخاذ روشکه ظاهراً تحصیال

درصد افزایش در احتمال انتخاب در مقایسه با طبقۀ مرجع همرراه اسرت، در    3/1)سال( افزایش در تحصیالت، با 

ی مثبرت برا تمرام    پوشی اسرت. برا ایرن حرال، تحصریالت همبسرتگ       های دیگر قابل چشم حالی که اثر آن بر گزینه

هرای   اقدامات دیگر دارد و این حاکی از آن است که با افزایش سطح تحصریالت افرراد، آگراهی آنهرا از گزینره     

 شود. شود و بدین سان، انتخاب اقدامات حفاظت از خاک و آب بیشتر می مختلف بیشتر می

.درآمدخانوار3-3-2

های سطحی را افرزایش و احتمرال تنروع محصرول و      تر با آبافزایش در درآمد خانوار، احتمال اتخاذ آبیاریِ بیش

، اثررات نهرایی درآمرد خرانوار برر انتخراب       3دهد. جردول   تغییر کاربری زمین را، البته با شدت کمتر، کاهش می

دهد. به عنوان مثال، یک واحد افزایش در درآمد خانوار، احتمرال سرازگاری از    راهبردهای جایگزین را نشان می

 دهد. های سطحی را به طور قابل توجهی افزایش می ی با آبطریق آبیار
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داری.وضعیتاجاره3-3-3

گیرری بررای سرازگاری     داری در یک اقتصاد روستاییِ مبتنی بر کشاورزی، عاملی مهم در تصرمیم  وضعیت اجاره

زان حرس حرق   است، زیرا زمین، ابزار و وسیلۀ اصلی تولید و معیشت روستایی است. مالکیرت زمرین، بره کشراور    

هرای مردیریت آب و زمرین در     دهد و بنرابراین آنهرا مسرئولیت بهبرود روش     شان را می انحصاری در مورد دارایی

داری مطمرئن   گیرند. مطالعات قبلی دریافتند که اگر کشاورزان از حق اجاره های آبی و دیم را بر عهده می سیستم

وسط آنها بیشتر است، به خصوص زمرانی کره مربروط بره     های سازگاری ت برخوردار باشند، احتمال انتخاب گزینه

دهرد کره    نشران مری   3(. جردول  Hisali et al., 5111; Deressa et al., 5111گرذاری بلندمردت باشرد )    سررمایه 

کنند.  داری، به احتمال بیشتری تنوع محصول را در مقایسه با گزینۀ مرجع انتخاب می خانوارهای دارای حق اجاره

 نمایند. های سطحی و تغییر کاربری زمین را انتخاب می احتمال کمتری راهبردهای آبیاری با آببا این حال، با 

.تجربهکشاورزی3-3-4

دهند که هر چه تجربه در کشاورزی بیشتر باشد، کشاورزان با احتمال بیشتری دانش مناسب در  مطالعات نشان می

و  21کننرد. حصرالی   عوامرل ریسرک، سرازگاری ایجراد مری     مورد شرایط آب و هوایی و اقلیمی دارند و لذا با این 

گیری برای سازگاری اشراره نمودنرد. تجربرۀ کشراورزی      ( به اهمیت تجربۀ کشاورزی در تصمیم4188همکاران )

اثرات مختلفی بر ابزارهای سازگاری دارد. به عنوان مثرال، یرک واحرد افرزایش در تجربرۀ کشراورزی منجرر بره         

 گردد. گاری از طریق تنوع محصول میدرصدی احتمال ساز 1افزایش 

.برق3-3-0

دسترسی به برق غالباً نشان از تمکن مالی خانوار دارد که برر تصرمیمات سرازگاری کشراورزان تأثیرگرذار اسرت       

(Bryan et al., 511.            در خرالل بازدیردهای میردانی، مشراهده شرد کره اقتصراد و معیشرت روسرتایی بره دلیرل  .)

، همبسرتگی مثبرت و قابرل توجره برین      3ه، به سرعت در حال تحول بود. نترایج در جردول   رسانی انبوه به منطق برق

های سطحی برای آبیاری را  دسترسی کشاورزان به برق برای آبیاری و احتمال سازگاری با افزایش استفاده از آب

به برق، احتمال انتخاب دهند که در مقایسه با مورد مرجع، با افزایش دسترسی  دهد. اثرات نهایی نشان می نشان می

یابد. اثر مثبت برق بر سازگاری،  درصد افزایش می 4درصد و  1تنوع محصول و تغییر کاربری به ترتیب به اندازه 

 ;Kurukulasuriya and Mendelsohn, 5112با نتایج مطالعات دیگر در کشورهای در حال توسرعه، تطرابق دارد )  

Nhemachena and Hassan, 5112 .) 

                                                           
22. Hisali 
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.دسترسینهادی3-3-6

خانوارهای با دسترسی بهتر با تسهیالت نهادی، عموماً از احتمال سازگاری باالتری برخوردارند. بره عنروان مثرال،    

درصد احتمال بیشتر، تنوع محصرول را بره عنروان     40خانوارهای با دسترسی باالتر به تسهیالت نهادی مختلف، با 

درصرد   44ال، دسترسی متوسرط، احتمرال انتخراب تنروع محصرول را      کنند. با این ح راهبرد سازگاری انتخاب می

هرای   درصرد کراهش یرا بره عبرارتی میرزان آب       1های سرطحی بررای آبیراری را     افزایش و احتمال استفاده از آب

دهد. این یافته، در تطابق با تحقیقات مشابه دیگر است که رابطۀ مثبت قوی بین دسترسری   زیرزمینی را افزایش می

 رفتار انتخابی کشاورزان وجود دارد.نهادی و 

( اشاره داشتند که دسترسی به اطالعات بهبود یافتۀ اقلیمری و کشراورزی، بره تصرمیمات     4111حسن و نماچنا )

کند. برخی از متغیرها در شاخص نهادی در این مطالعه  ای کشاورزان برای راهبرهای سازگاری کمک می مقایسه

جتمراعی و انسرانی هسرتند. بره عنروان مثرال، دسترسری بره اعتبرارات، منرابع مرالی            مربوط به ارتقای سرمایۀ مالی، ا

دهد. به طرور   های مقاوم به خشکسالی را افزایش می هایی همچون گونه خانوارهای کشاورز و توانایی خرید نهاده

 Gebrehiwot)کند  مشابه، دسترسی به بازارها )فروش یا خرید( به عنوان جایگاهی برای تبادل اطالعات عمل می

and van der Veen, 511. شرده توسرط دولرت و یرا      کشاورز به کشاورز یا ارائه -(. خدمات ترویجی کشاورزی

های کشاورزی و راهبردهای سازگاری با تغییر اقلیم  منابع حیاتی اطالعات در مورد روش -های غیردولتی سازمان

 ورد تغییرررررر اقلررررریم،  هسرررررتند. ایرررررن بررررراور وجرررررود دارد کررررره دسترسررررری بررررره اطالعرررررات در مررررر    

 (. Maddison, 5112دهد ) آگاهی ایجاد نموده و احتمال سازگاری را افزایش می

.آگاهیاقلیمی3-3-7

کنرد   شده همراه با ظرفیت سازگاری اقلیمی، احتمال اتخاذ ابزارهای سازگاری را تعیرین مری   سطح ریسکِ درک 

(Hisali et al., 5111به نظر می .) انتخاب راهبردهای مختلف بررای تطرابق برا موضروعات     رسد که درک اقلیمی ،

نماید. در این مطالعه، از خانوارهای کشاورز درباره برداشت آنها از چگونگی تأثیرگرذاری   تنش آبی را تعیین می

سال گذشته پرسیده شد. آگاهی کشاورزان دربراره   41میانگین بارش و دما و تغییرپذیری آنها بر کشت برنج طی 

بندی شده است.  یر اقلیم تحت عناوین بسیار متأثر، متأثر، با تأثیر میانه و با تأثیر اندک یا بدون تأثیر طبقهاثرات تغی

درصد احتمرالِ بیشرتر، تنروع     82کنند تحت تأثیر هستند با  در مقایسه با خانوارهای بسیار متأثر، کسانی که فکر می

درصد احتمالِ  6کنند و با  تغییر کاربری زمین را انتخاب می درصد احتمالِ بیشتر 0کنند، با  محصول را انتخاب می

نمایند. در مقایسه با خانوارهای بسیار مترأثر،   های سطحی برای آبیاری را انتخاب می کمتر، افزایش استفاده از آب
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 2نند، با ک درصد احتمالِ بیشتر، تنوع محصول را انتخاب می 26کنند تحت تأثیر میانه هستند با  کسانی که فکر می

درصرد احتمرالِ کمترر، افرزایش اسرتفاده از       2کننرد و برا    درصد احتمالِ بیشتر تغییر کاربری زمین را انتخراب مری  

کننرد   نمایند. در مقایسه با خانوارهای بسیار متأثر، کسانی که فکر مری  های سطحی برای آبیاری را انتخاب می آب

 کنند. اهبردهای سازگاری را انتخاب میتحت تأثیر اندک هستند با احتمال کمتری یکی از ر

دهد که احتمال سازگاری با شرایط آب و هوایی شدید از  به طور خالصه، برآورد مدل در این بخش نشان می

هرای سرطحی بررای آبیراری، تنروع محصرول، و تغییرر کراربری زمرین، برا افرزایش             طریق افزایش اسرتفاده از آب 

داری، دسترسی نهادیِ باال و آگاهی بهترر از شررایط    رق، وضعیت اجارهتحصیالت و درآمد خانوار، دسترسی به ب

یابد. سایر متغیرهای توضیحی )به عنوان مثال، سن و جنسیت کشاورزان و وسعت مزرعه( تأثیر  اقلیمی، افزایش می

ودنرد. بره   های سازگاری ندارند، گرچه برخی دارای اثر مثبت و برخی دارای اثر منفری ب  معنادار آماری بر انتخاب

 ,Gebrehiwot and van der Veenهرای دیگرر در ادبیرات سرازگاری اسرت )      طور کلی، این نتالیج مشابه با یافتره 

511.; Hisali et al., 5111; Deressa et al., 5111; Nhemachena and Hassan, 5112 هرایی از   ( گرچه تفراوت

 رفت. نظر کمیت دارند که انتظار آن نیز می

های جاری سازگاری مبتنری   پذیر هستند. با این حال، روش ر ذاتی در برابر تغییر اقلیم انعطافکشاورزان به طو

هرای طبیعری را در نظرر     هرای زیرزمینری در منطقرۀ مرورد مطالعره، پایرداری بلندمردت سیسرتم         بر وابستگی به آب

کشاورزان در این مطالعره،   ترین انتخاب سازگاری توسط گیرند. افزایش وابستگی به آبیاری به عنوان متداول نمی

(. ایرن مطالعره، موضروع    Gebrehiwot and van der Veen, 511.; Seo, 5111در سایر منراطق هرم رایرج اسرت )    

های منابع آبی زیرزمینی به دلیل استفادح بریش   کشاورزی پایدار تحت شرایط متغیر آب و هوایی و اقلیمی و تنش

 کند. را مطرح میاز حد و عدم مالحظۀ نیازهای اکولوژیک آب 

هرای اجتمراعی    برای کشاورزان فقیری که معیشت آنها به کاشت محصوالت کشاورزی وابسرته اسرت، هزینره   

هرا   ها بسیار زیاد اسرت. سرازگاری برا خشکسرالی، بررای حرداقل نمرودن ایرن زیران          اقتصادی گسترش خشکسالی

گالدش، غالباً متمرکرز و بردون لحراظ    های دولت در ارتباط با راهبردهای سازگاری در بن ضروری است. سیاست

(. Planning Commission, 5112انرد )  وری کشاورزی را ارتقرا داده  های متوالی، بهره شرایط محلی هستند. دولت

در سرال   26های زیرزمینی بود. سیاست ملری آب  برای رسیدن به این، تمرکز یکجانبه روی توسعه و استخراج آب

هرای زیرزمینری در فصرول خشرک آبیراری       برر اسرتفاده از آب   4112در سرال   20و برنامۀ ملی مدیریت آب 8111

                                                           
21. The National Water Policy 

22. National Water Management Plan 
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های سطحی و زیرزمینری بررای    تمرکز نمودند. به طور چشمگیری هیچ راهبرد خاصی برای توازن استفاده از آب

آبیاری و نیازهای محیطی آب اتخاذ نشده است. اهداف توسرعۀ پایردار منرابع آب تنهرا بره صرورت تئوریرک در        

، 21های مرجع توسعۀ چندجانبره بارینرد   جود دارد و در مورد آن اقدام نشده است. به عنوان مثال، فعالیتسیاست و

هرای   یک آژانس دولتی برای توسعۀ آبیاری در منطقۀ مرورد مطالعره، صررفًا محردود بره توسرعه و اسرتخراج آب       

های  های آبیاری از فروش کوپن ینهگردد. کارکرد اصلی این نهاد، متمرکز بر جبران هز زیرزمینی برای آبیاری می

های سطحی است. حفظ تروازن برین برداشرت و تغذیرۀ آب بایرد در مرکرز        آب، و نه آبیاری پایدار یا توسعۀ آب

هرای پایردار مردیریت منرابع آب، در      های زیرزمینی باشد. آگاهی کافی دربارح روش ریزی منابع پایدار آب برنامه

 ویجی مناسب، پیگیری نشده است.میان کشاورزان از طریق خدمات تر

گیریوپیامدهایسیاستی.نتیجه4

کننده تصرمیمات   کاران در مورد تغییر اقلیم و شناسایی عوامل تعیین  های برنج اهداف این مطالعه، درک برداشت

واقعی سازگاری در سطح خانوار کشراورز در منراطِق در معررض خشکسرالی و کرم آب در برنگالدش از طریرق        

اقتصادسنجی بود. نتایج این تحقیق مشخص نمود که کشاورزان، تصرمیمات سرازگاری خرود را در بافرت     تحلیل 

کننرد، دسترسری زیرسراختی و     های مزرعه، زمینۀ نهرادی کره در آن کشراورزی مری     اجتماعی اقتصادی و ویژگی

دهرد کره    شران مری  ای سرازگاری ن  کنند. تحلیل الجیت چند جمله ادراک خود از حوادث شدید اقلیمی اتخاذ می

داری و آگراهی از تغییرپرذیری اقلیمری، کلیردهای      دسترسی نهادی و زیرسراختی، تحصریالت و وضرعیت اجراره    

هرای   ارتقای ظرفیت سازگاری کشاورزان هستند. این مستلزم مداخلۀ هماهنگ دولت، بخش خصوصی و سازمان

یت آنها به منظور سازگاری با تغییر اقلیم و غیردولتی برای بهبود دسترسی کشاورزان به این عوامل و ارتقای وضع

 های تنش آبی است. رژیم

یکی دیگر از اهداف این تحقیق، بررسی عواملی بود که سازگاری را در زمینۀ توانایی آنها بررای دسرتیابی بره    

بستگی های جاری مبتنی بر وا دهد که روش دادند. این مطالعه نشان می پایداری در مدیریت منابع آب، توضیح می

های زیرزمینری بره عنروان یرک منبرع برالقوه بررای آبیراری بره منظرور سرازگاری برا کمبرود آب و               فزاینده به آب

 تواند راه حلی پایدار باشد. خشکسالی، نمی

ای و کالن برای راهبردهای سرازگاری پایردار    های این تحقیق، پیامدهای سیاستی متعدد در سطوح منطقه یافته

هم در بنگالدش و هم در سایر نقاطی که با چنین موضروعاتی مواجره هسرتند، در برر دارد.     برای جوامع کشاورز، 

                                                           
22 .Barind Multi-purpose Development Authority 
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های زیادی در تولید مواد غذایی به خصوص برنج داشته اسرت. برا ایرن حرال، تضرمین امنیرت        بنگالدش پیشرفت

تولیرد  انگیز است. این نکته برای اقتصاد کشاورزی مهرم اسرت کره رونردهای      غذایی کماکان یک چالش هراس

های زیرزمینری،   فعلی را بتواند تحت شرایط نامساعد اجتماعی اقتصادی که کشاورزان در زمینۀ کاهش سفره آب

ها و دسترسی سرانه به زمین، و فرسایش خاک و زمین با آن مواجه هستند، حفظ نمایرد. سرازگاری    کاهش بارش

 یری اقلیمی در نظر گرفته شود. پذ با این حوادث شدید باید به عنوان واکنش مکمل در قبال آسیب

تررین انتخراب کشراورزان بررای تطرابق برا        های زیرزمینری، مترداول   دهد که استفاده از آب این تحقیق نشان می

گیرنرد. بره عنروان مثرال، در      های پایدار کمی را به کرار مری   کمبود آب است. مشخص شده که کشاورزان گزینه

زمان غیردولترری محلرری، کشرراورزان را ترغیررب برره اسررتفاده از خررالل بازدیررد میرردانی مشرراهده شررد کرره یررک سررا

به منظور بهبرود رطوبرت خراک و برالتبع کراهش تلفرات محصرول در         21پاشی ورزی حفاظتی همراه با مالچ خاک

نماید. این اقدامات باید از طریق تحقیق و توسعه و خدمات ترویجی مناسرب تقویرت شروند.     های خشک می سال

یردولتی باید برای طراحی یک برنامۀ اقدام جامع به منظور اجررای چنرین اقرداماتی برا هرم      های دولتی و غ سازمان

هرایی از برنگالدش، یرک واقعیرت اسرت.       همکاری نمایند. شرایط کمبرود آب و خشکسرالی، حرداقل در بخرش    

وضروع  های زیرزمینی برای آبیراری، یرک راه حرل پایردار بلندمردت نیسرت. بنرابراین، م        وابستگی فزاینده به آب

های برنج  گذاری مورد تأمل قرار گیرد. تحقیق و گسترش گونه مدیریت منابع آب باید مجدداً از دیدگاه سیاست

های با مصرف آبری کرم، ضرروری     پرمحصول و مقاوم به خشکسالی و بیماری، حفاظت از آب و خاک، و گونه

هرا و راهبردهرای    اند. سیاسرت  ن دادههای سازگاری نشا است. کشاورزان آمادگی خود را برای اتخاذ چنین روش

وری آب و مدیریت زمین و همچنین افزایش کارایی کراربری   سازگاری دولت در سطح محلی باید بر بهبود بهره

های زیرزمینی و سطحی برای آبیاری به منظور  ها باید بر استفادح چندگانه از منابع آب آب تمرکز نمایند. سیاست

محیطی متمرکز شوند.  های زیرزمینی از نظر زیست  یین سطوح پایدارِ برداشت آبوری کشاورزی و تع حفظ بهره

آوری اکولوژیک به صورت یکپارچه، همراسرتا برا کراهش     راهبردهای سازگاری با خشکسالی باید بر ایجاد تاب

ذ هرای سرطحی و اتخرا    های زیرزمینی و افزایش برداشرت آب و ارتقرای کرارایی آبیراری برا آب      وابستگی به آب

 های کشاورزی حفاظتی، تمرکز داشته باشند. روش

تواند پاسخی برای مدیریت بلند مدت خشکسالی در منطقۀ مورد مطالعه باشرد.   مدیریت پایدار آبِ آبیاری می

های زیرزمینی، از نظر زیست محیطی و اجتمراعی، پایردار نیسرت. در عروض،      های آب گسترش بیشتر زیرساخت

                                                           
21. mulching 
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ید گسترش یابد. یک سد بزرگ در شمال غرب بنگالدش، مناسرب نیسرت. افرزایش    های سطحی با آبیاری با آب

توانرد فرسرایش خراک را     های خررد برداشرت آب، مری    های سطحی از طریق سیستم سازی آب در ظرفیت ذخیره

هرای   توانرد توسرعه ذخرایر آب    کاهش دهد. یک راه حل مناسب بلندمدت دیگر برای کمبود آب در منطقه، مری 

هرای   های آبی از رودهای گنگ و ماهاناندا باشرد ترا زمرانی کره سرالمت جریران       ق انحراف جریانسطحی از طری

 محیطی آنها به خطر نیافتد.



 

 7های دولت در چین کمبود فزایندۀ آب، امنیت غذایی و واکنش

 

6، تیانهی سون5، تینگ تینگ یان4، جیکون هوانگ3، یانرونگ لی2نویسندگان: جینشیا وانگ  

7جهانی امنیت غذایی  

حنظله سلیمانیترجمه:   
 

چکیده

تولید مواد غذایی در چین به شدت به آبیاری وابسته است، اما کشاورزی آبی به واسطۀ کمبود آب فزاینده در معررض تهدیرد قررار    

آنهرا برر   گرفته است. بدین جهت، هدف کلی این مطالعه، ارائه درک بهتر از روندهای متغیر در تعادل عرضه و تقاضای آب، اثرات 

ای و عمردتاً   دهند که کمبود آب در چین یک موضوع منطقره  های سیاستی دولت است. نتایج نشان می تولید مواد غذایی، و واکنش

هرای سرطحی، تهری شردن منرابع       مربوط به مناطق شمالی است. این بازتابی از توزیع محدود و نامتوازن منابع آب، کاهش منرابع آب 

فیت آب و افزایش تقاضای آب اسرت. تغییرر اقلریم هرم باعرث تشردید بیشرتر کمبرود آب در حروزه          های زیرزمینی، کاهش کی آب

های متعدد در مناطق شمالی چین شده که این خود منجر به کاهش مناطق با کشاورزی آبی و کاهش در تولید مواد غذایی  رودخانه

های آب، و کنترل آلرودگی آب   بهبود کارایی کاربریگردد. در نتیجه، دولت چین در راستای کنترل سطح کلی برداشت آب،  می

کننده هستند، اما اثربخشی آنها در حل مشکل کمبود آبِ فزاینرده   های سیاستی، دلگرم  تالش نموده است. در حالی که این واکنش

 در چین نیاز به بررسی دارد.

 

کمبود آب، عرضه آب، تقاضای آب، تغییر اقلیم، واکنش دولتواژگانکلیدی:
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 .مقدمه1

تولید مواد غذایی در چین به شدت به آبیاری وابسته است، اما پایرداری کشراورزی آبری بره واسرطۀ کمبرود آب       

 8111هرای آبری، دولرت چرین از دهره       فزاینده در معرض تهدید قرار گرفته است. با توجه بره برازده براالتر زمرین    

به منظرور ترأمین آب از منرابع سرطحی یرا زیرزمینری        های آبیاری های هنگفتی در ایجاد زیرساخت گذاری سرمایه

اند؛ بیش  (. تا به امروز، نیمی از سطح زیر کشت، به تجهیزات آبیاری مجهز شدهMWR, 5112bانجام داده است )

درصد از تولید ملی سیفی جات از محل  11درصد از تولید ملی پنبه و بیش از  11درصد تولید ملی غالت،  01از 

ای دچار کمبود شده اسرت؛   (. با این حال، آب به طور فزایندهRWRD and CIDDC, 5111است )های آبی  زمین

 1دسرت رود زرد  ، نرواحی پرایین  8110قابل توجه بروده اسرت. در سرال     8111این فزایندگیِ کمبود از اواخر دهه 

اجتماعی در  قتصادیهای ا خشکی را تجربه کرده و این تأثیر چشمگیری بر فعالیت 446)دومین رود بزرگ چین( 

(. متعاقب این خشکی، شواهد زیرادی برر کمبرود فزاینرده آب بره      Wang, 5111دست داشت ) های پایین رودخانه

 ;Brown and Halweil, 1112های زیرزمینی و کراهش کیفیرت آب وجرود داشرت )     خصوص کاهش سطح آب

Wu et al., 1111; Liu et al., 5111; Foster et al., 5112; Wang and Jin, 5111; Qiu, 5111; Famiglietti, 

 Xiong etگردد ) (. اخیراً، تغییر اقلیم هم به عنوان محرک مهم دیگری برای کمبود آب در چین قلمداد می5112

al., 5111; Wang et al., 511.       ای رسریده کره بایرد     (. به همین دلیل، محققان برر ایرن باورنرد کره چرین بره نقطره

 (.Mu and Khan, 5111; Lu et al., 5112بحران آب بگیرد )تصمیمات مهمی برای حل 

گذاران چینی را به خود جلرب کررده اسرت. از     کمبود فزایندح آب و فشار آب بر امنیت غذایی، توجه سیاست

را بررای حرل موضروعات کشراورزی و روسرتایی و مشرکالت        81، دولت مرکزی ساالنه سرند شرماره   4112سال 

. این اسناد بر چگونگی بهبود شرایط تسهیالت آبیاری و ارتقای کرارایی آبیراری بره    کشاورزان منتشر کرده است

منظور تضمین امنیت غذایی متمرکز هستند. عالوه بر این، دولت چین سعی کرده راهبردهای مردیریت آب را از  

قتصادیِ پایدار را ا جانب عرضه به جانب تقاضا تغییر دهد تا از امنیت آب اطمینان حاصل نموده و توسعۀ اجتماعی

، بانک جهانی وضعیت کلری کمبرود آب و مشرکالت اصرلی مردیریت آب را      4111ترویج نماید. در اواخر دهه 

(. با این حال، اثرات Xie et al., 5111بررسی نموده و پیشنهاداتی را برای بهبود مدیریت آب در چین ارائه کرد )

مرورد   4110ا و اطالعات مورد استفاده مربوط به قبل از سرال  ه کمبود آب بر امنیت غذایی در این بررسی و داده

 تأکید قرار نگرفته است.

                                                           
2. Yellow River 

1. NO1 document 
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توانایی کشاورزی آبی برای ادامۀ ایفای نقش اصلی در تضمین امنیت غذایی چین در آینده، تا حدی زیادی به 

گذاران بررای   چگونگی واکنش دولت چین به وضعیت موجود بستگی دارد. بنابراین، به منظور کمک به سیاست

های اثربخش، به این سؤاالت باید پاسخ داده شود: وضعیت تراریخی و وضرعیت موجرود کمبرود      طراحی سیاست

آب در چین چگونه است؟ روندهای آتی کمبود آب ناشی از توسعه اقتصادی اجتماعی و تغییرر اقلریم چیسرت؟    

دولت به تشدید کمبود آب چقدر اثربخش گذارد؟ واکنش  تغییر در کمبود آب چگونه بر امنیت غذایی تأثیر می

های ثانویه  هایی تاکنون داشته است؟ هدف از این مطالعه، پاسخ به این سؤاالت بر مبنای داده است و چه پیشرفت

و همچنین مررور ادبیرات    84سازی آب چین سازی از مدل شبیه ، نتایج شبیه88های پیمایشی اولیه یکتا ، داده81فراگیر

 است.

شواهد تاریخی کمبود آب فزاینرده در چرین و بره تفکیرک حروزه       4لعه بدین شرح است. بخش ادامۀ این مطا

، روند آتی کمبود آب ناشی از تغیر اقلیم و اثرات آن بر تولید مواد غذایی را به 3کند. بخش  رودخانه را ارائه می

از طریرق ابزارهرای    واکنش دولت بررای مواجهره برا کمبرود آب     2کند. بخش  تفکیک حوزه رودخانه تحلیل می

نهادی و سیاستی برای کنترل میزان کلری برداشرت آب، بهبرود کرارایی کراربری آب و کنتررل آلرودگی آب را        

 کند. گیری می هایی، نتیجه با بحث در مورد پیامدهای چنین سیاست 1نماید. نهایتاً بخش  مطرح می

.شواهدتاریخیکمبودفزایندهآبدرچین2

هرای   میلیارد مترر مکعرب رسریده و منجرر بره زیران       6/13اضای آب در چین به سطح فعلی شکاف بین عرضه و تق

(. در طول دو دهۀ گذشته، کمبود آب منجر به زیان سراالنه بریش از   GWP, 5112اقتصادی آشکاری شده است )

عنوان فقدان  (. این مطالعه، کمبود آب را بهChen et al., 5112میلیون تن در تولید غالت در چین شده است ) 40

کند. بنابراین، کمبرود آب نره تنهرا     دسترسی کافی به منابع آبی برای تأمین نیازهای آبی در یک منطقه تعریف می

متأثر از عرضه آب است، بلکه همچنین تحت تأثیر تقاضای آب نیز هست. این بخش شرواهد تراریخی از کمبرود    

 کند. رائه میآب فزاینده هم از جانب عرضه و هم از طرف تقاضا را ا

 

 

                                                           
11 .comprehensive secondary data 

11. unique primary survey data 

15 .China Water Simulation Model 
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.شواهدتاریخیدرموردمواهبطبیعیِمحدودوکاهشعرضهآب2-1

.مواهبطبیعیمحدودوتوزیعفضایینامتوازنمنابعآبی2-1-1

هرای اجتمراعی اقتصرادی، هرم      عالوه بر مواهب طبیعی محدود، توزیع نامتوازن و عدم تطابق بین عرضه و فعالیت

را در بر دارند. کل منرابع آبری چرین در جایگراه ششرم جهرانی قررار دارد؛ امرا         موضوعاتی هستند که عرضه آب 

گیررد   قررار مری   848دسترسی سرانه به آب تنها یک چهارم میانگین جهانی بوده و از این لحاظ چرین در جایگراه   

(GWP, 5112   مضاف بر این، آب از نظر جغرافیایی هم به طور متوازن توزیع نشده اسرت، بره گونره .)  18ه ای کر 

درصرد از مواهرب    81(. علیرغم داشرتن تنهرا   MWR, 5112aاند ) درصد از منابع آبی در شمال چین متمرکز شده

درصرد   21درصد از تولید غرالت و بریش از    11درصد از اراضی زیر کشت کشور،  61آبی، شمال چین بیش از 

داشرتن اقلریم موسرمی شردید، در      (. همچنرین، چرین برا   NBSC, 5112کند ) تولید ناخالص داخلی را پشتیبانی می

ها به خصوص در شرمال چرین دامرن     ها و سیالب های به شدت متغیری است که به تعدد خشکسالی معرض بارش

 کند.  ها، توزیع فضایی نامتوازن منابع آبی را تشدید می (. بنابراین، الگوی زمانی بارشXie et al., 5111زند ) می

هایسطحی.کاهشمنابعآب2-1-2

 2حوزه رود بزرگ نشانگر یک روند کاهشری برود:    6، جریان رود در 83(8168-4188سال گذشته ) 61ر طول د

( 81و پررل  80حوزه در جنروب چرین )یانرگ تسره     4( و 86، و سونگ هوا81، زرد، لیائو82حوزه در شمال چین )های

درصرد( ثبرت    3/88) درصد( و پس از آن رود زرد 4/81(. مشهودترین کاهش در جریان رود، در های )8)نقشه 

درصد بود. یک پدیده مهم این  2/3درصد و  3/1ها به ترتیب  های لیائو و سونگ هوا، کاهش شده بود. در حوزه

است که گرچه یانگ تسه و پرل جزئی از مناطق نسبتاً پر آب در جنوب چین هستند، اما جریان آنها هم به ترتیب 

دین معنی است که افزایش تنش آبری فقرط محردود بره منراطق      درصد کاهش یافته است. این ب 3/1درصد و  3/4

هرای   شمالی نیست و مناطق جنوبی هرم برا آن مواجره هسرتند. بره دلیرل کراهش در جریران رود، برخری از حروزه          

انرد کره ایرن برر محریط       ها از حالت بسته به باز تغییر یافتره  ها )به عنوان مثال های و زرد( در بعضی از سال رودخانه

(. Wang et al., 5111aگذارد )همچون از بین رفتن تنوع زیستی و پیشروی آب دریا( ) تأثیر منفی میاکولوژیک 

                                                           
 )م( سال است. 11ساله عنوان کرده است حال آنکه این فاصله زمانی  61را بازه  4188تا  8168در جای جای متن بازه زمانی  83.

12. Hai 

12. Liao 

11. Songhua 

12. Yangtze 

12 .Pearl 
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درصد از تولید  01کاهش حوزه رودخانه تأثیر قابل توجهی بر تولید مواد غذایی در چین دارد. در چین، قریب به 

انرد.   ه کاهش جریان را تجربه کررده سال گذشت 61هایی است که در  های رودخانه غالت آبی، ناشی از این حوزه

های رودهای های و زرد مشهودترین کاهش جریان را داشتند، سهم آنهرا از تولیرد غرالت     با توجه به اینکه حوزه

 درصد رسید. 21آبی کشور به حدود 

(1161-2211هادرچین)حوزهبزرگرودخانه12.تغییرجریانروددر1نقشه

 

هایزیرزمینیبیشازاندازهمنابعآب.تهیشدنوبرداشت2-1-3

کنندگان از آب )به خصوص کشاورزان( به سمت منابع آبری زیرزمینری    های سطحی، استفاده با کاهش منابع آب

کیلرومتر   884بره   8111کیلومتر مکعرب در سرال    81های زیرزمینی از  اند. در نتیجه، برداشت آب سوق پیدا کرده

بررداری از آب   های زیرزمینی در کرل بهرره   (. سهم آبMWR, 5112aته است )افزایش یاف 4182مکعب در سال 

 MWR and Nanjingافزایش یافتره اسرت )   4182درصد در سال  81به  8111در چین از رقم بسیار ناچیز در سال 

Water Institute, 5112; MWR, 5112a  13، دریرافتیم کره   4184اسرتان در سرال    1(. بر اساس پایش میردانی در 

هرای زیرزمینری اسرت. در جنروب      استان در شمال چین وابسته بره آبیراری برا آب    6رصد از سطح زیر کشت در د

 11بره   81های زیرزمینی در سه استان )جیانگ شی، گوانگ دونگ و یونان( چین، سهم مناطقِ مورد آبیاری با آب

زیرزمینی نه تنها به منبع اصرلی آبیراری    های درصد رسیده که بسیار بیشتر از حد انتظار ما بوده است. بنابراین، آب

 توان آنها را نادیده انگاشت. اند که نمی اند، بلکه در جنوب چین نیز اهمیتی پیدا کرده در شمال چین تبدیل شده

های زیرزمینی منجر به برداشت بیش از حد و برخی اثرات زیست محیطی نرامطلوب   متأسفانه، وابستگی به آب

های زیرزمینی به یکری از معضرالت جردی منرابع چرین       ، برداشت بیش از حد آب8111ه شده است. از اواخر ده

های زیرزمینری از مررز ظرفیرت پایردار      منطقه وجود دارد که برداشت آب 211تبدیل شده است. در حال حاضر، 
                                                           
11. Jiangxi, Guangdong, and Yunnan 
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د (. در حروزه رو MWR, 5115های چین است ) درصد دشت 88آنها تجاوز کرده و کل مساحت این مناطق برابر 

های زیرزمینی در بسیاری  ها جزء مناطق با برداشت بیش از حد هستند. در نتیجه، سفره آب درصد دشت 18های، 

تا  8102های آب زیرزمینی در حوزه رود های از سال  کند. به عنوان مثال، سفره از مناطق روند کاهشی را طی می

هرای   (. حتی در جنروب چرین، افرت سرفره آب    Wang et al., 5111متر پایین رفته است ) 8ساالنه به اندازه  4111

(. عرالوه برر ایرن، برداشرت بریش از حرد از       Zhao et al., 5112زیرزمینی در برخی منراطق قابرل مشراهده اسرت )    

زایی شرده   های شیرین، و بیابان های زیرزمینی منجر به فرونشست زمین، پیشروی آب دریا به سمت سفره آب آب

 (.MOE, 5112است )

بدترشدنکیفیتآب.2-1-4

تر  عالوه بر کاهش در عرضۀ آب، کیفیت آب هم به طور واضحی بدتر شده و این وضعیت در شمال چین جدی

شرده برا کیفیرت     هرای سرطحی پرایش    های آب ، درصد بخش41های نظارتی وزارت منابع آب است. بر اساس داده

درصرد   86رسرید، در حرالی کره     8111سال  درصد در 22( به +Vو  IV-Vپایینی که مناسب شرب نباشند )درجه 

، بره دلیرل اجررای برخری از اقردامات      4111(. پس از سال 8( )شکل +Vای مناسب نبود )درجه  برای هیچ استفاده

های آن بسیار زیاد بود(، این  کننده های صنعتی که میزان آلوده کنترل آلودگی )همچون تعطیلی برخی از کارخانه

 31نزدیرک بره    4182و  4183های  های سطحی با کیفیت پایین هنوز در سال رصد آبوضعیت بهبود یافت، اما د

درصرد در   84و  4183درصرد در سرال    81کاهش چشمگیری نداشت ) +Vهای با درجه  درصد بود؛ درصد آب

 8هرای   (. کیفیت آب همچنین دچار نوسانات قابل توجه درون سال و اختالفات در مناطق است )شکل4182سال 

هرای   ترر از منراطق جنروبی اسرت. درصرد بخرش       وضعیت آلودگی در اکثر مناطق شمال چرین بسریار وخریم    (.4و 

های سونگ  درصد و در حوزه رودخانه 61های های و هوای  کیفیت در هر دو حوزح رودخانه های سطحی بی آب

 (.4درصد بود )شکل  22درصد و  18هوا و زرد به ترتیب 

 

 

 

 

 



                                                           
51. Ministry of Water Resources (MWR) 
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(1117-2214شدهباکیفیتآبپاییندرطولزماندرچین)پایشهایآبی.درصدبخش1شکل

 
 

2214(درسال+IV-Vشدهباکیفیتآبپایین)درجههایآبیپایش.درصدبخش2شکل

 
 

دهرد کره در    های زیرزمینی هم روند نزولی مشهودی را نشران مری   های سطحی، کیفیت آب صرف نظر از آب

هرای   ، آب4116ای در سرال   چراه لولره   001هرای پایشری بررای     برر مبنرای داده   های اخیر تشدید شرده اسرت.   سال

شرده بره    هرای پرایش    ، تعداد چراه 4181درصد آنها آلوده و برای آشامیدن نامناسب بود. در سال  68زیرزمینی در 

 ,MWRدرصرد رسرید )   11های با آب آلوده حتری افرزایش داشرت و بره      چاه گسترش یافت و درصد چاه 4183

5112aهای زیرزمینی نداشته و وضعیت آلودگی دائمراً   (. این بیانگر آن است که دولت توجه کافی به کنترل آب
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های زیرزمینی و بهبود کیفیت آنهرا بایرد مردنظر دولرت،      در حال بدتر شدن است. در آینده، کنترل آلودگی آب

 محققان، و سایر ذینفعان قرار گیرد.

داشتآببرایمصارفغیرکشاورزی.گسترشاراضیآبیوافزایشبر2-2

برابرر شرده اسرت     1سال گذشته، کل برداشت آب در چین روند افزایشی چشمگیری داشته و حدود  61در طول 

آبری همچنرین    اراضری  آبری اسرت. گسرترش    اراضی (. اولین عامل مهم افزایش برداشت آب، گسترش8)جدول 

، کل اراضری آبری   4182تا  8111یی کشور است. از سال یکی از اقدامات مهم دولت چین برای بهبود امنیت غذا

(. در نتیجره، برداشرت آب   NBSC, 5112میلیون هکترار افرزایش یافتره اسرت )     61میلیون هکتار به  86در چین از 

افزایش یافتره اسرت.    4182میلیارد متر مکعب در سال  310به  8121میلیارد متر مکعب در سال  811کشاورزی از 

دهد که کل برداشت آب برای بخش کشاورزی رونرد   رداشت آب در طول یک دوره نشان میمشاهدح افزایش ب

داشته است. با این حال، گرچه نرخ رشد کاهش یافته اما کل برداشت آب بررای هرر دو    8101کاهشی را از سال 

دولرت هرم   (. نکترۀ مهرم اینکره    8بخش صنعت و خانگی روند دائماً افزایشی را از خود نشان داده اسرت )جردول   

(. در آینرده، برا   8های اخیر مدنظر قرار داده اسرت )جردول    برداشت اکولوژیک آب را در تخصیص آب در سال

ها حول حفاظت از محیط زیست، برداشت آب کشراورزی برا    شهرنشینی سریع، توسعه صنعت، و افزایش نگرانی

 ها مواجه خواهد بود. های شدیدتری از جانب سایر بخش رقابت

(1141-2214هایمختلفدرچین)رداشتآببهتفکیکبخشدردوره.ب1جدول

 


.روندآتیکمبودآبوپیامدهایآنبرایامنیتغذاییدرچین3

ما با مرور ادبیات دریافتیم که گرچه برخی مطالعات اثرر توسرعه اجتمراعی اقتصرادی برر کمبرود آب در چرین را        

آب بر امنیت غذایی تحلیل نشده است. به عنروان مثرال، وزارت منرابع     بینی کرده بودند، اما پیامدهای کمبود پیش
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کنرد کره ایرن برابرر      میلیارد متر مکعب آب مصررف مری   011ساالنه  4131کند که چین تا سال   بینی می آبی پیش

کل کسری آب چین  4111(. تا سال Qiu, 5111درصد از کل منابع آبی قابل مصرف در کشور است ) 11حدود 

 ,Tsoمیلیارد مترر مکعبری فعلری( )    111درصد ظرفیت ساالنه  11میلیارد متر مکعب برسد )حدود  211د به توان می

5112 .) 

انرد، امرا عمومراً از     های اخیر، تعداد زیادی از مطالعات بر اثرات تغییر اقلیم بر کمبود آب متمرکز شرده  در سال

اند که قدیمی و منسوخ هستند. بره عنروان مثرال، برر      ردهامنیت غذایی غافل بوده و از سناریوهای اقلیمی استفاده ک

(، اثرات تغییرر اقلریم   4188(، ژانگ و همکاران )4110) 48، ژانگ و وانگAR2و  AR3اساس سناریوهای اقلیمی 

سازی نمودند اما این کار بدون تمرکز بر اثرات  ها در سطح ملی و سطح حوزه رودخانه را شبیه بر جریان رودخانه

و  42( و وانرگ 4181و همکراران )  43(، شریونگ 4111) 44ر امنیت غرذایی صرورت گرفرت. مرو و خران     بعدی آن ب

( پیامردهای تغییرر اقلریم برر کمبرود آب و امنیرت غرذایی را در سرطوح ملری و حروزه رودخانره            4183همکاران )

برود. مرا برا بره کرار       یا فروضی دربارح تغییر اقلیم AR2سازی نمودند، اما سناریوهای اقلیمی آنها هم بر مبنای  شبیه

ارائه شده است(  Aشده در ضمیمه  بینی های پیش ( )دما و بارشRCP 141و  RCP6) AR1گیری سناریوهای اقلیم 

(، اثررات تغییرر اقلریم برر آب و تولیرد      Bو ضرمیمه   Yan, 5112)معرفری مردل در    41سرازی آب چرین   و مدل شبیه

 کنیم.  سازی می بیهش 4131حوزه رودخانه بزرگ تا سال  81کشاورزی را در 

.روندآتیکمبودآبباوبدونلحاظتغییراقلیم3-1

دهد که حتی بدون در نظر گرفتن اثرات تغییر اقلیم، توسعه اجتماعی اقتصادی در حرال   سازی نشان می نتایج شبیه

(، شرکاف  4181(. در سال پایره ) 4کند )جدول  ها فشار وارد می های رودخانه حاضر بر کمبود آب در تمام حوزه

 46هرا حردود    های رودخانه درصد رسید. این شکاف در سطح حوزه 1بین عرضه و تقاضای آب در سطح ملی به 

های زرد، لیائو، و هروای در شرمال برود. ترا      درصد در حوزه رودخانه 81درصد در حوزه رودخانه های و بیش از 

تر  رش اراضی آبی، وضعیت کمبود آب وخیم، با رشد بیشتر جمعیت، شهرنشینی، صنعتی شدن، و گست4131سال 

خواهد شد )سناریوی مرجع(. در سطح ملی، اگر کارایی کاربری آب بهبود پیدا نکند، شکاف عرضه و تقاضرای  

                                                           
51. Zhang and Wang 

55. Mu and Khan 

5.. Xiong 

52. Wang 

52. China Water Simulation model 



                                                                                    

 مجموعه مقاالت سازگاری با کم آبی

 76 

هرا )چره در    هرای رودخانره   درصد افزایش پیدا خواهد کرد. نکتۀ مهم اینکه این شکاف در اکثر حروزه  31آب به 

 گیری افزایش خواهد یافت.شمال و چه در جنوب( به طور چشم

.شکافعرضهوتقاضایآببهتفکیکحوزهرودخانهدرچین)درصد(2جدول

 
هرای   ها در شمال و برخی حروزه  های رودخانه عالوه بر این، تغییر اقلیم باعث تشدید کمبود آب در تمام حوزه

ه به دلیل تغییر اقلیم، در شمال تا سال دهد ک سازی نشان می (. نتایج شبیه4ها در جنوب خواهد شد )جدول  روخانه

درصد  3یا  RCP1درصد )زرد( بر اساس سناریوی  6( تا 46درصد )سونگ هوا، لیائو و اینلند 8این شکاف  4131

تسره در شرمال،    افزایش خواهد یافت. برای حوزه رود یانرگ  RCP202درصد )زرد( تحت سناریوی  1)اینلند( تا 

های  درصد افزایش خواهد داشت. برای حوزه 4به اندازه  RCP202و  RCP1یوی این شکاف بر اساس هر دو سنار

افزایش خواهد یافت، اما بر  RCP1و پرل در جنوب، این شکاف بر اساس سناریوی  40های جنوب شرقی رودخانه

ینده را تواند اثرات منفی توسعه اجتماعی اقتصادی در آ اساس سناریوی دیگر افزایشی نخواهد داشت، اما این نمی

گیرد و اثرر حروادث آب و    سازی ما تنها تغییر اقلیمی بلندمدت را در نظر می جبران کند. باید یادآور شد که شبیه

رود کره حروادث آب و هروایی     هوایی شدید )همچون خشکسالی و سیالب( در آن لحاظ نشده است. انتظار مری 

                                                           
51. Inland 

52. Southeast 
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داشته باشند؛ این موضوعی است کره بایرد در   شدید اثر قابل توجهی بر کمبود آب )به خصوص در کوتاه مدت( 

 (IPCC, 5112مطالعات بعدی به آن پرداخته شود )

 .اثراتکمبودآبفزایندهبرتولیدکشاورزی3-2

سرازی   کمبود آب فزاینده منجر به کاهش اراضی آبی و تأثیر منفی بر تولید کشراورزی خواهرد شرد. نترایج شربیه     

منجر به کاهش دسترسی به آب برای تولید کشاورزی شده و آب باید برین   دهند که کمبود آب فزاینده نشان می

تری  ها که با کمبود آب جدی های رودخانه اراضی آبی و دیم بازتخصیص گردد. در نتیجه، اراضی آبی در حوزه

تولیرد  شوند. به دلیل پایین بودن برازده در اراضری دیرم،     مواجه هستند، کاهش یافته و با اراضی دیم جایگزین می

کشاورزی به خصوص برای برنج و گندم کاهش خواهد یافت. به عنوان مثال، حتی بدون تأثیر تغییر اقلیم، تولیرد  

درصرد )جنروب شررقی(     86)یانرگ تسره و هروای( ترا      83برین   4131ها تا سرال   های رودخانه برنج در تمام حوزه

فزاینده مواجه هستند، برر اسراس سرناریوی     هایی که با کمبود آب های رودخانه کاهش خواهد یافت. برای حوزه

RCP202 درصرد )هرای و زرد( خواهرد برود. ایرن       81درصد )یانگ تسه( ترا بریش از    8، میزان کاهش از کمتر از

تأثیرگذاری نه تنها برای برنج، بلکه برای گندم هم قابل توجه است. حتی بردون لحراظ تغییرر اقلریم، کمبرود آب      

درصد )سونگ  86درصد )لیائو( تا  2اعی اقتصادی منجر به کاهش در تولید گندم از فزاینده ناشی از توسعه اجتم

تولید گندم را از کمترر   RCP202خواهد شد. تغییر اقلیم هم بر اساس سناریوی  4131هوا و جنوب شرقی( تا سال 

دم، اثر کمبود آب درصد )زرد( کاهش خواهد داد. در مقایسه با برنج و گن 84درصد )یانگ تسه( تا بیش از  8از 

فزاینده بر سایر محصوالت کمتر است. با این حال، کاهش تولید بررنج و گنردم ترأثیر قابرل تروجهی برر وضرعیت        

درصردی هرم بررای     811های اخیر، سیاست غذایی چین، تضمین خودکفرایی تقریبراً    امنیت غذایی دارد. در سال

موضوعات کمبود آب برای تحقق هدف امنیت غذایی در برنج و هم برای گندم بوده است. بنابراین، پرداختن به 

 آینده، برای دولت چین از اهمیت بسزایی برخوردار است.

.واکنشدولتبرایمواجههباکمبودفزایندهآبدرچین4

به طور سنتی، دولت چین بر مدیریت جانب عرضه برای حل موضوع کمبرود آب اتکرا دارد کره ایرن بره معنرای       

(. بر اساس رهنمودهای چنین Xie et al., 5111; Wang, 5115از طریق افزایش عرضه است ) تأمین تقاضای آب

گرذاری   های آبی برای کشف منرابع آبری محلری سررمایه     راهبرد مدیریتی، دولت نه تنها در بسیاری از زیرساخت

هرای انتقرال آب    کرده، بلکه همچنین برای غلبه بر مشکل توزیع فضایی نامتوازن آب هم سعی در سراخت پرروژه  



                                                                                    

 مجموعه مقاالت سازگاری با کم آبی

 78 

ترین پرروژح   ترین و طوالنی ، بزرگ41شمال-ترین پروژه انتقال آب، پروژح انتقال آب جنوب داشته است. معروف

میلیرارد   21میلیارد دالر( و حجم انتقال آب سراالنه   00میلیارد یوان ) 216گذاری  بینی سرمایه انحراف آب با پیش

ل، سهم این پروژه در حل مشکل کمبرود آب در شرمال چرین،    (. با این حاLiu and Wu, 5112مترمکعب است )

 Liu andآید و پیامدهای زیست محیطی احتمرالی آن هرم بسریار محرل بحرث اسرت )       محدود و موقت به نظر می

Kok-Chiang, 1112; Liu, 1112; Berkoff, 511.      گرذاری و   هرای سررمایه   (. عرالوه برر ایرن، برا افرزایش هزینره

قابل اکتشاف باشرد، اکتشراف منرابع آبری محلری در بسریاری از منراطق چرین تقریبرًا           دسترسی محدود به آبی که

 غیرممکن شده است.

های ناکارا از  نکته مهم اینکه شواهد زیادی حاکی از این هستند که مدیریت جانب عرضۀ آب منجر به استفاده

(. در چرین،  Xie et al., 5111; GWP, 5112آب، بد شدن کیفیت آب و مدیریت غیراثربخش آب شرده اسرت )  

یافته(  در کشورهای توسعه 1/1الی  0/1)در برابر  11/1کارایی کاربری آب باال نیست؛ کارایی آبیاری تنها حدود 

هرزار رنمینبری( یرک سروم میرانگین جهرانی اسرت         81و برداشت آب به ازای هر واحد تولیرد ناخرالص داخلری )   

(Wang, 5115; GWP, 5112عالوه بر این، توسع .)  ه سریع اجتماعی اقتصادی، محدودیت بالقوه منابع آبی و اثرر

منفی آن بر محیط زیست را در نظر نگرفته و لرذا منجرر بره بردتر شردن کیفیرت آب شرده اسرت. نهایتراً، سیسرتم           

هرای براالی همراهنگی میران نهادهرای       مدیریت منابع آبی چین به شدت بخشی و چندپاره است و به دلیرل هزینره  

 ;Xie et al., 5111ل دشوارتر شده و موضوعات چالشی فراوانی نیرز بره وجرود آمرده اسرت )     مختلف، حل مشک

GWP, 5112; Wang et al., 5111a .) 

بنابراین، به منظور غلبه بر نقایض مدیریت جانب عرضه و مواجهۀ اثربخش با موضروعات کمبرود آب، دولرت    

های مدیریت منابع آبی  ترین سیستم ی از سختگیرانهچین اخیراً تأکید بر اهمیت مدیریت تقاضای آب و ترویج یک

شود،  خوانده می 41«سیاست سه خط قرمز»(. این سیاست که State Council, 5115در جهان را آغاز نموده است )

آور برر برداشرت آب، کرارایی کراربری آب، و اسرتاندارد کیفیرت،        های قراطع و الرزام   به منظور ایجاد محدودیت

میلیرارد مترر    011کل برداشت آب در چین باید کمترر از   4131اساس این سیاست، تا سال  طراحی شده است. بر

درصد افزایش یافتره و برداشرت آب بره ازای هرر واحرد تولیرد ناخرالص         61مکعب باشد؛ کارایی آبیاری باید به 

مطرابق برا    31هرای کرارکردی آبِ   مترمکعرب باشرد؛ تعرداد محردوده     21هزار رنمینبی( بایرد کمترر از    81داخلی )

                                                           
52. South-North Water Transfer Project 

51. “Three Red Lines” policy 

.1. water function zones 
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(. اجرای موفق سیاست سه خرط قرمرز   State Council, 5115درصد باشد ) 11استاندارد کیفیت آب باید بیشتر از 

نه تنها مستلزم ایجاد یرک نهراد یکپارچره مردیریت آب و بهبرود سیسرتم حقروقی اسرت، بلکره همچنرین نیراز بره             

ها، ما عمردتاً   کنندگان آب دارد. در زیربخش بکارگیری ابزارهای سیاستی بازار محور برای اصالح رفتار مصرف

تواند از ابزارهای سیاستی و نهادی بازار محور متعدد برای تحقق  بر این بحث متمرکز هستیم که دولت چگونه می

و  38اهداف سیاست استفاده کند. بحث مفصل در مورد مدیریت یکپارچه آب و بهبود سیستم حقروقی را در شری  

 ن یافت.توا ( می4111همکاران )

بندیآب،سیستماجازهبرداشتآبوبهایمنابعآب.مدیریتسهمیه4-1

ها و دفتر محلی منرابع آب   های رودخانه به منظور کنترل کل برداشت آب، دولت مرکزی، مراجع مدیریت حوزه

استانی،  کنندگان مختلف در سطوح مختلف )یعنی حوزه رودخانه، بندی آب برای مصرف را ملزم به تعیین سهمیه

کننردگان آب بایرد مجروز     شهری، شهرستانی، بخش آبیاری و روستایی( نموده است. عالوه بر این، تمام مصرف

برداشت آب را از مراجع مدیریت آب سرطح براالتر اخرذ نمروده و میرزان برداشرت آب آنهرا )چره سرطحی چره           

توسرط   4111ن دو سیاسرت از اوایرل دهره    یافته به آنها تجاوز کند. گرچه ایر   زیرزمینی( نباید از سهمیۀ اختصاص

دولت مرکزی ترویج شده، اما اجرای آن کُند و غیراثربخش است. تاکنون تخصیص سهمیه برای کاربران متعردد  

آور باشرد   رسد که برای مدیران آب، کاری مالل ها به طور کامل صورت نگرفته و به نظر می در بسیاری از استان

(Cao and Fan, 5112وانگ .)( دریافتند که اکثر کشاورزان در شمال چرین نیرازی بره اخرذ     4111و همکاران ) 34

های زیرزمینی ندارند. یکی دیگر از ابزارهای سیاستی برای کنتررل کرل برداشرت آب،     مجوز برای استخراج آب

ها  ستان(. تا به امروز تمام اState Council, 5111آغاز شده است ) 4116سیاست بهای منابع آب است که از سال 

اند، امرا بهرای منرابع آب کشراورزی      بهای منابع آب را هم برای برداشت آب صنعتی و هم خانگی دریافت کرده

 Gansu Provincial Government, 5112; Xue andاعمال شده است ) 33تنها در چند استان معدود همچون گانسو

Li, 5112حسوب کردن این میزان بها به عنروان مالیرات   ریزی برای م (. در حال حاضر، دولت چین در حال برنامه

در نظر گرفته شرده اسرت. در آینرده، اثربخشری اجررای ایرن        4186به عنوان استان پایلوت در سال  32است و هبی

ابزارهای سیاستی ارتباط زیادی به تحقق اهداف کنترل آب خواهد داشت و تحقیقات در این زمینه هنوز هم باید 

 تقویت شود.

                                                           
.1. Xie 

.5. Wang 

... Gansu 

.2. Hebei 
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گذاریآبسیاستقیمت.اصالح4-2

گذاری آب را تسریع نمروده اسرت.    ، دولت چین اصالح سیاست قیمت31، با انتشار قانون جدید آب4114از سال 

هرای مشرهودی    هرای صرنعتی و خرانگی پیشررفت     گذاری آب در بخرش  های اخیر، اصالح سیاست قیمت در سال

گرذاران   (. دغدغۀ اصلی سیاسرت Wang, 5115بخش نیست ) داشته، اما پیشرفت آن در بخش کشاورزی، رضایت

ها باعث کاهش درآمد کشاورزان خواهد شد و پیامدهای منفی افزایش بهای آبیراری   این است که افزایش قیمت

(. با این حال، بدون قیمت منطقری  Wang et al., 5111bبر درآمد کشاورزان هم توسط محققان تأیید شده است )

(. چالش افرزایش  Dinar and Saleth, 5112ای افزایش کارایی آبیاری ندارند )ای بر برای آب، کشاورزان انگیزه

های آب و در عین حال عدم تأثیرگذاری بر درآمد کشاورزان، نه تنها در چین بلکه در سرایر کشرورها نیرز     قیمت

د کره  دهر  (. خبر خوب اینکه تجربۀ اصالحات آزمایشی در هبی نشان مری Dinar and Saleth, 5112وجود دارد )

گذاری کشاورزی کمرک خواهرد کررد     برد اصالح قیمت-طراحی یک برنامه یارانۀ مناسب، به تحقق راهبرد برد

(Wang et al., 5111b در سال .)گرذاری آب   ، دولرت مرکرزی مقرررات اجررای اصرالحات جرامع قیمرت       4186

(. با این State Council, 5111) گذاری آب را منتشر نمود کشاورزی و ارائه یارانه برای پشتیبانی از اصالح قیمت

ها و چگونگی تحقق اهدافِ مرورد انتظرار، بایرد در مطالعرات      حال، اجرای اثربخش این اصالحات در تمام استان

 آتی مورد بررسی قرار گیرد.

.استقرارسیستمحقآبوارتقایبازارهایآب4-3

آب را مستقر کرده و تخصیص منابع آب را ، دولت مرکزی چین سعی کرده یک سیستم حق 4111از اوایل دهه 

(. بره منظرور   NPC Standing Committee, 5115; Calow et al., 5111هرای برازار بهینره نمایرد )     از طریق مکانیزم

ترویج این کار، مقرراتی نیز منتشر شد. به عنوان مثال، وزارت منابع آبی، مقررات آرایی در مرورد انتقرال حقروق    

 4181منتشرر نمرود. در سرال     4181را در سرال   30و چارچوب استقرار سیستم حقروق آب  4111را در سال  36آب

را منتشر کرد. تا به امروز، تعرداد انردکی از    31های پایلوت حقوق آب وزارت منابع آب، برنامه کاری برای پروژه

دو شهر دونگ یانگ  ها شامل انتقال حقوق آب بین اند. این پروژه های پایلوت انتقال حقوق آب موفق بوده پروژه

 28های اینر مونگولیا کنندگان صنعتی و کشاورزی آب در استان ، انتقال بین مصرف21در استان شیجیانگ 31و ییوو

                                                           
.2. Water Law 

.1. Some Opinions on Water Rights Transfer 

.2. Establishing Framework of Water Rights System 

.2 .Work Plan for Water Rights Pilot Projects 

.1. Dongyang and Yiwu 
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در اسرتان گانسرو    23هرای شریانگ و هیهره    ، و حتی در میان تک ترک کشراورزان در حروزه رودخانره    24و نینگشیا

( دریافتنرد کره در حروزه رودخانره هیهره،      4186) و همکراران  22(. سرون Speed, 5111; Moore, 5112شوند ) می

دولت محلی گواهی حقوق آب را برای کشاورزان منتشر کرده است. چنین اصالحاتی مهم در کاهش برداشرت  

های اخیر از میزان اهمیت آن کاسته شده است. نکته مهم اینکه  ایفا کرده است، اما در سال 4181آب قبل از سال 

هرا در   یان تک تک کشاورزان تقریباً وجود ندارد. به طور کلی، علیرغم برخی پیشرفتموارد انتقال حقوق آب م

استقرار یک سیستم حقوق آب و توسعۀ بازارهای آب، چین هنوز راه زیادی در این مسیر دارد. مشکل اصلی این 

سیسرتم  کننردگان مختلرف آب اختصراص نیافتره اسرت. اگرر        است که حقوق اولیه آب در اکثر مناطق به مصرف

هرای اخیرر، یرک سیسرتم      حقوق آب به طور کامل اجرا نشود، توسرعۀ بازارهرای آب غیررممکن اسرت. در سرال     

کنندگان در نظر گرفتره شرده اسرت.     بندی آب به عنوان ابزاری مهم برای اختصاص حقوق اولیه به مصرف سهمیه

د تا مشخص گردد کره آیرا مردیریت    در آینده باید مطالعات تجربی بیشتری در مورد پیامدهای سیاستی انجام شو

 تواند اهداف استقرار سیستم حقوق آب را محقق نماید یا خیر. بندی می سهمیه

.دریافتبهایانتشارآلودگی4-4

(. بررای تأکیرد برر    State Council, 1125شروع به دریافت بهای انتشار آلودگی نموده اسرت )  8114چین از سال 

 4182ترل آلودگی، دولت مقرراتی را برای بهبود بیشتر اجررای آن در سرال   نقش این سیاست و تحقق اهداف کن

، 4181(. بردین سران، ترا پایران ژوئرن      National Development and Reform Commission, 5112منتشرر نمرود )  

از رنمینبی معادل آلودگی برای دی اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن در گر  4/8حداقل هزینۀ انتشار آلودگی برابر 

فلرز سرنگین اصرلی     1رنمینبی معادل آلودگی برای نیاز شیمیایی اکسریژن، نیترروژن آمونیراک، و     2/8خروجی و 

رود که کسب و  )یعنی سرب، جیوه، کروم، کادمیوم و آرسنیک( در فاضالب بود. با اعمال اصالحات، انتظار می

 Zhou andهای تولید خود کاهش دهند ) وریروز رسانی فنا کارهای آالینده، انتشار آلودگی خود را از طریق به

Ma, 5112    ترر   (. با این حال، اثربخشی این سیاست در کنترل آلودگی آب نیاز به بررسری بیشرتر دارد. نکتره مهرم

کنندگان صنعتی و خانگی آب  ای مصرف اینکه از آنجایی که تمرکز این سیاست بر اصالح رفتار آالیندگی نقطه

                                                           
21. Zhejiang 

21. Inner Mongolia 

25. Ningxia 

2.. Shiyang and Heihe 

22. Sun 
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ای، چالشی حتری   ای اصالح رفتار تولیدی کشاورزان به منظور کنترل آلودگی غیرنقطهاست، قابلیت اعمال آن بر

 گذاران در چین است. تر برای سیاست بزرگ

.اصالحمدیریتآبیاری4-0

 ,.Wang et alو تحت فشار بانک جهانی، دولت چین اصالح مدیریت آبیاری را آغاز نمود ) 8111از اواسط دهه 

5111aین اصالحات، افزایش کارایی آبیاری و ترویج توسعه پایدار تولید کشاورزی از طریق (. هدف دولت از ا

مشارکت کشاورزان در مدیریت آب است. الگوی اصلی اصالحات، اعمال مدیریت جمعی آب توسط اتحادیره  

است. علیرغم تمرکز زیاد دولت مرکزی بر این اصرالحات و انتشرار مقرررات مربروط بره       21کنندگان آب مصرف

(. Wang, 5115بخرش نبروده اسرت )    ، عملکررد کلری اصرالحات، رضرایت     4111رویج این اصرالحات از سرال   ت

های میدانی وسیع در شمال چین دریافتند که اکثرر ایرن اصرالحات، ظراهری و سرطحی       محققان بر مبنای پیمایش

مشارکت کشراورزان در  جویی در آب هستند و  های صرفه درصد از اصالحات دارای انگیزه 41هستند، زیرا تنها 

های  (. با این حال، اگر مشوقWang et al., 5112, 5111, 5112کنندگان آب هم محدود است ) اتحادیه مصرف

وری  تواند نقش مهمی در کراهش کراربرد آبیراری و افرزایش بهرره      مناسب در نظر گرفته شود، این اصالحات می

لید کشاورزی هم محردود اسرت. چرالش دیگرر در ارتبراط برا       آب ایفا نماید. عالوه بر این، اثرات منفی آن بر تو

های خود  کنندگان آب است، زیرا از پشتیبانی مالی برای فعالیت اصالحات آبیاری، پایداری مالی اتحادیه مصرف

(. اجرای مؤثر اصالحات و تضمین توسرعۀ پایردار آن، کماکران موضروعی مهرم      Wang, 5115برخوردار نیستند )

 ان در چین است.گذار برای سیاست

جوییآبهایصرفه.ترویجبکارگیریفناوری4-6

های  جویی آب در بخش های صرفه های هنگفتی در توسعه فناوری گذاری سال گذشته، دولت چین سرمایه 31در 

کننردگان غیرر کشراورزی آب، توسررعه     کشراورزی، صرنعتی و خرانگی انجرام داده اسرت. در مقایسرره برا مصررف       

اقتصرادی، مرالی و فنری،     جویی آب در بخش کشاورزی به دلیل بسیاری از مشکالت اجتمراعی  های صرفه فناوری

 ,.Blanke et al., 5112; Huang et alگرذاران و محققران هرم بروده اسرت )      دشوارتر است و مورد توجه سیاسرت 

ای محلی را ه های حفاظت از آب در مناطق روستایی، دولت مرکزی دولت (. به منظور بهبود شرایط پروژه5112

 Ministry ofهرای حفاظرت از آب نمروده اسرت )     درصد از عواید واگذاری زمین به پروژه 81ملزم به تخصیص 

                                                           
22. Water User Association (WUA) 
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Finance, National Development and Reform Commission and Ministry of Water Resources, 5111 .)

های آبیاری کوچک  ی ساخت زیرساختدرصد از این عواید باید برا 11برای حصول اطمینان از این تخصیص، 

بررداری و نگهرداری از آنهرا مرورد اسرتفاده قررار گیررد         درصد برای بهره 41بر و  آب مقیاس و توسعۀ آبیاری کم 

(Ministry of Finance and Ministry of Water Resources, 511.     دولت مرکرزی همچنرین یارانره خاصری را .)

هرای حفاظرت از آب در مرکرز و غررب و دیگرر نقراط فقیرر چرین          از پروژه برداری و نگهداری برای تسهیل بهره

میلیارد یروان برود. انتظرار ایرن اسرت کره در        8، کل این یارانه 4188اختصاص داده است. به عنوان مثال، در سال 

آب از خرود نشران دهرد.     جرویی  صرفه های فناوری آینده دولت چین تالش بیشتری در راستای ترویج بکارگیری

آب توسط کشاورزان، برا اثربخشری اجررای اصرالحات قیمرت آب،       جویی صرفه های فناوری تمال بکارگیریاح

 (. Cremades et al., 5112افزایش خواهد یافت )

گیری.نتیجه0

تر شده است. کمبود فزاینرده   های تاریخی دریافتیم که کمبود آب به خصوص در شمال چین جدی بر مبنای داده

حروزه در جنروب(،    4حوزه در شرمال و   2ها در شش حوزه رود اصلی ) اهش جریان رودخانهآب، نه فقط در ک

هرای سرطحی و    برداشت بیش از اندازح آب، و مشکالت زیست محیطی ظهور یافته، بلکه همچنین تنزل منابع آب

است، امرا در  تر  زیرزمینی را هم به همراه داشته است. باید یادآور شد که گرچه کمبود آب در شمال چین جدی

هرای   برخی مناطق در جنوب هم ظاهر شده است. عالوه بر این، از آنجایی کره آبیراری وابسرتگی زیرادی بره آب     

های  های زیرزمینی و تنزل سریع کیفیت آنها هم از چالش زیرزمینی دارد، حل مشکل برداشت بیش از اندازح آب

ینکه اگرر اقردام مرؤثری صرورت نگیررد، کمبرود آب       رسد. نکته مهم ا گذاران در آینده به نظر می اصلی سیاست

بره طرور چشرمگیری     4131اقتصادی و تغییر اقلیم، تولید برنج و گندم را ترا سرال    فزایندح ناشی از توسعه اجتماعی

کاهش خواهد داد. از آنجایی که هم برنج و هم گندم از محصوالت اصلی در تضمین امنیت غذایی چین هستند، 

ذایی دولت تا حد زیادی به ظرفیت آن برای حل موضوعات کمبود آب در آینده بسرتگی  تحقق اهداف امنیت غ

 دارد.

با توجه به کمبود فزاینده آب و لحاظ نقایص مدیریت جانب عرضه، دولت چین حرکرت بره سرمت مردیریت     

و  طرف تقاضا و اجرای سیاست سه خط قرمز را به منظور کنترل کل برداشت آب، بهبرود کرارایی کراربری آب   

کنترل آلودگی آب آغاز نموده است. دولت مرکزی به طرور فعرال از ابزارهرای نهرادی و سیاسرتی بررای تحقرق        

شده در این مطالعه )همچون مردیریت   اهداف سیاست خود بهره برده است. در واقع، هیچ یک از ابزارهای اشاره 
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، حقروق آب، اصرالح مردیریت    گرذاری آب  بندی آب، سیستم اجرازه برداشرت، بهرای منرابع آب، قیمرت      سهمیه

رود ایرن   اند. گرچه انتظار می سال ترویج شده 81جویی آب( جدید نیستند و حداقل  های صرفه آبیاری، و فناوری

ابزارها نقش چشمگیری را در حل مشکل کمبود آب فزاینده ایفرا کننرد، امرا موضروع اصرلی، چگرونگی بهبرود        

، این ابزارهای سیاستی جدید کمتر مرورد توجره محققران قررار     اجرای اثربخش آنها در عمل است. مضاف بر این

 اند و باید در چین به آنها پرداخته شود. گرفته



 

های آبیاری  امنی آب در نظام ارزیابی عوامل چندسطحی سازگاری با تنوع اقلیمی و نا

 7ها مالک  مربوط به خرده

 

 6، تام اونس5آنجلو ، جامپل دل4ن، الیزابت بادوی3، کورت والدمن2کارد نویسندگان: پائول مک

 مجله توسعه جهان

 ترجمه: مجتبی خادمی

 

چکیده

مختلفی از  گیرند. از جمله کشت انواع را به کار میها  استراتژی از وسیعی کشاورزان خرده مالک، برای سازگاری با تنوع اقلیمی، طیف

ر تاریخ کشت. دسترسی خرده مالک به آب برای آبیاری، برای زراعی، و جابجایی د آرایش کشت محصوالت ها، ایجاد تغییرات در بذر

گیری خرده  ها حیاتی است، و عدم قطعیت در دسترس بودن آب، ممکن است یک نیروی محرک برای تصمیم سازی این استراتژی پیاده

ها در سطوح چندگانه بر در  های آبیاری خرده مالکی، ویژگی های سازگاری مزرعه داری باشد. در نظام مالک در پیاده سازی شیوه 

های  کند: نهاد های سازگاریی نقش ایفا می گذارد و طی این فرایند، در پیاده سازی شیوه جمعی تأثیر می دسترس بودن آب و اقدام

د، و در بندی تأثیر بگذار معضالت تصاحب غیر قانونی و بودجه بر حاکمیتی در سطح جمعیت ممکن است بر اعتماد دیگران و توانایی غلبه

اقتصادی و جمعیتی ممکن است بر تمایل کشاورز به ریسک تغییر  و سطح خانوار، در دسترس بودن آب برای آبیاری و عوامل اجتماعی

ها در کنیا در سطوح چندگانه خواهیم پرداخت. به  های مزرعه داری تأثیر بگذارد. ما در این مطالعه به بررسی سازگاری خرده مالک شیوه

های سطح خانوار و جامعه را در تجربه خرده مالک با انواع مختلف بذر مشخص خواهیم نمود. حداقل  ا نقش ویژگیطور خاص، م

اند. ما در  های لجستیک جهت ارزیابی تأثیر این تعامالت بر سازگاری خرده مالک طراحی شده مربعات معمولی استاندارد و رگرسیون

های مطالعه، حاکی  مقابل مشکل تأمین آب مورد نیاز را به بحث خواهیم گذاشت. یکی از یافتهها به واکنش در  ادامه توانایی خرده مالک

ها بیشتر زمانی تمایل دارند به اقدامات سازگاریی تن دهند که ظرفیت محدودی برای آبیاری در اختیار داشته  از این است که خرده مالک

 باشند.

 

 جمعی خرده مالک، مدیریت آب، انتخاب بذر، اقدامات دسته سازگار تغییر اقلیم، کشاورزی واژگانکلیدی:
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.مقدمه1

معاش به کشاورزی وابسته  خشک که امرار های نیمه  غذایی در محیط ای در امنیت شرایط اقلیمی نقش عمده

های سازگاریی را به منظور کاهش تأثیر شرایط  ها طیف وسیعی از استراتژی نماید. خرده مالک است، ایفا می

معاش،  امرارهای  گیرند؛ از جمله فعالیت به عنوان نیروی کار، ایجاد تغییر در شیوه قلیمی در حال تغییر به کار میا

کنند. با توجه  مقاله است، تغییر تنوع بذری که در مزرعه کشت می این به مربوط دام، و موردی که بیشتر فروش

ها برای  یمی، درک این مسئله که چرا برخی از خرده مالکها در اثر تغییر شرایط اقل پذیری خرده مالک به آسیب

رود. در  کنند و برخی نه، امری بسیار با اهمیت به شمار می های سازگاریی استفاده می کاهش ریسک از استراتژی

های سازگاریی  ها به استفاده از استراتژی های اقدام خرده مالک حالی که مطالعات متعدد رو به افزایش، محرک

های خانواری که توضیح  نمایند، اکثر قریب به اتفاق مکتوبات تا به امروز بر شناسایی ویژگی مشخص میرا 

 ,Hassan and Nhemachena, 5112; Bryanاند )نظیر  های سازگاریی هستند تمرکز داشته دهنده رفتار

Deressa, Gbetibouo, & Ringler, 5111; Deressa, Hassan, & Ringler, 5111; Kristjanson et al., 

5115.) 

های سطح جمعیت را نادیده  کنیم که مطالعات مذکور، اهمیت بالقوه متغیر در متن حاضر، ما استدالل می

های مربوط به حل و فصل مشکالت اقدام جمعی، مثالً مشکالتی که در آن،  اند، خصوصاً ویژگی گرفته

  نظام آبیاری جمعی در یک منطقه نیمه 41عه ما، که در های گروهی متفاوتند. مطال های فردی با انگیزه انگیزه

های  کند تا ویژگی خشک در اطراف مانت کنیا انجام شد، سازگاری خرده مالک را از چند سطح بررسی می

گذارد را  های سازگاریی تأثیر می ها از استراتژی نظام آبیاری خانواری و جمعی که بر احتمال استفاده خرده مالک

. دسترسی قابل اطمینان به آب مورد نیاز برای آبیاری، به عنوان یک پیشبینی کننده استفاده یک مشخص نماید

 ,Gower, Dell'Angelo, McCord, Caylor, & Evans)های سازگاریی پدیدار شده است  خانوار از استراتژی

نتیجه رسیدند که  به این Deressa, Hassan, Ringler, Alemu, and Yesuf (5111)برای نمونه،  (.5111

های  های اتیوپیایی ساکن در مجاورت رود نیل زمانی تمایل بیشتری به استفاده از استراتژی خرده مالک

سازگاریی در مقابل تغییرات اقلیمی خواهند داشت که دسترسی کافی به آب مورد نیاز برای آبیاری نداشته 

های زیرزمینی برای  برداری بیش از حد از آب ل بهرهغنا، کشاورزان در مقاب ترتیب، در شمال همین باشند. به

آبی، واکنش نشان دادند  های مزرعه داری خود به منظور مقابله با وقوع مجدد مشکل کم آبیاری، با تعدیل شیوه

(Laube, Schraven, & Awo, 5115.) های  ای است برای تعدیل شیوه در هر دو مورد، کمبود آب، انگیزه

تواند صرفاً از طریق واکاوی در دسترس بودن آب در سطح  ن حال، سازگاری خرده مالک نمیمزرعه داری. با ای
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های  برند. در نظام های آبیاری اشتراکی بهره می ها از نظام خانوار درک شود، خصوصاً در مواردی که خانوار

ند، ضامن کارکرد کن خشک، اعتمادی که گروه جمعیتی اقداماتشان را بر آن اساس هماهنگ می آبیاری نیمه

ها به قوانین محدود کننده استفاده از آب پایبند باشند، به  زیربنای آبیاری است و این مسئله که تمام خرده مالک

های کارآمد مدیریت آب که توانایی حل و فصل مشکالت اقدام جمعی را داشته باشند وابسته است  نهاد

(Janssen, Anderies, Perez, & Yu, 5112; Lam, 1112; Ostrom, 1111.) های جمعی  اگر اعضای گروه

های  به این نتیجه برسند که ترتیبات مدیریتی برای حل این مشکالت کافی نیستند، ممکن است به سراغ استراتژی

سازگاریی در سطح خانوار بروند؛ طبق این پیشبینی که در صورت وقوع تغییرات اقلیمی، باید به تنهایی این مسئله 

 مورد در Markelova, Meinzen-Dick, Hellin, and Dohrn (4111)نمونه،  برای)نمایند  را مدیریت

کنند که مدیریت مؤثر، کلید  تأکید می Lam (1112) and Bardhan (5111)بازار(. مطالعاتی نظیر  به دسترسی

مدیریتی نهادی دسترسی خرده مالک به آب است، با این وجود، دانش پژوهشی ما برای واکاوی نقش ترتیبات 

های سازگاریی خانواری از طریق حل و فصل معضالت اقدام جمعی،  دهی رفتار های آبیاری در شکل نظام

 ;.Anderies, Janssen, Lee, & Wasserman, 511محدود بوده است )برخی از موارد استثنا هستند از جمله 

Janssen et al., 5112.) 

وضوع مورد بحث، به طور عمده به درک سازگاری خرده مالک در مقدار قابل توجهی از اسناد علمی در م

 ,Cooper et al., 5112; Deressa et al., 5111; Mertzاند )نظیر  آبی و بارندگی متغیر پرداخته شرایط کم

Mbow, Reenberg, & Diouf, 5111; Shiferaw, Okello, & Reddy, 5111; Below et al., 5115; 

Laube, Schraven, & Awo, 5115.)  به همین منوال، پژوهشگران بیشتر تالش خود را معطوف به شناخت

 Ostrom, 1115; Ostromاند )نظیر  های آبیاری نموده نقش ترتیبات نهادی در حل مناقشات اقدام جمعی در نظام

and Gardner, 111.; Lam, 1112; Berkes, 5115; Ostrom, 5112; Huitema et al., 5111; Pahl-

Wostl, Holtz, Kastens, & Knieper, 5111; Cox and Ross, 5111; Janssen et al., 5112.)  به طور

انفعاالت  و اند، و توجه اندکی به فعل از یکدیگر جدا مانده زیادی حد شگفت آوری، این دو جنبه از پژوهش، تا

 Deressa etالً، مطالعاتی نظیر میان شیوه اداره منابع، در دسترس بودن آب، و سازگاری معطوف شده است. مث

al. (5111) گیرد، با  های اقلیمی را در نظر می ها برای سازگاری با رخداد نقش آبیاری در اجازه به خرده مالک

های مدیریتی مؤثر بر در دسترس بودن آب مورد نیاز برای آبیاری، تا حد زیادی نادیده گرفته  این حال، شیوه

و  های زیربنایی به محرک Ostrom and Gardner (111.) and Lam (1112)نظیر اند. برعکس، مطالعاتی  شده

 Ostrom (1111)ها توجه قابل قبولی معطوف داشته است و  نهادی در دسترس بودن آب برای خرده مالک
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ای از اصول طراحی را ترکیب کرده است که با عرضه پایدار و قابل اطمینان آب مرتبط هستند. با این  مجموعه

 زنند. های مدیریت را به رفتار سازگاریی در سطوح خانوار پیوند می حال، چنین مطالعاتی به ندرت شیوه

های  های آبیاری، )نظیر ویژگی بنابراین، هدف این مطالعه، بررسی میزان تأثیر ترتیبات مدیریتی نهادی نظام

آبیاری، بر سازگاری خرده مالک سطح جمعیت( و عناصر سطح خانوار، از جمله تأمین آب مورد نیاز برای 

خشک در اطراف مانت کنیا است که کشاورزان خرده مالک آب را از  ای نیمه است. تمرکز این مطالعه بر منطقه

شناخته  (CWPs)های آبرسانی جمعی  نمایند، که با عنوان پروژه های آبیاری جامعه محور دریافت می نظام

ه ما مبتنی بر این است که تصمیمات سازگاری خرده مالک به قابل های پیشین، فرضی شوند. مطابق پژوهش می

شود، بستگی دارد. به  های آبرسانی جمعی تأمین می اطمینان بودن آب مورد نیاز برای آبیاری که توسط پروژه

طور خاص، ما انتظار داریم سازگاری زمانی رخ بدهد که تأمین آب مورد نیاز برای آبیاری برای خرده مالکان 

های  ، با فرض ثابت نگه داشتن سایر ویژگی(Deressa et al., 5111, 5111متر قابل اطمینان باشد )مثالً ک

های آبرسانی جمعی و  کنیم که شیوه مدیریت پروژه خانواری نظیر سطح تحصیالت و درآمد. همچنین فرض می

ور خاص، سازگاری در سطح فردی گر یا مهار کننده موضوع اقدام جمعی باشد. به ط های مربوطه، تسهیل ویژگی

های آبرسانی جمعی خصوصیات مهار کننده اقدام جمعی داشته باشند،  زمانی بیشتر محتمل خواهد بود که پروژه

 ,Fujiie)هایی که اعضای آن آشنایی کمتری با یکدیگر دارند  های آبرسانی جمعی عظیم یا آن نظیر پروژه

Hayami, & Kikuchi, 5112; Ostrom, 5112.)  در هر دو مورد، فرض ما این است که آشنایی و اعتماد کم

 نوبه های آبرسانی جمعی است و به به یکدیگر، تضعیف کننده اعتماد به نفس در مأموریت تأمین آب پروژه

کنیم که  دهد. به عالوه، فرض می های سازگاری خود ساخته سوق می خود، خرده مالکان را به سمت استراتژی

)در  Ostromهای آبیاری شکست خورده در پیاده سازی قوانین سازگار با اصول طراحی  که نظام خرده مالکانی

های سازگاری را طبق محاسبه  اند، به احتمال بیشتری استراتژی ادامه توضیح داده شده است،( را تجربه کرده

 شخصی خودشان از شکست نهادی در مواجهه با تغییرات اقلیمی، به کار خواهند بست.

.تئوری2

.سازگاری2-1

مفهوم سازگاری مدتی است که در اسناد علمی انسان شناسی، جامعه شناسی، و جغرافیا، از میان موارد دیگر، 

مثالً در جغرافیا، مطالعات در  (.Parsons, 1112; Grossman, 1122; Moran, 1111تحلیل شده است )نظیر 

ت که به دنبال درک نحوه سازگاری انسان در واکنش به محیط بوده اس-زمین یا انسان-خصوص روابط انسان
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های تغییرات  با شناخت رو به افزایش نسبت به چالش (..White, 112)تغییرات محیط فیزیکی بوده است 

مثبتی در  انداز ، چشم(IPCC)دولتی تغییرات اقلیمی  بین های علمی نظیر پانل اقلیمی، و نیز شکل گیری گروه

تغییرات اقلیمی صورت گرفته است که در انتشار سالیانه هزاران مقاله در خصوص تغییرات پژوهش سازگاری با 

 & ,Berrang-Ford, Ford)تر مسئله، بازتاب یافته است  علمی به منظور درک عمیق اقلیمی و ایجاد مجالت

Paterson, 5111; Hulme, 5111.) 

های مورد نیاز در سطح فردی،  عالوه بر اینکه واکنشها در زمینه سازگاری با تغییرات اقلیمی،  افزایش پژوهش

تر در این خصوص شده  جمعی، و ملی، به شرایط در حال تغییر را ارائه داده است، موجب ترغیب به بازبینی عمیق

بر نیاز به در نظر گرفتن  Perramond (5112)در نظر گرفته شود. مثالً، « سازگاری»است که واقعا چه چیز باید 

نی سازگاری تأکید کرده است. او پیشنهاد کرده است اصطالح سازگاری برای تغییراتی که طوالنی مدت بعد زما

بودنشان قطعی است به کار گرفته شود، نظیر مهاجرت گروهی از کشاورزان غیر مهاجر، به یک منطقه کشاورزی 

های  ند و استراتژیشو های زودگذر می های سازگاریی شامل سازگاری تر، در حالی که تاکتیک مطلوب

گردند. پانل  شوند که با گذر زمان، به یک استراتژی سیستماتیک تبدیل می ها می سازگاریی شامل آن تاکتیک

فرایند سازگاری »ارائه داده است: « سازگاری»تری برای اصطالح  شده بین دولتی تغییرات اقلیمی، تعریف شناخته 

در این تعریف، مسئله مدت زمانی، به  (.Field et al., 5112: 21)« آن با اقلیم واقعی یا مورد انتظار و تأثیرات

و یک تغییر طوالنی(، این بدان معنا  طور عینی در نظر گرفته نشده است، )مثالً تفاوت میان یک تغییر زودگذر

ما از تواند پیش یا پس از وقوع تغییرات، اتفاق بیفتد. در سرتاسر این مقاله، منظور  است که سازگاری می

 تری است که پانل بین دولتی تغییرات اقلیمی ارائه کرده است. ، همان تعریف گسترده«سازگاری»

و ظریف به تعریف پانل بین دولتی تغییرات اقلیمی، در ترویج لزوم نگاه به  دقیق با این حال، با افزودن نکاتی

 Tschakertافتند، از  زمان اتفاق می ها در طول سازگاری به عنوان یک فرایند یادگیری که در آن، سازگاری

and Dietrich (5111) کنیم. به عبارت دیگر، سازگاری اقلیمی، یک فرایند خطی نیست، بلکه  پیروی می

همزمان که افراد با اطالعات ناکامل خود در خصوص تغییر اقلیم به دنبال راهی برای سازگاری هستند، متناوب و 

ها در حال یادگیری از  همزمان که افراد و گروه (.van Aalst, Cannon, & Burton, 5112)متغیر است 

اقدامات خود و کشف مؤثرترین استراتژی برای شرایط منحصر به فرد خویش هستند، آزمایش، بخش مهمی از 

رود. در تحلیل خود از سازگاری در منطقه مانت کنیا، آزمایش خرده  نامنظم به شمار می و این فرایند متناوب

کنیم  نماییم، طی این فرایند، ما اذعان می ای ارزیابی می ک با انواع بذر را به عنوان نوعی از سازگاری مزرعهمال

 که سازگاری به طور مکرر یک فرایند تکراری آزمون و خطا است.
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گزینشبذربهعنوانیکترفندسازگاریی

گیرد. تغییر  ا مورد واکاوی قرار میهای مختلف اولین استراتژی سازگاریی است که در اینج آزمایش بذر

های  های بذر، یک استراتژی سازگاریی متداول است که توسط خرده مالکان برای کنار آمدن با شوک گونه

مثالً، تغییر به  (.Burnham and Ma, 5112; Harmer and Rahman, 5112)شود بیرونی به کار گرفته می

کوتاه، به کشاورزان برای تطبیق با رژیم جدید اقلیمی که در آن های بذر/ذرت با زمان بلوغ متوسط یا  گونه

 ,Osbahr, Twyman, Adger, & Thomas)کند ها به طور روز افزونی دشوار است، کمک می پیشبینی بارش

5112; Waldman, Blekking, Attari, & Evans, 4180.)  ،طی یک نظرسنجی از کشاورزان کنیاییBryan 

et al. (511.) های با زمان بلوغ کوتاه، استراتژی  تطبیقی عمده ایست که خرده  ت که تغییر بذر به گونهدریاف

گیرند. به همین منوال، یک تحلیل از خرده مالکان اتیوپیایی به  مالکان مواجه با تغییرات دمایی و بارشی به کار می

است و عواملی همچون اندازه  های جدید بذر، یک استراتژی سازگاریی قالب این نتیجه رسید که کاشت گونه

 ,.Deressa et al)خانوار، سطوح تحصیالت، و خدمات حمایتی، در به کار گیری این استراتژی مؤثر بود 

5111). 

های مدیریت مزارع خود را با یک فصل کم  های مختلف بذر، کشاورزان یا استراتژی اساسا، با آزمایش گونه

واجهه خود با تغییرات بارشی در فصل رشد را کاهش دهند. در برخی دهند و یا قصد دارند م بارش تطبیق می

کنند، تا  های بذر با زمان بلوغ کوتاه، متوسط، و طوالنی را در یک مزرعه کشت می مواقع، کشاورزان، گونه

های با زمان بلوغ طوالنی خود را  های طوالنی در پیش بود، بتوانند محصول بذر چنانچه یک فصل با بارش

ها طبق انتظار نبود، کشاورز حد اقل  ت نمایند، که معموال منفعت بیشتری در بر دارد، اما چنانچه بارشبرداش

 ,Ogalleh, Vogl, Eitzinger, & Hauser)مند گردد  های بذر با زمان بلوغ کوتاه بهره بتواند از محصوالت گونه

 ,Feder, Just, & Zilberman)است های جدید بذر اما، مستلزم خطرپذیری کشاورز  آزمایش گونه (.5115

1122; Rogers, 1112.) های مطالعاتی نظیر  تکیه ما بر یافتهGhadim and Pannell (1111) and Knowler 

and Bradshaw (5112) های جدید کشت و انگیزه  باشد، که هر دو، سازگاری در سطح مزرعه برای شیوه می

های جدید. به طور  کمک به پیشبینی تمایل آزمایش انواع مختلف بذراند، برای  چنین سازگاریی را بررسی نموده

ها  کلی، ما انتظار داریم کشاورزان با موقعیت مطلوبتر )جوانتر، ثروتمندتر، تحصیلکردهتر(، خطرپذیرتر باشند، این

 های مختلف بذر خواهند داشت. هایی هستند که تمایل بیشتری به آزمایش گونه همان
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عیومدیریتمنابع.اقدامجم2-2

های مدیریت منابع در  های مزرعه داری همچنین ممکن است حاصل استراتژی تمایل خانوار به آزمایش ترفند

های آبیاری، منافع فردی اعضای گروه ممکن  . در نظام(Cosens and Williams, 5115)سطح جمعی باشد 

های اداره مؤثر منابع.  ن قابل اطمینان آب، به استراتژیهای گروه متفاوت باشد، مثالً وابستگی تأمی است با انگیزه

های آبیاری، تصمیم گیران در موقعیت منحصر به فردی هستند که باید قوانین مدیریت آب را چنان  در نظام

 & ,Cox and Ross, 5111; Janssen, Anderies)طراحی کنند که دو معضل اقدام جمعی را مرتفع سازد 

Cardenas, 5111). بندی است: گروه مذکور باید به تأسیس و نگهداری زیربنای  رد اول، معضل بودجهمو

مندی از دسترنج دیگران  نظام آبیاری بپردازد، علیرغم اشتیاق برخی افراد برای استفاده مجانی و بهره ساختاری

مربوط به  بدون هیچگونه مشارکتی از طرف خودشان. مورد دوم، معضل تصاحب غیر قانونی است. این معضل،

رویه آب توسط برخی افراد است که در واقع، موجب کاهش میزان آب در دسترس برای سایر  مصرف بی

های  های دارای موقعیت شود. معضالت تصاحب غیر قانونی، یک امر رایج میان محیط کنندگان می مصرف

است نسبت به میزان تقاضای باالدستی و پاییندستی است، زیرا اولین کسانی که به آب دسترسی دارند، ممکن 

تواند  تفاوت یا ناآگاه باشند. چنانچه به این معضالت توجه نشود، می آب برای افراد بخش پایین دست، بی

های آبیاری گردد: همزمان که اعضای چنین نظام آبیاری متوجه  موجب تقویت نابرابری دسترسی به آب در نظام

گذاری  متری دسترسی دارند، به طور روز افزون تمایل کمتری به سرمایهشوند، آنهایی که به آب ک ها می نابرابری

 & ,Perez, Janssenکنند  های مدیریتی و زیربنایی برای فائق آمدن بر موانع اقدام جمعی پیدا می در راه حل

Anderies, 5111).) 

ئق آمدن بر موانع اقدام های آبیاری در تالششان برای فا ای را بر نظام های قابل مالحظه شرایط خاص، چالش

های جمعی تأثیر  تواند بر تالش نماید. برای نمونه، اندازه گروه و منطقه سرویس دهی، می جمعی تحمیل می

ها با یکدیگر،  های مربوط به هماهنگی، با افزایش اعضا و آشنایی محدود آن بگذارد، چرا که هزینه تراکنش

آبیاری با منطقه وسیع سرویس دهی، ممکن است ارتباط اندک میان های  . نظام(Hardin, 1125)یابد  افزایش می

های بزرگتر  هر دو نابرابری Janssen et al. (5111) and Janssen et al. (5112)اعضا را تجربه کنند، و 

های باالدستی و پاییندستی را در مواقعی که ارتباط کمی میان اعضا حکم  دسترسی به آب میان اعضای بخش

اعتمادی، که  ها است. همچنین، چنانچه بی اند، که موجب هرچه بیشتر شدن چالش ه است، نشان دادهفرما بود

ها در  های همگن بیشتر است، در توانایی برای ایجاد و التزام به توافق های ناهمگن نسبت به گروه معموالً در گروه

م جمعی با مشکل مواجه شوند کنندگان آب نیز ممکن است در اقدا میان باشد، گروه ناهمگن از مصرف
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Walker and Ostrom, 5111) به عالوه، مشخص شده است که منشأ اعضای گروه و نابرابری درآمدی میان .)

 Fujiieدهند  تر، همکاری بیشتری نشان می های قدیمی گذارند، و اعضای گروه ها نیز بر اقدام جمعی تأثیر می آن

et al., 5112)ی درآمدی بیشتر، همکاری کمتری دارند های با نابرابر ( و گروهTernstrom, 511.).) 

های  طور هم که باشد، ترتیبات نهادی ممکن است توسعه داده شود تا عدم قطعیت در محیط شرایط گروه هر

هشت اصل کلی طراحی شامل انواع مختلف قوانین چندگانه را ابداع نموده  Ostrom (1111)پیچیده کمتر شود. 

های تعامل دو طرفه را میان اعضای یک گروه تسهیل نماید. با پرورش  شود اعتماد و هنجار یاست که تصور م

های فوق میان اعضای یک گروه، احتمال بیشتری وجود دارد که یک نظام آبیاری بر معضالت اقدام  ارزش

ابراین، اصول های مدیریت آب، آشکارا پیرو اصول مذکور باشند. بن جمعی فائق آید، به شرطی که استراتژی

پردازی در خصوص احتمال شکست یا موفقیت یک گروه در  به طور رایج به منظور نظریه Ostromطراحی 

های  . تعیین دقیق محدوده8باشند:  شوند. این اصول طراحی، شامل موارد زیر می مدت به کار گرفته می دراز

. وضع مقررات 3بندی و شرایط محلی. و بودجه. هماهنگی میان قوانین تصاحب غیر قانونی 4جغرافیایی و اعضا. 

هایی برای  . حضور نظارت2به طوری که افراد تحت تأثیر قوانین بتوانند در اصالح آن مشارکت داشته باشند. 

. 6های تدریجی به طوری که شدت تنبیه با شدت جرم افزایش یابد.  . حضور تحریم1ارزیابی پایبندی به قوانین. 

. به رسمیت شناختن حداقلی حقوق اعضا توسط مقامات دولتی در 0ی حل و فصل مناقشات. ها دسترسی به بستر

ها در خصوص تصاحب  . تقسیم عملیات مدیریتی از جمله فعالیت1ها توسط اعضا. و  خصوص تدبیر نمودن نهاد

به نیاز به مدیریت های دولتی به طور فزاینده بزرگتر. با توجه  بندی، و نظارتی، در حاکمیتغیر قانونی، بودجه

 کنیم، شامل متغیرهای های آماری ما، که در ادامه تشریح می منابع جهت رفع معضالت اقدام جمعی، تحلیل

 باشند که به چند مورد از اصول طراحی نزدیک هستند. توضیحی می

.مدیریتآبومنطقهمانتکنیا:تشریحمنطقهموردمطالعه3

باشند )مثالً کشاورزانی  کنندگان آب که دارای منافع متضاد با یکدیگر می های رو به افزایش میان مصرف تنش

و کشاورزان  (است معاش که کشاورزیشان برای تجارت است در مقابل کشاورزانی که کشاورزیشان برای امرار

ییر دستی( موجب تغساکن در مناطق متعارض جغرافیایی )خرده مالکان باالدستی در مقابل خرده مالکان پایین

از حالت باال به پایین، به حالت حاکمیت چندمرکزی آب گردید  4114های مدیریت آب کنیا در سال  نهاد

(Baldwin, Washington-Ottombre, Dell 'Angelo, Cole, & Evans, 5111.)  4114با قانون آب سال ،

 حوضه ای و در سطح طقهها در سطح من برای تدبیر سیاست و صدور مجوز (WRMA)سازمان مدیریت منابع آب 
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موظف به هماهنگی استفاده از آب و  (WRUAs)کنندگان منابع آب  های مصرف آبریز تأسیس گردید، انجمن

این  (.WRMA and WSTF, 5111)کنندگان باالدستی و پاییندستی آب گردیدند  رفع تعارضات میان مصرف

 ,.Dell'Angelo et al)گاریی را در بر دارد های یک نظام مدیریت ساز سازی ویژگیساختار چندسطحی، پیاده

سازمان  کنندگان آب و های مصرف انجمن های هماهنگی برقرار هستند که به برای نمونه، مکانیزم (.5112

های بحرانی مشخص  های استفاده اشتراکی از آب را در زمان دهند مشترکا شیوه مدیریت منابع آب اجازه می

 (.McCord, Dell'Angelo, Baldwin, & Evans, 5111)نمایند 

هایی با زیربنای  )جمعیت (CWPs)کنندگان آب، چندین پروژه آبرسانی جمعی  در هر انجمن مصرف

های  های آبرسانی جمعی با انجمن های مدیریتی( وجود دارد. پروژه اشتراکی توزیع آب و استراتژی

آبریز خاص، که در بدنه  حوضه در یککنندگان آب مرتبط به خود، از طریق نمایندگان هر جمعیت  مصرف

. در (Dell'Angelo et al., 5111)شوند  کند، هماهنگ می کنندگان آب نقش ایفا می مدیریت انجمن مصرف

کنندگان آب، به  های مرتبط مصرف های آبرسانی جمعی و انجمن طول فصل خشکسالی، هماهنگی میان پروژه

نندگان آب مسئول سازماندهی چرخش آب در فصل ک طور خاص، حایز اهمیت است. یک انجمن مصرف

های آبرسانی جمعی  های عضو یک حوضه آبریز خاص است، از جمله پروژه خشکسالی میان تمام گروه

(WRMA and WSTF, 5111.) کند کدام پروژه آبرسانی جمعی اجازه دارد دریچه  ها، تعیین می این چرخش

های فصل خشکسالی برقرار است،  در حالی که این چرخشهای مشخص بگشاید.  مصرفی آب خود را در روز

کنند تا مطمئن شوند  کنندگان آب، در مناطق مجاور منابع آبی نظیر رودخانه گشتزنی می کارکنان انجمن مصرف

های عضو که حق گشایش دریچه مصرف آب را ندارند، به توافق چرخش پایبند بمانند و دریچه  تمام گروه

های آب در فصل  گیری در خصوص زمان و نحوه ساختاربندی چرخشد. عالوه بر تصمیمشان بسته بمانمصرفی

های  های آبرسانی جمعی به رفع اختالف کنندگان آب با همکاری پروژه خشکسالی، مدیریت انجمن مصرف

 نماید. های مرتبط با استفاده غیر قانونی از آب اقدام می ها ناشی از فعالیت جمعیت

کنیم،  های شمالی و شمال غربی کوه تمرکز می پروژه آبرسانی جمعی در شیب 41یا، ما بر در منطقه مانت کن

(.. منطقه مورد مطالعه به طور زیستی 8اند )شکلکنندگان آب واقع شده که هر کدام در یک انجمن مصرف

مورد مطالعه های شمال شرقی منطقه  فیزیکی پویا است، زیرا زمانی که از ارتفاعات مانت کنیا به سمت بخش

های  معاش نوعاً بر شیوه های امرار شود. استراتژی کنیم، از میزان بارندگی به شدت کاسته می حرکت می

ها باالتر است استوار  های آبرسانی جمعی به کوه که سطح بارش کشاورزی غیر مهاجرتی در نزدیکترین پروژه

ها کمتر  دستی که سطح بارشنواحی پایین های ساکن باشد. سبک زندگی چوپانی و عشایری میان جمعیت می
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عملیات کشاورزی درون منطقه  (.McCord, Cox, Schmitt-Harsh, & Evans, 4181)باشد  تر میاست، رایج

مورد مطالعه عمدتا وابسته به باران است، اما آب مورد نیاز برای آبیاری تأمینی از طرف یک پروژه آبرسانی 

شود  های خشکسالی به کار گرفته می ش فصول رشد و کاهش تأثیر دورهجمعی خانواری به منظور افزای

(Ericksen et al., 5111.) ها در خصوص پایداری جریان آب رودخانه، با کاهش جریان آب در  نگرانی

ای که همزمان بود با سیل مهاجرت کشاورزان  تر شده است، دوره ور ، شعله8161های مهم منطقه از دهه  رودخانه

 & ,Liniger, Gikonyo, Kiteme, & Wiesmann, 5112; Ngigi, Savenije)قه مورد مطالعه به منط

Gichuki, 5112.) 

های مهم منطقه  باشد که آب را از یکی از رودخانه هر پروژه آبرسانی جمعی، دارای یک لوله ورودی آب می

کلرید  وینیل پلیهای  ی از لولها از طریق مجموعه 0کند. پس از استخراج آب، توسط نیروی مکش استخراج می

(. آبی که توسط پروژه آبرسانی جمعی فراهم شده 4گردد )شکل های عضو پروژه آبی منتقل می به خانوار

های خاصی از خشکسالی که آب  تواند برای مصرف خانوار یا آبیاری به کار گرفته شود، اگرچه که در دوره می

شود که آبیاری نکنند. در  شود، از خرده مالکان خواسته می دی میبنهای آبرسانی جمعی جیره در تمام پروژه

ها، به کار  بندی آب پیش از توزیع میان خانواریا تانک بزرگ برای نگهداری و جیره برخی از مواقع، یک مخزن

 شود. گرفته می

د. مثالً، بازه عمر های مورد مطالعه، متفاوتن های آبرسانی جمعی در سرتاسر جمعیت های زیربنایی پروژه ویژگی

ساخته شد تا جدیدترین مورد که در  8101ترین پروژه آبرسانی جمعی که در اوایل دهه های لوله از قدیمی شبکه

ها دارای شبکه لوله  های لوله نیز متفاوت است. برخی از جمعیت باشد. اندازه شبکه ساخته شد می 4111سال 

ها، طول  باشند، در حالی که در سایر جمعیت رسد می لومتر میکی 31گسترده که در آن لوله به طول بیش از 

ها بستگی  دهی جمعیتباشد. مجموع طول لوله به منطقه سرویس کیلومتر می 8خطوط توزیع مجموعاً کمتر از 

دهد، در حالی که  کیلومتر مربع را پوشش می 1046ای به وسعت  ترین پروژه آبرسانی جمعی منطقهدارد: گسترده

 کیلومتر مربع است. 8کترین پروژه آبرسانی جمعی این مورد کمتر از در کوچ

های مدیریتی را در تالش برای  های آبرسانی جمعی طیف وسیعی از استراتژی از نظر نهادی، پروژه

هایی بر  گیرند. برای مثال، ممکن است محدودیت برای تمام اعضا، به کار می سازی آب به طور عادالنه فراهم

ز اعضای یک پروژه آبرسانی جمعی )در خصوص هشت مورد از بیست و پنج جمعیتی که در این تعداد مجا

                                                           
2. gravity-fed 
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هستند، و ممکن است  بندی نیز متداولهای جیره کند( وضع گردد. استراتژی مقاله بررسی شدند صدق می

های  در روزها تنها  چرخش آب در طول سال میان اعضای پروژه آبرسانی جمعی اجرا گردد، که در آن، خانوار

ها نباید با  کنند )پانزده مورد از بیست و پنج پروژه آبرسانی جمعی، این چرخش مشخصی از هفته آب دریافت می

کنندگان آب اشتباه گرفته شوند(. در بسیاری از موارد، یک  های وضع شده توسط انجمن مصرف چرخش

هر دو یا سه روز یک بار در هفته آب  چرخش در پروژه آبرسانی جمعی تعیین خواهد نمود هر خانوار باید

های اجرایی در تمام طول سال، به موجب نیاز به توزیع مسئوالنه آب به خصوص در میان  دریافت کند. چرخش

های نقدی برای  های تحریمی از جمله جریمه یک گروه بزرگ است. مدیران آب همچنین تعدادی از استراتژی

گذارند. به  آب را به منظور جلوگیری از سوء استفاده از آب، به اجرا می های توزیع دستکاری غیر قانونی لوله

های آبرسانی جمعی از قوانین متفاوتی نسبت به یکدیگر برخوردارند، از جمله تعیین مسئولیت  عالوه، پروژه

ط ها و شرای ها برای عضویت در پروژه آبرسانی جمعی )نظیر هزینه نگهداری از زیربنای خط لوله، معیار

 عضویت(، و نظارت بر تعهدات یک عضو.

کنند توسط اعضا برای خدمت در کمیته مدیریت پروژه آبرسانی  های فوق را تنظیم می افرادی که قانون

های مدیریتی معموال از نمایندگان هر یک از مراکز جمعیتی یا خطوط مهم در  شوند. کمیته جمعی انتخاب می

خط لوله ممکن است هیئت  1برای نمونه، یک پروژه آبرسانی جمعی با  شوند. پروژه آبرسانی جمعی تشکیل می

ای شامل سه نماینده از هر یک از خطوط داشته باشد، که یک کمیته مدیریتی پانزده نفره را موجب  مدیره

ون دار، و یک دفتردار، و در برخی مواقع، یک معاشود. از این پانزده نفر، یک نفر به عنوان رییس، یک خزانه می

شوند. نمایندگانی که برای کمیته اجرایی انتخاب  رییس و یک معاون دفتردار نیز برای کمیته اجرایی انتخاب می

های پروژه آبرسانی  ها در تمام بخش اند، به نقش خود در هیئت مدیره و کمک به انتقال نظرات خانوار نشده

آورند، البته که  در اصالح قوانین را به دست می ها فرصت مشارکت دهند. به این ترتیب، خانوار جمعی ادامه می

های آبرسانی جمعی  شان باشد. طول دوره برای پرسنل کمیته مدیریتی در پروژهغیر مستقیم و از طریق نماینده

های آبرسانی جمعی، دوره دو ساله را در دستور کار دارند. قوانین انتخاباتی نیز  متفاوت است، اما اکثر پروژه

دهند، در  های آبرسانی جمعی به اعضا اجازه شرکت نامحدود در انتخابات را می ت: برخی از پروژهمتفاوت اس

کند یا در بهترین شرایط، یک وقفه کوتاه را  گذاری را به دو سال محدود میحالی که سایرین دوره خدمت

 دانند. مستلزم برگشت دوباره به کمیته مدیریتی می
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.روشها4

.فرضیهها4-1

های در سطح خانوار و  های آبیاری با توجه به ویژگی ف این مقاله، شناخت سازگاری خرده مالک در نظامهد

های دیگر و  های خشکسالی به دوره جامعه است. در سطح خانوار، با توجه به اهمیت آبیاری در پیوند دوره

های مزرعه داری  ر تطبیق شیوهافزایش طول فصول رشد، توجه ما عمدتا به نقش آب مورد نیاز برای آبیاری د

مند به تعیین نحوه تأثیر سایر همچنین عالقه (.Below et al., 5115; Rockstrom et al., 5111)معطوف است 

های یک کشاورز  ، بر آزمایش1های آموزشی و کمک کننده های در سطح خانوار نظیر درآمد و آژانس ویژگی

کنندگان نظیر  های مصرف های گروه چگونه ترتیبات نهادی و ویژگی هستیم. در سطح جمعیت، ما مایلیم دریابیم

دهد. ما معتقدیم سازگاری  اندازه گروه و میزان آشنایی اعضا با یکدیگر، سازگاری در سطح خانوار را شکل می

کنندگان از فائق آمدن بر معضالت اقدام جمعی به دلیل  های مصرف دهد که گروه خرده مالک زمانی رخ می

های مداوم در خصوص اجرای مقررات و تصاحب غیر قانونی از طریق تنظیم شیوه  ها به شکست ش خانوارواکن

 مزرعه داری، شکست بخورند.

های در سطح خانوار و جامعه بر سازگاری خرده مالک در خصوص  های تأثیراتی که ویژگی فرضیه 8جدول

های توضیحی در  یک از این موارد را در قالب متغیرگذارد. ما هر  های بذر خواهد گذاشت را به نمایش می گونه

 گیریم در نظر گرفته ایم. لجستیک که به منظور شناخت سازگاری خرده مالک به کار می رگرسیونهای  مدل

 
:منطقهموردمطالعه1شکل

                                                           
2. extension agents 
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هاست،باهربندییکپروژهآبرسانیجمعی.طرحیکپروژهآبرسانیجمعیدراینجانشاندادهشد.پیکره2شکل

بندیخطوطتوزیع)درسمتچپ(آوردهشده.دو،موقعیتدرامتدادرودخانه)درسمتراست(وپیکره

 

های دارای آبرسانی متغیرتر، که نتیجتاً تحت فشار  در سطح خانواده، فرض ما بر این است که خرده مالک

های اقلیمی و آبیاری هستند، تمایل بیشتری به  ینظم داری برای تطبیق با بیهای مزرعه بیشتری برای تنظیم شیوه

های در سطح خانوار را  ما سایر متغیر (.Deressa et al., 5111)سازگاری با گونه متفاوتی از بذر خواهند داشت 

ایم، از جمله درآمد، تحصیالت، سن سرپرست خانوار، اندازه خانوار، تعداد جلسات در تحلیل خود آورده

شرکت شده در سال گذشته، و اهمیت دام در درآمد خانواده، چرا که مشخص شده است آموزشی و حمایتی 

 ,Feder, 1125; Feder, Just, & Zilberman)های مزرعه داری خرده مالک مؤثرند  این موارد بر تنظیم شیوه

1122; Knowler and Bradshaw, 5112; Rogers, 1112.) ثیر ها تحت تأ روابط فرض شده برای این متغیر

تر، و بزرگتر های ثروتمندتر، جوان باشند، که نشاندهنده این است که خانوار مکتوبات به کارگیری فنآوری می

های متفاوت مزرعه  گریزی کمتری داشته باشند و در نتیجه به آزمایش یا سازگاری شیوهممکن است ریسک

 Somda, Nianogo, Nassa, & Sanou, 5115; Knowler andداری تمایل بیشتری داشته باشند )مثالً 

Bradshaw, 5112)های متفاوت مزرعه  تر، اطالعات بیشتری در خصوص استراتژی دیده های آموزش ، و خانوار

های سازگاری جدید را به کارگیرند )مثالً  داری کسب خواهند کرد و احتمال بیشتری وجود دارد که شیوه

Knight, Weir, & Woldehanna, 511..) 
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روابطفرضشده:1جدول

متغیر
رابطهفرضیباقبول

انواعمختلفبذر
توضیحات

آب آبیاری نوسانات 

 ز طریقفراهم شده ا

 های آبرسانی جمعی روژهپ

+ 

-تغییرات آبرسانی پروژه آبرسانی جمعی، برای اندازه ما در این مطالعه از ضریب

ها  نظمی فزایش بیکنیم. ا گیری قابل اطمینان بودن تأمین آب خانوار استفاده می

داری خودساخته را برای خرده های مزرعه در تأمین آب، انگیزه تنظیم شیوه

در خصوص  (.Deressa et al., 5111,5111)سازد  مالکان فراهم می

هایی که قابلیت رسیدن به بلوغ در فصول پرآب را  انتخاب بذر، کشاورزان گونه

موفق، وابستگی  برداشت گزینند، چرا که در این صورت، یک دارند بر می

 کمتری به توانایی آبیاری دارد.

 + درآمد کل
های نوین برداشت محصول، به منظور کاهش احتمال  سازی استراتژیپیاده

 .(Somda et al., 5115)شکست، مستلزم امنیت مالی است 

 - سن سرپرست خانوار
است با های تازه، نظیر یک گونه جدید بذر، ممکن  تمایل به پذیرش ریسک

 .(Clay, Reardon, & Kangasniemi, 1112)افزایش سن، کاهش یابد 

سطح تحصیالت سرپرست 

 خانوار
+ 

-دهد و ریسک گریزی های جدید قرار می آموزش، کشاورزان را در معرض ایده

 ,Knight et al., 511.; Rahm and Huffman)دهد  شان را کاهش می

8112). 

تعداد حضور د ر جلسات 

 توسعه 
+ 

های جدید و پشتیبانی فنی، تمایل کشاورز به امتحان  قرارگیری در معرض ایده

 ,Rahm and Huffman)دهد  های جدید مزرعه داری را افزایش می تکنیک

1122). 

 + اهمیت درآمد دام
 Somda et)دهد  جدید را کاهش میهای  تالش تنوع درآمدی، خطر شکست

al., 5115). 

 + اعضای  کل خانوار

های  وی کار عظیم که به راحتی قابل دسترس باشد، امکان آزمایش تکنیکنیر

 Ghadim and)سازد  نوین برداشت محصول را برای یک مزرعه فراهم می

Pannell, 1111). 

 - سن پروژه آبرسانی

یک پروژه آبرسانی جمعی طوالنی تأسیس، که اعضای آن تجربه کافی برای حل 

دهد  اعتماد را میان اعضایش پرورش میمعضالت اقدام جمعی را دارند، 

(Fujiie et al., 5112.) های مزرعه داری را  خرده مالکان نیاز به تنظیم شیوه

های اساسی در  کنند چرا که به مدیریت حاکم برای انجام مسئولیت احساس نمی

 بندی آب، اعتماد دارند.خصوص بودجه

های آبرسانی  روژهپ آیا

سال گذشته  1در  جمعی

 رش یافته استگست

 

+ 

های بزرگتر که اعضایش فرصت یا زمان کافی  دستیابی به اقدام جمعی در گروه

 Fujiie et)اند دشوارتر خواهد بود برای پرورش اعتماد در یکدیگر را نداشته

al., 5112; Janssen et al., 5112.) بندی و ها از شکست در بودجه نگرانی

است به دلیل بی اعتمادی میان اعضای دیگر مبارزه با تصاحب غیر قانونی ممکن 

خود، به تمایل خانوار به آزمایش شیوه سازگاریی خودساخته،  نوبه باشد و به

 زند. دامن می

 های آبرسانی جمعی روژهپ

آب را به اعضا در طول 
+ 

های بزرگ  نیاز به چرخش آب میان اعضا در طول فصول پرآب با گروه

های هماهنگی و سازماندهی  کنندگان سازگار است. اعضای زیاد، چالش مصرف
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فصل مرطوب چرخانده 

 .است

در آبرسانی و اقدام جمعی منجر شود  تواند به اخالل را به دنبال دارد که می

(Hardin, 1125.) افتد که  سازگاری خرده مالک در صورتی اتفاق می

 نظمی در تأمین آب منجر شود. های مدیریتی به بی ناتوانی

 + ژه آبمنطقه پرو

ها تعامل اعضا با یکدیگر محدود است،  های گسترده توزیع آب که در آن شبکه

 ;.Anderies et al., 511)با معضل ایجاد اعتماد مواجه خواهند بود 

Janssen et al., 5112.)  در واقع، چنانچه خرده مالکان در تمایل سایر اعضا

قانونی آب تردید جمعی معضالت بودجهبندی و تساحب غیر  برای حل دسته

 های متفاوت بذر را امتحان کنند. کنند، احتمال بیشتری وجود دارد که گونه

 ها برایتعداد مجازات

دستکاری لوله های توزیع 

 آب

- 

(Lam (1112 های آبیاری با تعداد بیشتری از ترتیبات  آشکار ساخت که نظام

ادر بودند بر تری داشتند، چرا که قتحریمی در حال اجرا، زیرساخت سالم

به این نتیجه رسید که  Ostrom (1111بندی آب فائق آیند. )معضالت بودجه

های گزاف افزایشی در خصوص تخلفات،  کنندگان با جریمه های مصرف گروه

آمدند. فرض ما بر این است که  بهتر از پس حل معضالت اقدام جمعی بر می

حال اجرا، توانایی اعضا های تدریجی در  های آبرسانی جمعی با تحریم پروژه

دهد و اعتماد را در خصوص نظام  برای حل معضالت اقدام جمعی را افزایش می

های آبرسانی  نماید. اعتماد به توانایی پروژه مدیریت آب، تقویت و ترویج می

داری را  های مزرعه جمعی در حل معضالت اقدام جمعی، نیاز به تنظیم شیوه

 دهد. کاهش می

 - نین عضویتتعداد کل قوا

 شرایط قوانین واجد از بیشتری تر برای عضویت، که توسط تعداداستلزامات دقیق

بودن بازتاب یافته است، نشاندهنده پیش انتخاب در یک پروژه آبرسانی جمعی 

از افرادی است که حاضرند به قوانین پایبند باشند و از زیرساخت خط لوله 

این مسئله، باعث ایجاد  (.Lam, 1112; Ostrom, 5112)محافظت نمایند 

شود. در  ای از اعضا با یک هنجار اجتماعی مستحکم برای اقدام جمعی می شالوده

کنند، و به ترتیبات مدیریتی و زیربنای  حین اینکه اعضا به یکدیگر اعتماد پیدا می

سازی رسند که نیاز کمتری به پیاده شوند، به این نتیجه می آبرسانی مطمئن می

های سازگاری فردی )نظیر آزمایش گونه متفاوتی از بذر( احساس  یاستراتژ

 شود. می

 گرفته شده است. McCord et al. (5112توجه: برخی از عناصر این جدول، از )

های آبرسانی جمعی، ما با توجه به اینکه عدم توانایی حل معضالت اقدام جمعی ممکن است  در سطح پروژه

های آبیاری برای حل  ایم که با قابلیت نظامهایی را در تحلیل خود آورده د، متغیربه سازگاری خانواری منجر شو

معضالت اقدام جمعی سازگارند. عدم آشنایی اعضا و شکست در تشکیل روابط اجتماعی مستحکم میان اعضا، 

ب غیر تفاوتی در خصوص سایر اعضا و بی عالقگی به حل معضالت تأمین نیروی کار و تصاح ممکن است به بی

گیریم. از  های غیر مستقیم برای آشنایی اعضا، ما چهار متغیر را در نظر می قانونی آب دامن بزند. به عنوان شاخص

شود، تمام منطقه گروه  آنجا که جداسازی جغرافیایی میان اعضا به محدود شدن تعامالت منجر می
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ندی چرخه در طول فصل پرآب را در نظر ایم. همچنین وجود یک جدول زمانبکنندگان را در نظر گرفته مصرف

های آبرسانی جمعی دارای اعضای فراوان، که ممکن است اعضایش با  گیریم، که خصوصیتی است از پروژه می

یکدیگر آشنایی چندانی نداشته باشند. به همین ترتیب، عمر پروژه آبرسانی جمعی و وجود اعضای اخیرا اضافه 

 ;.Anderies et al., 511)یی و اعتماد در میان کل اعضا تأثیرگذار باشد شده نیز ممکن است بر میزان آشنا

Fujiie et al., 5112; Janssen et al., 5112.) است تأسیس  به طور خاص، یک پروژه آبی که مدت زیادی

های  آید، چرا که اعضای چنین گروهی از تجربه شده، بهتر از پس حل کردن معضالت اقدام جمعی بر می

ها در اختیار دارند، و پروژه آبرسانی جمعی که در آن اعضای جدید   در گذشته برای رفع این نوع چالش بیشتری

رود که در توسعه اعتماد درگیری بیشتری داشته باشند و  اند، احتمال بیشتری می نهایتا پنج سال است اضافه شده

در نهایت، ما دو متغیر را در نظر در واقع، موفقیت کمتری در رفع معضالت اقدام جمعی خواهند داشت. 

های پروژه آبرسانی جمعی و مجموع قوانین عضویت،  گیریم، مجموع دفعات جریمه به دلیل دستکاری لوله می

های آبرسانی  باشد. پروژه که نشاندهنده انواع قانون با قابلیت ایجاد اعتماد میان اعضای پروژه آبرسانی جمعی می

کند، با یکی  ا شدت رو به افزایش در خصوص دستکاری زیرساخت پروژه وضع میهای بیشتر ب جمعی که تحریم

های مرتباً در حال افزایش(. این باور میان اعضا که  سازگار است )یعنی تحریم Ostromاز اصول طراحی 

نفس در خصوص کارآمد بودن پروژه  به بود، اعتماد خواهند شکنان به میزان شدت اقداماتشان پاسخگو قانون

نماید. به همین منوال، مجموع قوانین عضویت نیز  آبرسانی جمعی به عنوان یک کل را تقویت و ترویج می

های اعضا به طور آشکارا مشخص شده  باشد: محدودیت می Ostromبازتاب دهنده اولین اصل از اصول طراحی 

تواند به گروه ملحق شود  ی میهای بیشتری بر اینکه چه کس است. بنابراین، پروژه آبرسانی جمعی که محدودیت

ای از اعضا را در خود  نماید، ممکن است مجموعه تری برای عضویت تعیین میهای مطلوب کند و معیار وضع می

جای دهد که در حفظ منابع آبی و زیرساخت آبیاری، مشارکت بیشتری داشته باشند و احساس مسئولیت 

های مرتباً رو به افزایش و محدوده آشکارا  ور هر دو مورد تحریمزیادتری به خرج دهند. ما بر این باوریم که حض

های آبرسانی جمعی را بهبود خواهد بخشید و تقویت کننده اعتماد به  تعیین شده اعضا، اقدام جمعی در پروژه

نفس در شیوه مدیریت آب خواهد بود که در واقع ضامن آبرسانی قابل اطمینان برای خرده مالکان و کاهش 

 های مزرعه داری است. نیاز کشاورز به تنظیم شیوه دهنده

ها.داده4-2

نشان داده شده است انجام شد. رؤسای  8های آبرسانی جمعی که در شکل  آوری داده در هر یک از پروژهجمع

های آبرسانی جمعی در یک نشست گروهی با پروژه پژوهشی ما آشنا شدند، نشستی که اهداف پژوهش  پروژه



                                                                                                                                                       

 در ... آب امنی نا و اقلیمی تنوع با سازگاری چندسطحی عوامل ارزیابی                                                                                                 

 010 

کنندگان آب بودند توضیح داده شد. سپس از هر انجمن  آنهایی که به اتفاق در یک انجمن مصرفبرای تمام 

های آبرسانی جمعی که رؤسایشان مایل به شرکت در برنامه  کنندگان آب، پنج پروژه آبی از میان پروژه مصرف

ردیم که در محدوده های آبرسانی جمعی را انتخاب ک پژوهشی بودند انتخاب نمودیم. تا جای ممکن، پروژه

 را ببینید(. 8گرفتند )شکل  دستی جای میپایین-باالدستی

آورند، که اولی  آوری داده، اطالعات در سطح خانوار را برای تحلیل ما فراهم مینتیجه دو تالش برای جمع

ز کشاور 011های خانوار میان  ، نظرسنجی4183صورت گرفت. در سال  4182و دومی در سال  4183در سال 

ها اطالعات مربوط به  پروژه آبرسانی جمعی به اجرا گذاشته شد. این نظرسنجی 41خرده مالک در سرتاسر 

های مصرف آب را فراهم آورد.  های کشاورزی، و استراتژی های اقتصادی اجتماعی و جغرافیایی، شیوه ویژگی

به اجرا گذاشته شد، در حالی که  های آبرسانی جمعی دارای اعضای زیاد نظرسنجی در پروژه 31حد اقل تعداد 

عضو، هدف ما به دست آوردن نمونه از حداقل نیمی از اعضا  61های آبرسانی جمعی دارای کمتر از  در پروژه

بود. ما تمام خطوط مهم توزیع آب در هر پروژه آبرسانی جمعی را مورد هدف قرار دادیم و به دنبال اجرای 

های  دستی این خطوط بودیم، تا نمونهدستی، بخش میانی، و بخش پایینهای بخش باال ها با خانوار نظرسنجی

بندی شده چند بعدی، های دسته کافی از اطالعات جغرافیایی به دست آوریم. در ادامه، به منظور اجتناب از پاسخ

که یک  شدند )یعنی زمانی ها به طور سه تا در میان در امتداد خطوط توزیع بازدید می تا جای ممکن، خانوار

برای اجرای نظرسنجی بعدی متوقف  Dرسید، ما پیش از اینکه در خانوار  به پایان می Aنظرسنجی در خانوار 

 گرفتیم(. را نادیده می Cو  Bهای  شویم، خانوار

نظرسنجی شده بودند اجرا  4183هایی که در سال  در تعدادی از خانوار 4182های خانوار در سال  نظرسنجی

های بذر  هایی در خصوص گونه ای آزمایش و سازگاری خرده مالک تمرکز داشت، و نیز پرسشه شد و بر شیوه

ای که نوعاً  کشت شده همان فصل و زمان کشت. این کمپین کار میدانی از ماه مه تا آگوست اتفاق افتاد، دوره

ی لجستیک، که در ادامه ها نامند. برای رگرسیون های طوالنی می کشاورزان آن را دوره رشد به دلیل فصل باران

 Nبازدید شده بودند اکتفا نمودیم  4182و  4183هایی که در هر دو سال  های خانوار دهیم، ما به داده توضیح می

= 410) .) 

آوری شد، یک نظرسنجی جداگانه برای رؤسای هر یک از جمع 4183عالوه بر اطالعات خانوار که در سال 

های زیرساختی پروژه آبرسانی  ها، در خصوص جنبه ذاشته شد. این نظرسنجیپروژه آبرسانی جمعی به اجرا گ 41

های مدیریت آب  جمعی و قوانین جاری برای مدیریت آب بود. به طور خاص، جزئیات شرایط عضویت، شیوه

های نظارت بر سوء  های تحریم برای مبارزه با سوء استفاده مصرف آب، استراتژی در فصل خشکسالی، فرایند
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های کلی پروژه آبرسانی جمعی، نظیر کل تعداد اعضا و سال تأسیس را تشریح  ده مصرف آب، و ویژگیاستفا

 کرد. می

همچنین اطالعات آبرسانی در سطح خانوار را از طریق بازدید مکرر هفتگی از  4183تالش کار میدانی سال 

های آبرسانی جمعی مالقات  از پروژه از همان اعضایی که پیش از این در هر یک 4182تا ژانویه  4183ماه ژوئن 

های آبرسانی  آوری نمود تا یک رکورد از میزان جریان آب در طول زمان ارائه گردد. در پروژهشده بودند جمع

های آبرسانی جمعی کوچکتر،  شدند، در حالی که در پروژه خانوار مکررا هفتگی بازدید می 41جمعی بزرگتر، 

خانوار در این تالش پژوهشی شرکت نمودند. ما  301شد، در مجموع،  نوار محدود میخا 81ها تنها به  این بازدید

مرتبه نرخ جریان آب برای هر خانوار را در طول یک دوره هفت ماهه ثبت کردیم. مشابه  41تقریبا 

انی جمعی های باالیی، میانی، و پایینی پروژه آبرس های خانوار، ما ارزیابی خود از آبرسانی را در بخش نظرسنجی

 نیز در نظرسنجی خانوار شرکت کرده بودند. 4183هایی رفتیم که در سال  به اجرا گذاشتیم، و فقط به خانوار

شد، که سپس برای  گیری میلیتری اندازه 81میزان آبرسانی، از طریق ثبت زمان مورد نیاز برای پر شدن یک دبه 

شد.  قه( و ضریب تغییر جریان آب خانوار به کار گرفته میمحاسبه نرخ متوسط جریان آب خانوار )به لیتر در دقی

 CV = (standardشود:  معیاری برای پرکندگی نسبی است و به این ترتیب برآورد می (CVضریب تغییرات 

deviation/mean) * 811. تر خطوط های نامناسب هایی که در موقعیت کنند خانوار ها کمک می ( این داده

های آبرسانی جمعی که اساسا از  مشخص گردند، نظیر خطوط توزیع دارای نشتی، و نیز پروژه اندتوزیع واقع شده

ها با  ها بتوانند در سرتاسر هفته گیریبرند. برای حصول اطمینان از اینکه اندازه آبرسانی نامناسب یا ضعیف رنج می

همیشه از همان خط لوله خانوار پیشین  ها شد، دبه های آب بسته می یکدیگر مقایسه شوند، پس از اینکه تمام شیر

آوری داده بازدید شدند، ما صرفاً آن های جمع خانوار در طول دوره تالش 301شدند. در حالی که  پر می

شرکت  4182و  4183گیریم که در هر دو نظرسنجی سال  های لجستیک در نظر می هایی را در رگرسیون خانوار

 (N = 512)کردند. 

پروژه آبرسانی جمعی را ثبت نمودیم تا اطالعات در خصوص  41های هر  ها و اساسنامه نامهیندر نهایت، ما آی

های مدیریتی را به دست آوریم. ما انتظار  های انتخاباتی و شرایط خدمت برای افراد مشغول در کمیته فرایند

پروژه آبرسانی جمعی نظیر سوء ها و مسائل مربوط به تعامالت منفی اعضا در  هایی نظیر طول دوره داشتیم ویژگی

ها، تمرکز ما بر  ها و اساسنامه نامههای زیربنای آبی، بر آبرسانی تأثیر بگذارند. در ثبت آیین مصرف آب و آسیب

ها در کمیته  ها در کمیته اجرایی، محدودیت زمانی موقعیت حضور یا عدم حضور محتوای ذیل بود: بازه موقعیت
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پذیری متوالی هر شخص و اینکه آیا کمیته مدیریتی نماینده اعضای خود مسئولیتاجرایی، و نیز تعداد مجاز 

 های آبرسانی جمعی. ای تشکیل شده از نمایندگان خطوط توزیع اولیه هر یک از پروژه باشد، نظیر کمیته می

هایآماری.تشریحتحلیل4-3

کنیم تا  های لجستیک واکاوی می ونای از رگرسی ما سازگاری خرده مالک را از طریق به کارگیری مجموعه

های خانوار از جمله ظرفیت برآورد شده آبیاری خانوار توسط ضریب تغییر آبرسانی پروژه آبرسانی  تأثیر ویژگی

های در سطح پروژه آبرسانی جمعی، نشاندهنده توانایی بر رفع معضالت تصاحب غیر  جمعی به خانوار، و ویژگی

های متفاوت بذر، بررسی نماییم. ما  ازگاری خرده مالک در خصوص کشت گونهبندی را بر سقانونی و بودجه

کنیم که  های نظرسنجی واکاوی می آزمایش با گونه متفاوتی از بذر را به عنوان نوعی سازگاری از طریق پرسش

و  اندریزی کردهبرای درک اینکه الف( آیا کشاورزان برای آزمایش یک گونه متفاوت در فصل پیش رو برنامه

 اند. اند، طراحی شده ب( اینکه آیا کشاورزان در پنج سال اخیر گونه متفاوتی از بذر را آزمایش کرده

های  ما همچنین از کشاورزان خواستیم تا نام گونه بذری که آزمایش کرده اند را ارائه دهند. سپس گونه

بندی کردیم: زمان ه این شکل دستههای بذر و کارشناسان محلی ب فهرست شده بذر را بر اساس تعاریف شرکت

های  روز(. گونه 481-811روز(، زمان بلوغ طوالنی ) 861-811روز(، زمان بلوغ متوسط ) 841-01بلوغ کوتاه )

بندی نبودند حذف شدند. سپس از این اطالعات استفاده شد تا مشخص شود هایی که قابل دسته ناشناخته یا آن

هایی که در آینده قصد تغییر  بذر را در گذشته آزمایش کرده بودند، یا آنهای متفاوت  پاسخگویانی که گونه

های  اند یا خیر. در گام بعدی، ما انتخابتر تغییر دادههایی با زمان بلوغ کوتاه بذر را داشتند، بذرشان را به گونه

ها کمتر، مساوی با،  ا بارشهای بارندگی مقایسه کردیم )یعنی اینکه آی کشاورزان را با ارزیابی خودشان از رخداد

کرد بوده است( و تصمیمات انتخاب بذر را با مقادیر  یا بیشتر از آنچه هر کشاورز یک بارندگی معمولی تلقی می

 مقایسه نمودیم. 4182تا  4111بارش از سال 

بالیای های میزان تابش اشعه فرابنفش و بارندگی با ایستگاه گروه  های بارشی از طریق مجموعه داده داده

بندی شده بارش را از طریق های درجه تخمین CHIRPS .(Funk et al., 5112) فراهم شد (CHIRPS)اقلیمی 

نماید.  های سنجش بارندگی، ارائه می آوری شده از ایستگاههای جمع و داده1411 °ای با وضوح  تصاویر ماهواره

کنیم تا مشخص نماییم که آیا تصمیمات  فاده میاست 4182تا  4111های  مربوط به سال CHIRPSهای  ما از داده

آب منطقه مانت کنیا  های کم تر، در مکانهای با زمان بلوغ کوتاه های بذر سازگاریی در خصوص کشت گونه

های با  های بذر اتفاق افتاده است، که نتیجتاً شواهدی است مبنی بر اینکه تصمیمات کشاورزان به آزمایش گونه

های سازگاری هستند برای کنار آمدن با معضالت شرایط اقلیمی.  ر، در حقیقت، استراتژیتزمان بلوغ کوتاه
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ها پاسخ داده  ، به موقعیت دقیق جغرافیایی کشاورزانی که به نظرسنجیGPSهای  مقادیر بارش، بر روی ماهواره

ز بذر در سال بودند تخصیص داده شد. در بررسی قصد کشاورز به سازگاری از طریق کشت گونه متفاوتی ا

)یعنی مارس،  4182های سال  از دوره کاشت در زمان آغاز فصل بارش CHIRPهای ماهیانه  آینده، ما به داده

اند در پنج سال کنیم که ابراز کرده ( اتکا خواهیم نمود. زمانی که کشاورزانی را بررسی می4182آوریل، و مه 

های کاشت و  در سرتاسر دوره CHIRPهای ماهیانه  به دادهاند،  های متفاوت بذر را آزمایش نموده اخیر گونه

(  اتکا خواهیم نمود. 4183و  4184 4188 4181 4111رشد طی پنج سال اخیر )یعنی مارس تا آگوست 

های با  های بذر گروهی مستقل انجام شد تا مشخص شود آیا کشاورزانی که گونه tهای  ای از آزمون مجموعه

اند یا قصد داشتند در آینده های با زمان بلوغ کوتاه یا متوسط( را آزمایش کرده نی بذرتر )یعزمان بلوغ کوتاه

های متفاوت  اند، دوره های با دوره بلوغ طوالنی را آزمایش نموده آزمایش کنند، نسبت به آن کشاورزانی که بذر

های جدید  کنیم که آیا آزمایش گونهدهند تأیید  ها به ما اجازه می اند یا خیر. این مقایسهبارشی را تجربه کرده

 بذر، در حقیقت، نوعی سازگاری در مقابل شرایط بارشی است یا خیر.

پس از نمایش ارتباط میان آزمایش بذر و سازگاری، عوامل سازگاری را چنانکه در باال توصیف شد مورد 

های لجستیک  ای از رگرسیون جموعهرا ببینید(. برآورد این عوامل با استفاده از م 8مالحظه قرار دادیم )جدول 

 های در سطح خانوار و پروژه آبرسانی جمعی بر سازگاری، به قرار زیر است: تأثیر ویژگی

(8)                                                           

اشت یک گونه دویی است و مشخص کننده انتظار از یک کشاورز خاص به ک نشانگر یک متغیر دو Yکه 

 Hباشد،  های متفاوت بذر در پنج سال گذشته می شان به آزمایش گونهمتفاوت از بذر در سال آینده یا پذیرش

یک بردار از  Iهای سطح خانوار از جمله متغیری برای در دسترس بودن آب است، و  یک بردار از ویژگی

های استاندارد، با درنظرگیری پروژه  خطاباشد.  های اقدام جمعی در سطح پروژه آبرسانی جمعی می شاخص

ها در سطح پروژه آبرسانی  ندی دادهبندی شدند. دستهها دسته آبرسانی جمعی برای ماهیت چندسطحی داده

شود.  های مختلف، در نظر گرفته می جمعی، همچنین، در تنوع جغرافیایی، و از این رو در تنوع بارشی میان مکان

های خروجی )یعنی اینکه  های لجستیک را جدا کنیم، هر کدام برای یکی از متغیر یونما برآورد کردیم که رگرس

کرده سال آینده یک گونه متفاوت از بذر را آزمایش کند، و اینکه آیا یک  بینی میآیا یک کشاورز پیش

 کشاورز در پنج سال گذشته گونه متفاوتی از بذر را آزمایش نموده بوده است(.
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.نتایج0

رتباطآزمایشبذرباسازگاریخردهمالک.ا0-1

ای متفاوت از یک  ما مشتاق بودیم مشخص کنیم که آیا سازگاری یک خرده مالک در خصوص کشت گونه

زا مرتبط است یا خیر. کشاورزانی که گفته بودند گونه جدیدی از بذر  بذر، با افزایش تغییر شرایط اقلیمی چالش

کاشت )یعنی مارس، آوریل، مه  دوره ترین، اکثریت ابراز کردند که تازهرا در آینده آزمایش خواهند نمود

تر بوده است )همانگونه که توسط کشاورزان مشخص شده است که های کاشت پیشین، خشک ( از دوره4182

تر اند یا تا حد زیادی خشکتر بودهحدودی خشک یا از حالت عادی تا 4182اند مارس، آوریل، و مه گفته

هایی که در فکر آزمایش گونه متفاوتی از بذر بودند، معتقد بودند که دوره  از خانوار %11ند(. در حقیقت، ابوده

ای که زودتر به بلوغ برسد و در نتیجه  تر بوده است، که میل به آزمایش گونهاخیر کاشت از حالت عادی خشک

 داد. به خشکسالی حساسیت کمتری داشته باشد را گواهی می

بندی های متفاوت بذر را طبق دسته اند گونهدهد که مشخص کرده داد کشاورزانی را نمایش میتع 4جدول

اند یا در شرف آزمایش هستند. توجه داشته باشید که به دلیل وجود تعداد زمان بلوغ کامل بذر، آزمایش کرده

زمان کوتاه یا متوسط بلوغ، در های بذر با  شان با یکدیگر همپوشانی داشت، گونههایی که دوره بلوغ زیاد گونه

کند که توسط  های بذر با زمان کوتاه یا متوسط بلوغ را مشخص می ترجیح گونه 4یک گروه قرار گرفتند. جدول

 اند. اند یا قصد آزمایش آن را دارند تعیین شدهکشاورزانی که گونه متفاوتی از بذر را آزمایش کرده

کنندکهانواعبذرراآزمایشمیهایتحقیقازخردهمالکان:پاسخ2جدول

 
 ها در داخل پرانتز ارائه شده است.توجه: درصد از کل پاسخ

تری آزمایش های چالشی نامتناسبی در محیط طور تر بلوغ بههای با دوره زمانی کوتاه برای تعیین اینکه بذر

ای از بذر با دوره  طبق اینکه گونهها بر  گروهی مستقل انجام شد. خانوار tهای  ای از آزمون اند، مجموعه شده

ای از بذر با دوره زمانی  زمانی کوتاه یا متوسط بلوغ را آزمایش کرده بودند یا قصد آزمایش داشتند، یا گونه

 CHIRPSهای ماهیانه  طوالنی بلوغ را آزمایش کرده بودند یا قصد آزمایش داشتند، گروهبندی شدند. داده

باشد. با نگاهی به آزمایش  ر گزارش شده است( برای موقعیت مکانی هر خانوار میها )به میلیمت نشاندهنده بارش



                                                                                    

 مجموعه مقاالت سازگاری با کم آبی

 016 

های بذر با  دهد در مقایسه با گروهی که قصد دارند گونه نشان می tیک گونه جدید بذر در سال آینده، آزمون 

برای  ، بارش به طور متوسط(mean = 11...2 mm, SD = 55.21 mm)زمان طوالنی بلوغ را آزمایش کنند 

 ,mean = 1502. mm)های بذر با زمان کوتاهتر بلوغ را آزمایش کنند، کمتر است  گروهی که قصد دارند گونه

SD = 51..5 mm) با این وجود، این تفاوت از لحاظ آماری قابل مالحظه نیست .(t(21) =-102112, p = 

دهد در مقایسه با کشاورزانی  نشان می t از سوی دیگر، در رابطه با آزمایش در پنج سال اخیر، آزمون (.1.1.21

 t (122) ;(mean = 25021 mm, SD = 15022 mm)اند های بذر با زمان طوالنی بلوغ را آزمایش کرده که گونه

= -501122, p = 101122های بذر با زمان کوتاه و  ای برای کشاورزانی که گونه ، بارش به طور قابل مالحظه

 .(mean = 12012 mm, SD = 11011 mm)تر بوده است ه بودند، پایینمتوسط بلوغ را آزمایش کرد

.سازگاری،جریانآب،ومدیریت0-2

اند، شده مرتبط گرفته نظر های سطح خانوار و سطح پروژه آبرسانی جمعی که با آزمایش بذر در در ادامه ما متغیر

جریان آب )پراکندگی نسبی بیشتر( به  (. در سطح خانوار، یک ضریب تغییرات باالتر3بررسی نمودیم )جدول

طور مثبتی با تمایل کشاورز به آزمایش گونه متفاوت بذر در سال آینده همبستگی داشت، و حاکی از ارتباط 

پراکندگی بیشتر در جریان آب با تمایل به انجام اقدامات سازگاری است. این مسئله بیانگر آن است که امنیت 

گیرد  های سازگاری که به کار می داشت شخصی از امنیت آب(، بر استراتژیآب خرده مالک )و احتماال بر

های کشاورزی از طریق شرکت در جلسات نیز با آزمایش  ها با مأموران حمایتی پروژه مؤثر است. تعامل خانوار

ی ها بذر در نظر گرفته شده مرتبط است، و حاکی از این است که کشاورزانی که با مأموران حمایتی پروژه

های جدید بذر را در آینده آزمایش کنند.  کشاورزی تماس بیشتری دارند، احتمال بیشتری وجود دارد که گونه

های آبرسانی جمعی که قوانین مؤثر بیشتری به منظور مبارزه با دستکاری زیرساخت  در سطح جمعیتی، پروژه

ذر، همبستگی مثبتی دارند. از سوی دیگر، های ب گذارند، با تمایل به تغییر گونه شبکه خطوط لوله به اجرا می

های آبرسانی جمعی که تعداد اعضایشان را طی  سازد: پروژه ظاهرا افزایش اعضا، وضعیت سازگاری را وخیم می

 اند. اند، به طور منفی با تمایل به آزمایش گونه متفاوتی از بذر، مرتبط بوده پنج سال گذشته افزایش داده
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هایبذرجدیددرآیندهوعواملتعیینکنندهجستیکاحتمالآزمایشگونه:رگرسیونل3جدول

 
های متفاوت بذر در گذشته، همچنین دریافتیم که ضریب تغییرات آبرسانی  های گونه در خصوص آزمایش

خانوار )پرکندگی نسبی باالتر( به طور مثبتی با آزمایش گونه بذر ارتباط داشت، که مجددا یک رابطه میان 

ای  (. همچنین در سطح خانوار، مجموع درآمد، رابطه2گذارد )جدول ازگاری و امنیت آب را به نمایش میس

اندک ولی مثبت با آزمایش در گذشته داشت. در سطح جمعیت، اگر یک پروژه آبرسانی جمعی در فصل رشد، 

ر در گذشته موجود چرخش آب میان اعضایش را در دستور کار داشت، یک رابطه منفی با آزمایش گونه بذ

بود. همچنین یک رابطه منفی میان مجموع قوانین عضویت در حال اجرا و سازگاری در خصوص کاشت بذر در 

گذشته وجود داشت. متناوباً، مجموع ناحیه تحت پوشش پروژه آبرسانی جمعی، به طور مثبتی با آزمایش 

های محافظت از  ن قبلی، مجموع جریمههای بذر در گذشته همبستگی داشت، و مشابه نتایج رگرسیو گونه

 ها نیز به طور مثبتی با آزمایش بذر در گذشته رابطه داشت. دستکاری لوله

هایبذرجدیددرگذشتهوعواملتعیینکننده:رگرسیونلجستیکاحتمالآزمایشگونه4جدول
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.تشریحمطالب6

.توضیحپیوندامنیتآبوسازگاری6-1

خشک، دسترسی به آب مورد نیاز برای آبیاری، نقش  دی حیاتی در خصوص کشاورزی نیمهبه عنوان یک ورو

های لجستیک دریافتند که آبرسانی غیر قابل  نماید. رگرسیون چشمگیری در تصمیمات در سطح مزرعه ایفا می

اولیه ما از  هاطمینان برای آبیاری از طرف پروژه آبرسانی جمعی با آزمایش بذر مرتبط بود. این یافته، فرضی

های  اعتماد آب مورد نیاز برای آبیاری به آزمایش گونه کند که عدم وجود عرضه قابل را تأیید می 8جدول

های بارندگی  هایی با قابلیت رسیدن به بلوغ در دوره جدید بذر منجر خواهد شد چرا که کشاورزان به دنبال گونه

های خشکسالی، نیازی به آبیاری ندارند. ما این نتیجه  در دوره هستند و از این رو برای رساندن محصوالت به بلوغ

 نماییم. های مورد انتظار با جزئیات بیشتر واکاوی می های در گذشته و آزمایش را برای آزمایش

Deressa et al. (5111)  دریافت که کاهش بارندگی به افزایش احتمال سازگاری خرده مالک منجر شد. در

نامطلوب تنظیم شدند.  های کشاورز به منظور حفظ تولید در صورت مواجهه با شرایط راتژیها، است مطالعات آن

های مشابهی به در دسترس بودن آب در منطقه مانت کنیا در جریان است: خرده مالکانی که  ظاهرا واکنش

رود که قصدشان  یتر باشد، احتمال بیشتری مبینیآبرسانی از طرف پروژه آبرسانی جمعی برایشان غیر قابل پیش

برای آزمایش گونه متفاوت جدیدی از بذر در آینده را آشکار سازند. بنابراین، کشاورزان ممکن است درک 

شان را برند و ظرفیت آبیاری ها از در دسترس نبودن قابل اطمینان آب رنج می خود از شرایط را ابراز کنند که آن

در آینده را به دوره پرآب پیش رو پیوند بزنند، بنابراین،  بینند که بتواند یک دوره خشکسالی در حدی نمی

گروه مستقل ما،  tآزمایش بذر، ممکن است ماندگارترین شیوه سازگاری با شرایط در حال تغییر باشد. آزمون 

در حالی که تفاوت چشمگیری میان بارندگی برای خرده مالکانی که قصد آزمایش گونه بذر با زمان کوتاه بلوغ 

های بذر با دوره طوالنی بلوغ را داشتند مشخص  هایی که قصد آزمایش گونه شتند و بارندگی برای آنرا دا

نکرد، نیز با این فرض که بارندگی به طور متوسط، برای گروهی از کشاورزان که مشخص کردند تمایل دارند 

واهدی موجود است که آزمایش های با دوره بلوغ کوتاهتر را آزمایش کنند، کمتر بوده است. بنابراین، ش بذر

 پذیرد. تر، به منظور مقابله با ناامنی آب صورت می زا های چالش های بذر در این محیط گونه

با توجه به سازگاری پیشین در خصوص کشت بذر، مطلوب است سوگیری در یادآوری وقایع یعنی عدم 

 ,Boundوی نتایج ذکر شود. مطالعاتی نظیر ها در طول زمان، پیش از واکا توانایی به یاد آوردن دقیق رویداد

Brown, and Mathiowetz (5111) ها به وجود  ها در خصوص نظرسنجی نشان دادند با گذشت زمان، خطا

ای که قبال اتفاق افتاده را به یاد آورند، برخی  شود واقعه آیند، از این رو، زمانی که از پاسخگویان خواسته می می
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اند ادعا کرده Beegle, Carletto, and Himelein (5115ید انجام شود. از سوی دیگر، )از اقدامات احتیاطی با

اند، احتمال بیشتری وجود دارد که به طور دقیقتر توسط خرده مالکان به یاد  وقایعی که برجستگی بزرگتری داشته

لی قابل توجه همزمان آورده شوند. از آنجا که آزمایش گونه متفاوتی از بذر ممکن است با یک دوره خشکسا

های کشاورزی  گران پروژهشود ، با یک تراکنش مالی همراه شود، یا حاصل گفتگو با یکی از مشاوران حمایت

ای از بذر در گذشته، یک رخداد برجسته است که خرده  باشد، یا تمام موارد فوق، ما معتقدیم آزمایش گونه

 قبل اتفاق افتاده باشد. مالکان به یاد خواهند آورد، حتی اگر چندین سال

تر آب توسط پروژه آبرسانی جمعی با بندی غیر قابل اطمینانمشابه با سازگاری بذری مورد انتظار، بودجه

های متفاوت بذر در پنج سال گذشته مرتبط است. این مسئله حاکی از این است که  های گونه آزمایش

اند، در گذشته نیز به همین منوال آبرسانی طمینانی مواجههایی که در حال حاضر با آبرسانی غیر قابل ا خانوار

های متفاوت بذر برای کنار  اند، که موجب اتخاذ تصمیمات در خصوص آزمایش گونه نامناسبی را تجربه کرده

ای که در منطقه مورد مطالعه وجود دارد  کند اینرسی بالقوه آمدن با شرایط متغیر شده است. این ارتباط کمک می

ها مزمن باشد و این مسئله ممکن است  شود: آبرسانی غیر قابل اطمینان ممکن است برای برخی از خانوارمشخص 

هایی هستند که قابلیت تضمین یک  ها منجر شود چرا که به دنبال گونه به آزمایش مداوم بذر توسط خانوار

ذری در پنج سال اخیر را بررسی گروه مستقل ما که در آن سازگاری ب tبرداشت مطلوب را داشته باشد. آزمون 

کند که آزمایش بذر توسط خرده مالکان اقدامی است در جهت مقابله با ناامنی  نمودیم نیز این ایده را تقویت می

های با زمان  هایی که بذر های با زمان کوتاه بلوغ آزمایش کرده بودند نسبت به آن آب. خرده مالکانی که بذر

ای را تجربه کرده بودند، که  بودند، در پنج سال اخیر شرایط خشکسالی قابل مالحظهطوالنی بلوغ آزمایشه کرده 

زای رشد محصوالت  نمایانگر انجام یک اقدام سازگاریی توسط خرده مالکان در زمان مواجهه با شرایط چالش

باشد. می

هایدرسطحخانوار.توضیحسازگاریبذریازطریقسایرمسیر6-2

های در سطح خانوار در خصوص  آب، جداول سه و چهار هر یک تنها یکی از محرکجدای از تغییرات 

آزمایش بذر را مشخص نمودند. از نظر آزمایش بذر در آینده، یک رابطه مثبت با شرکت در جلسات با حضور 

های کشاورزی مشخص شد، و از نظر آزمایش بذر در گذشته، یک رابطه مثبت ولی  گر پروژهمأموران حمایت

 ندک با مجموع درآمد یافت شد.ا

های  گر پروژهباشند. در موقعیت مواجهه با مأموران حمایت می 8هر دوی این روابط در راستای فرضیه جدول 

های متفاوت  های جدید، تمایل کشاورز برای آزمایش گونه کشاورزی، رابطه حاکی از آن است که تماس با ایده
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 ,Rahm and Huffman (1122), Kassie, Jaletaسط مطالعاتی نظیر دهد. این رابطه تو بذر را افزایش می

Shiferaw, Mmbando, and Mekuria (511.), and McCord et al. (5112) از نظر  .شود تقویت می

 Somda et al. (5115), Pannell et al. (5111), Knowler andدرآمد، روابط مشخص شده با تحقیقاتی نظیر 

Bradshaw (5112) های  یک راستا است، که نشاندهنده نیاز به یک امنیت مالی پیش از آغاز آزمایش شیوه در

های در سطح جمعیت، که در ادامه  ها با نیرو باشد. در ترکیب این یافته متفاوت مزرعه داری توسط کشاورز می

ز، به ترکیب تودرتو نماییم، و نیز تأثیر تغییرات آب در سطح خانوار، واضح است که سازگاری کشاور مطرح می

 های وابسته به یکدیگر، گره خورده است. ای از محرک و پیچیده

.نقشمدیریتآبواقدامجمعیدرسازگاریخردهمالک6-3

داری به های مزرعه های در سطح جمعیت با سازگاری خرده مالک، فرض کردیم شیوه با توجه به رابطه متغیر

د که مشخص شود پروژه آبرسانی جمعی قادر به حل معضالت اقدام جمعی احتمال زیاد زمانی تنظیم خواهند ش

کنند، یا  بندی آب را تجربه میباشد. خرده مالکانی که تصاحب غیر قانونی و یا عدم توانایی در بودجه نمی

دهی مناسب پروژه آبرسانی جمعی و نیاز کنند، با توجه به عدم سرویس الوقوع را احساس می های قریب شکست

شان را به کار های سازگاریی خودساخته به پیمودن مسیر به تنهایی، احتمال بیشتری وجود دارد که استراتژی

 گیرند.

نمایند این است که اقدام جمعی را  کنندگان که یک منبع مشترک را مدیریت می هدف هر گروهی از مصرف

ها را اینگونه  هنجار Crawford and Ostrom (5111)به عنوان یک هنجار اجتماعی در میان اعضا القا کنند. 

شود در این خصوص که چه چیز باید یا ممکن است  هایی که توسط افراد رعایت می اند: تجویزتوصیف کرده

روند، قوانینی نیز  ها در رفع معضالت اجتماعی ضروری به شمار می مجاز نباشد یا باشد. و با این حال که هنجار

هایی که اعضایشان به یکدیگر اعتماد دارند و معتقدند تمام  ها الزم است. مثالً، گروه اربرای پشتیبانی از این هنج

اعضای یک پروژه آبرسانی جمعی، سهم برابری از آب دارند، در موقعیت بهتری برای رفع معضالت اجتماعی 

دسترنج دیگران از  مندی از طلب ممکن است تمایل داشته باشند با بهره باشند. با این وجود، اعضای فرصت می

ها در خصوص مصرف آب را نادیده بگیرند. در  های کاری شانه خالی کنند یا برخی از محدودیت مسئولیت

نتیجه، قوانین برای مشخص شدن مسئولیت اعضا و حصول اطمینان از اینکه تخلفاتی نظیر دستکاری زیرساخت 

 اند، نیاز است.خط لوله توزیع، با تحریم همراه



                                                                                                                                                       

 در ... آب امنی نا و اقلیمی تنوع با سازگاری چندسطحی عوامل ارزیابی                                                                                                 

 000 

های سازگاری خرده مالک در سطح جمعیت  بینی کنندهرسیون لجستیک که به دنبال شناخت پیشنتایج رگ

نماید. اول، رگرسیون  ها و قوانین در حل معضالت اجتماعی به طور ضمنی اشاره می است، به این ترکیب هنجار

متفاوت بذر است. در  های لجستیکی را در نظر بگیرید که به دنبال شناخت سازگاری در آینده به وسیله گونه

اند، یک رابطه منفی با  های آبرسانی جمعی که تعداد اعضایشان را طی پنج سال اخیر افزایش داده پروژه

سازگاری بذری وجود داشته است، که نشانه این است که احتمال سازگاری بذری جدید در زمانی که اعضا به 

بینی کرده بودیم: که حضور اعضای جدید، فشاری ا پیشاند کمتر است. ما خالف این مورد رتازگی اضافه شده

های سازگاریی خودشان ترغیب خواهد نمود. اما  سازی استراتژیخواهد بود بر اعتماد موجود، و اعضا را به پیاده

 های اعتماد و روابط چیزی که ممکن است شاهد آن باشیم، آگاهی اعضا و مدیران از این مسئله است که هنجار

طلب آب گرفته شود. در نتیجه،  ز پیش آنقدر مستحکم هستند که جلوی مصرف کنندگان  فرصتمتقابل ا

کند به این دلیل که مطمئن است قادر خواهد بود اقدام جمعی را  پروژه آبرسانی جمعی اعضای جدید اضافه می

ای  ها را به اندازه هنجار به عنوان یک هنجار میان اعضایش حفظ کند. به عالوه، ظاهرا پروژه آبرسانی جمعی، این

فرسای تخلفات زیرساختی را به دوش بکشند، همانطور که  داند که نیازی نیست اعضا مجازات طاقت کارآمد می

توسط رابطه مثبت میان سازگاری و تحریم به نمایش گذاشته شد )یعنی سازگاری خرده مالک، همزمان با 

یابد(. در حالی که این مورد با فرض نخستین ما در  می های دستکاری خط لوله، کاهش کاهش تعداد مجازات

های  های آبرسانی جمعی دارای هنجار تضاد است، با این روایت همراستاست که خرده مالکانی که در پروژه

اجتماعی کارآمد برای حل معضالت اجتماعی، برای تغییر در شیوه مزرعه داری خود، فشار کمتری احساس 

 خواهند کرد.

های بذری پیشین، ما مجددا یک رابطه مثبت میان سازگاری خرده مالک و مجموع  سازگاریدر خصوص 

های تخلفات زیرساختی یافتیم. با این حال، این رگرسیون نیز یک رابطه منفی میان مجموع قوانین  مجازات

کاهش پیدا عضویت و سازگاری بذری را نتیجه داد، به طوری که با افزایش قوانین عضویت، سازگاری بذری 

انتخاب در  کند که پیش کرد. این رابطه با آنچه ما در ابتدا فرض کرده بودیم سازگار است، و بیان می می

واردان  های بسیار زیاد برای عضویت تازه خصوص اطاعت از قانون، اعضای قابل اعتماد، که هنگام وضع معیار

های بیش از حد پیچیده و سنگین در  به تحریمکند، ممکن است نیاز  توسط یک پروژه آبرسانی جمعی صدق می

های اجتماعی و قوانین در محافظت علیه  مقابل سوء مصرف آب را کاهش دهد. در نتیجه، این ترکیب از هنجار

هایشان  های پیشین بذر را کاهش داده است چرا که اعضا به توانایی گروه افراد فرصت طلب ظاهرا نیاز به آزمایش

 م جمعی مطمئن شدند.در حل معضالت اقدا
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های آبرسانی جمعی که چرخش آب در فصل پرآب میان  این مدل همچنین بیانگر آن است که در پروژه

های بسیار بزرگ از آن استفاده  اعضایش در جریان بوده است، که ما به طور خاص به عنوان شاخص گروه

را آزمایش کرده باشند. این مورد با فرض های متفاوت بذر  نمودیم، احتمال کمتری بود که خرده مالکان گونه

اولیه ما در تضاد بود، اما با روایتی که در پاراگراف قبل آورده شد همراستاست: اگر قوانین عضویت، اعضای 

پایبند به قانون را انتخاب کنند که حافظان خوبی برای منبع آب و زیرساخت باشند، آنگاه ترویج اعتماد میان 

ر هم که بزرگ باشد، دیگر مسئله خاصی نخواهد بود. اما چیزی که جالب توجه است، اعضای گروه، هرچه قد

این است که منطقه پروژه آبرسانی جمعی به طور مثبتی با آزمایش بذر کشاورز در گذشته رابطه داشت. این 

لکان به ندرت با مورد با فرض اولیه ما سازگار بود، که ما آن را تأیید نمودیم با این استدالل که اگر خرده ما

های محدود، فرصت  یکدیگر در تعامل باشند، دستیابی به اقدام جمعی موفق، دشوار خواهد بود. با این تعامل

کمتری برای اعتمادسازی وجود خواهد داشت و اعضا شاید احساس کنند که برای مقابله با هرگونه شکست 

های سازگاریی اقدام کنند. بنا بر این، در حالی که  یسازی استراتژاحتمالی مدیریت آب، باید خودشان به پیاده

آل را برای مصرف آب انتخاب کند که پذیرای اعتمادسازی باشند،  قوانین عضویت ممکن است افرادی ایده

حتی به عنوان یک گروه بزرگ، چنانچه اعضا پراکنده شوند و به ندرت با یکدیگر تعامل داشته باشند، که 

های  آبرسانی جمعی با گستره پوشش وسیع این اتفاق بیفتد، اعضا از ایجاد پیوند ممکن است در یک پروژه

اجتماعی مورد نیاز برای حل معضالت اجتماعی، باز خواهند ماند. به عبارت دیگر، صرفا وجود یک گروه 

یکدیگر بزرگ شامل اعضایی که پذیرای ایده اعتمادسازی باشند، به خودی خود، ناکافیست، این اعضا باید با 

های آبرسانی جمعی با پوشش گسترده قرار  تعامل داشته باشند تا اعتماد ایجاد شود. خرده مالکانی که در پروژه

شود پایداری مدیریت آب  دارند، ممکن است این کمبود را میان اعضای گروه احساس کنند، که موجب می

 هند.های مزرعه داری خود را تغییر د خود را زیر سوال ببرند و شیوه

دهیبهامنیتآبوسازگاریهایپیشروبرایشکل.فرصت6-4

های آبرسانی جمعی طراحی  های مدیریتی پروژه ما استدالل کردیم که ترتیبات مدیریتی، که نوعا توسط کمیته

ین گذارد. با ا سازد و در واقع، بر سازگاری خرده مالک تأثیر می های اقدام جمعی را فراهم می شوند، فرصت می

کنندگان در سطح محلی برای مشارکت در مدیریت آب، خصوصیتی که در اصول  وجود، توانایی مصرف

حرکت به تصمیمات مدیریتی  آورده شده است، به این معناست که اعضا صرفا تماشاگرانی بی Ostromطراحی 

جمله مدیران منابع، بر  کنندگان از و نتایج حاصله نیستند. بنابراین، ظرفیت اشتراک اطالعات با دیگر مصرف

در این  (.Janssen et al., 5112)بندی و تصاحب غیر قانونی مؤثر است توانایی کاربران در حل معضالت بودجه
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کنیم  های پیش رو برای خرده مالکان در واکنش به تصمیمات مدیریتی را تشریح می زیرقسمت پایانی، ما فرصت

 پردازیم. می و به نحوه تأثیر احتمالی آن بر سازگاری

های  های پروژه آبرسانی جمعی آشکار ساخت که تقریبا هشتاد درصد پروژه ها و اساسنامه نامهتحلیل آیین

شان باید شامل های مدیریتی کرد کمیته شدند که به طور رسمی بیان می آبرسانی جمعی شامل زبانی می

های مهمِ پروژه آبرسانی جمعی باشند.  ایر ساختارها، مناطق، و س نمایندگانی از هر یک از خطوط لوله مهم، شعبه

های آبرسانی ضعیف، لوله  کنند، و مسئول گزارش نگرانی این نمایندگان در کمیته مدیریت خدمت می

ها از طرف افراد حوزه خود به کمیته اجرایی هستند. بنابراین، یک مکانیزم ارتباطی  دیده، و سایر نارضایتی آسیب

گیرنده وجود دارد. همچنین مکانیزمی برای وری، میان اعضای پروژه و مدیران تصمیم، حد اقل به طور تئ

های مدیریتی محدودیت زمانی مشخص  جایگزینی افراد ناکارآمد در بدنه مدیریت وجود دارد: تقریبا تمام پست

چنانچه نماینده  دهد یک شخص را در پایان دوره، حذف کنند. برای نمونه، ای دارند که به اعضا اجازه می شده

یک شعبه به طور مداوم در گزارش شکستگی یک خط لوله توزیع آب و متعاقباً شکایات مربوط به مشکالت 

آبرسانی احمال کند، اعضا قادر خواهند بود در پایان دوره، شخص دیگری را برای آن شعبه برگزینند. طول 

های آبرسانی جمعی دوچار  . پروژه%(11)شود  های آبرسانی جمعی دو سال تعیین می ها در اکثر پروژه دوره

شان از محدودیت مدتی که در اختیار دارند: های انتخابات مجدد و در استفاده شوند، اما در فرایند دگرگون می

 طور دهد به های آبرسانی جمعی شرایطی وجود دارد که به بدنه مدیریتی اجازه می تقریبا در میان نیمی از پروژه

اند با شخص دیگری هایی که با محدودیت مواجه ایان هر دوره به دنبال انتخابات مجدد باشند و آننامحدود در پ

 گردند. جایگزین می

های انتخابات مجدد، عناصر کلیدی برای درک ارتباط میان مدیران آب و اعضای گروه،  طول دوره و فرایند

باشند.  از عدم پایبندی اعضا به قوانین  میهای پیش روی اعضای ناراضی از آبرسانی ضعیف یا  و نیز فرصت

های آبرسانی جمعی  ها نوعا کوتاهند و اینکه بسیاری از پروژه تحلیل قوانین رسمی آشکار ساخت که طول دوره

شوند که نشانگر استلزام نمایندگی مؤثر و مداوم برای  هایی بر تعداد دوره خدمت هر شخص قائل می محدودیت

کمیته مدیریت پروژه آبرسانی جمعی است. به این ترتیب، شواهدی موجود است  حفظ موقعیت یک شخص در

دهد خرده مالکان یک کنال ارتباطی در اختیار دارند که از طریق آن با کمیته مدیریت پروژه  که نشان می

از منابع آبرسانی جمعی در ارتباط باشند و مکانیزمی در اختیار دارند تا در صورت ناکارآمدی عینی در محافظت 

آب و زیرساخت آبیاری، تصمیمگیرندگان را پاسخگو کنند. تحقیقات بیشتری برای تعیین میزان تأثیر این گزینه 

 به عنوان یک راه حل، نیاز است.
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محور خرده مالکی مورد بررسی قرار  خشک آبیاری های کشاورزی نیمه این مطالعه، سازگاری را در اکوسیستم

حوادث خشکسالی و زنده نگه  آبی و های قحطی و بی نین محیط هایی، خرده مالکان برای کاهش دورهداد. در چ

ها  دستی که باران کافی برای تولید قابل اطمینان در برخی از سالداشتن تولیدات کشاورزی در نواحی پایین

-های نهادی و تصمیم ت میان پویاییکنند، به آبیاری نیاز دارند. پژوهش ما، با، بررسی فعل و انفعاال دریافت نمی

های آبیاری با مقیاس کوچک که تحت تأثیر خشکسالی مزمن قرار گرفته  های در سطح خانوار در نظام گیری

های خرده مالکی کمک  های پژوهشی از پیش انجام شده در خصوص سازگاری در نظام است، به تکمیل کار

بینی شده هایی که پیش سیار حیاتی است، خصوصا در مکانکند. نقش مدیریت آب در سازگاری کشاورز ب می

ها به کشاورزی برای  ای در پی داشته باشند و بخش اعظم خانوار است تغییرات اقلیمی، تأثیرات قابل مالحظه

اند. ما نشان دادیم که ظرفیت کاهش یافته آبیاری در سطح خانوار، با  امرار معاش جهت ادامه زندگی وابسته

کند که خرده مالکان  تر بلوغ، ارتباط دارد. این مسئله، تأیید میهای بذر با زمان کوتاه امتحان گونهتمایل به 

های  های سازگاری را در پیش خواهند گرفت چنانچه کمبود آب این احساس را ایجاد کند که شیوه رفتار

به طور بالقوه در سازگاری  داری باید تنظیم شوند. با این حال، نقش مدیریت آب در سطح جمعیت نیزمزرعه

کنندگان آب به اعتمادسازی میان  خانوار مؤثر است. به طور خاص، سازگاری خرده مالک به توانایی مصرف

های اقدام جمعی وابسته است. این  های مدیریت آب در رویارویی با چالش یکدیگر، و نیز میزان کارآمدی نهاد

ها را به عنوان بازیگران مستقل در نظر  ازگاری نباید صرفاً خانوارکند که پژوهش در خصوص س مقاله پیشنهاد می

ها باید به عنوان نیرویی بالقوه برای مدیریت آب در سطح جمعیت به منظور تأثیر بر  بگیرند، بلکه خانوار

های  گیری در اکوسیستمسازگاری خرده مالک در نظر گرفته شوند. مطالعه بعدی در خصوص واکاوی تصمیم

خشک، از بررسی این فعل و انفعاالت میان مدیریت آب، در دسترس بودن آب، و سازگاری  زی نیمهکشاور

 خرده مالک، منتفع خواهد شد.
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چکیده

 

است. ناکافی برودن منرابع آب محلری و نیرز      آبی شدید روبرو بوده ای با کم چین به ویژه در مناطق شمالی قلمرو خود به طور فزاینده

آبی در چین هستند که هر دو نیز ترأثیرات جردی    های بحران کم افت کیفیت آب به واسطه افزایش میزان آلودگی از جمله مشخصه

ه یرک  اند. سه عامل توزیع فضایی ناهمگون منابع آب، توسعه اقتصادی و شهرنشرینی سرریع بره همررا     بر جامعه و محیط زیست داشته

آبی در چین دخیل هستند. هرچند تغییر  جمعیت عظیم رو به رشد، و باالخره مدیریت ضعیف منابع آب در ایجاد و تشدید بحران کم

توانرد   دو عامل نخست تقریبًا غیر قابل بهبود هستند، بهبود شریوه مردیریت منرابع آب یرک گزینره مقررون بره صررفه اسرت کره مری           

معضل را از میان ببرد. بهبود شیوه مدیریت منابع آب هدفی درازمدت و تحقق آن نیز نیازمنرد اتخراذ   پذیری چین در برابر این  آسیب

آبی، نهادهای متولی حقوق آب، رویکردهای برازارمحور و   نگر و نیز تالش مداوم است. به منظور مقابله با معضل کم رویکردی کل

 های دولت قرار گیرند. سازی باید در رأس اولویت ظرفیت

 

 کمبود منابع آب، آلودگی، چین، مدیریت واژگانکلیدی:

                                                           
1.Jiang ,Yong (5111). China’s water scarcity. Environmental Management 09. 

doi:1101111/j.jenvman.51110120111 
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گرویی بره    آبی فزاینده و شدید روبرو بوده است. به موازات ناکافی برودن منرابع آبری بره منظرور پاسرخ       چین با کم

 های سطحی و زیرزمینی در بسیاری از مناطق شمالی و شرقی ایرن  رویه آب مصرف فزاینده این ماده، استخراج بی

محیطی شدیدی مانند فرونشسرت   رویه از منابع آبی به بروز پیامدهای زیست برداری بی کشور رخ داده است. بهره

 ,Liu and Yu, 5111; Hanها منجر شده است ) های خاک و تخریب اکوسیستم زمین، نفوذ نمک به درون الیه

511.; Foster et al., 5112; Liu and Xia, 5112; Fan et al., 5111; Cai and Ringler, 5112; Xia et 

al., 5112  در عین حال، کیفیت پایین آب به واسطه آلودگی به تشدید معضل عدم دسترسی کافی بره آب در .)

 ,Li, 5112; Liu and Diamond, 5111; Zhu et al., 5112–1111SEPA ;آب منجر شده اسرت )  مناطق کم

a5112; WB, 5112; CAS, 5111یت پایین آن متقابالً بر یکردیگر ترأثیر گذاشرته و امنیرت     (. کمبود آب و کیف

 اند. غذایی، توسعه اقتصادی و کیفیت زندگی در چین را در معرض تهدید قرار داده

رونرد اصرالح    8111آبی در این کشور به خوبی آگراه اسرت و از اواخرر دهره      دولت چین از وجود معضل کم

حال معضالت مربوط به کمبرود آب و کیفیرت پرایین آن همچنران     مدیریت منابع آب را آغاز کرده است. با این 

آبی در چین و تأثیرات جردی درحرال ظهرور آن برر جامعره و محریط زیسرت         شدید هستند. پیچیدگی معضل کم

کند. آیا درک درستی از معضل آب وجود دارد؟ عامرل یرا عوامرل     های مهم فراوانی را به ذهن متبادر می پرسش

های خود به  گذاری تالش تواند از طریق هدف ر چین کدام هستند؟ دولت چین چگونه میآبی د ایجاد معضل کم

گونه مؤثرتری به بهبود مدیریت منابع آب و مقابله هرچه بهتر با مسائل و مشکالت در این حوزه بپردازد؟ چین به 

سالم، از انگیزه سازگار با یک محیط زیست « توسعه علمی»عنوان بخشی از طرح راهبردی خود جهت کمک به 

(. مردیریت منرابع آب یکری از    b5112; MWR, 5111, SCالزم بررای مقابلره برا معضرل آب برخروردار اسرت )      

(. به موازات تالش چین  ,5111SCگذاری است ) های دولت چین در حوزه سیاست های اصلی در برنامه اولویت

آبی  ، داشتن درک روشنی از معضل کمبرای تدوین رویکردهای مؤثر جهت رفع معضالت مربوط به کمبود آب

 کننده است.  نیز بسیار تعیین

هرای   ای را در سراسر جهان به خود جلرب کررده و رسرانه    معضالت چین در حوزه منابع آب توجهات گسترده

 ,Yardley, 5112Wong ;انرد )  تایمز و نشریه اکونومیست به پوشرش آن پرداختره   نیویورکخبری بزرگ مانند 

5111ist, ; Econom5112 موارد مربوط به کمبود آب در چین یک معضل جهانی است، زیرا این کشور، هم .)

 Liu andمحیطی با سایر نقاط جهان دارای ارتباط متقابل فزاینرده اسرت )   به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ زیست

5112Diamond,     عظریم و در حرال   (. اگر توانایی چین برای تولید غذای کافی جهت تأمین نیراز یرک جمعیرت
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 Brown andتوانرد کرل جهران را تحرت ترأثیر قررار دهرد )        رشد محدود شرود، کمبرود آب در ایرن کشرور مری     

5112; Cai and Ringler, 5112; Tso, 1112Halweil,    بنابراین حل این معضل به نفع توسعه جهرانی پایردار .)

 کند. توسعه را تهدید می آبی توسعه اقتصادی چین و پایداری این خواهد بود، خاصه آنکه کم

آبی در چین از طریرق   نگر در پیوند با معضل کم مقاله حاضر با هدف ارائه تصویری اجمالی و نیز رویکرد کل

های بروز و قابل دسترس عموم نوشته شرده اسرت. هردف از نگرارش ایرن مقالره، درک هرچره بهترر          تدوین داده

 کننده دارند.  پایدار چین نقشی تعیین معضالت جاری در حوزه منابع آب است که در توسعه

آبی در چین به لحراظ کیفیرت و کمیرت آب خرواهیم      در بخش دوم این مقاله به توصیف و معرفی معضل کم

هرای طبیعری منرابع آبری چرین و ناکرافی        پرداخت. در قسمت اول از بخش دوم مقاله به اختصار به تشریح ویژگی

محیطری درحرال    رویه و نیز تشرریح پیامردهای زیسرت    های بی برداری ، بهرهآبی بودن مقدار این منابع به واسطه کم

رویه خواهیم پرداخت. در قسمت دوم از بخش دوم تمرکز ما برر افرت کیفیرت     برداری بی ظهور ناشی از این بهره

آب موجود خواهد بود که به تشدید کمبود آب قابل دسترس منجر شده است. در بخش سوم به تجزیه و تحلیرل  

آبی در چین و از جمله مشکالت موجود در حوزه مدیریت منابع آب خواهیم پرداخرت   ل و عوامل معضل کمعل

هرای   ها خواهد بود. فصل چهرارم بره بررسری اجمرالی طررح      که ترویج استفاده پایدار از منابع آب مستلزم حل آن

هرای   ت. ارائره برخری توصریه   های آینده در حوزه مدیریت منابع آب اختصاص خواهد داش راهبردی و نیز چالش

 سیاستی در بخش پنجم، پایان بخش این مقاله خواهد بود.

هایآبریزدرچین..نقشهرودهایاصلیوحوضه1شکل

افزایشتیرگینشانازکاهشسرانهآبساالنهدردسترساست.
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 آبیدرچین.منابعآبوکم2

انرد. چرین در عرین روبررو      رپذیری از متغیرهای زمانی توزیع شرده منابع آب در چین به شکل فضایی و البته با تأثی

رویره از منرابع آب و افرت کیفیرت آب نیرز هسرت کره         بررداری بری   بودن با موارد فزاینده کمبود آب، شاهد بهره

 اجتماعی به همراه داشته است.-محیطی و اقتصادی پیامدهایی جدی به لحاظ زیست

زمانی-هاییفضایی.منابعآبوویژگی2-1

منابع آبی در چین به لحاظ جغرافیایی به ُنه حوضه رودخانره اصرلی یعنری یانرگ تسره، رودخانره زرد )هوانرگ(،        

(. برا  8انرد )شرکل    تقسریم شرده   3لیائو، پرل، جنوب شرق، جنوب غرب و شمال غرب-لوان، هوئای، سونگ-های

میلیرارد مترر مکعرب در     4184حردود   احتساب نوسانات ساالنه، میانگین حجم منابع آب تجدیدپذیر در چرین در 

شود. چین از این نظر پس از برزیل، روسیه،  های سطحی و زیرزمینی می سال تخمین زده شده است که شامل آب

 .2کانادا و اندونزی در رتبه پنجم در جهان قرار دارد

هرای   د حجرم آب درصر  11شروند. تقریبراً    تغییرات زمانی در منابع آبی چین به واسطه عامرل برارش تعیرین مری    

زمانی بارش در عین ایجاد توزیرع  -(. الگوی فضایی ,a5112MWRشود ) سطحی چین به واسطه بارش تأمین می

به لحاظ فضایی ناهمگون منابع آب، از طریق ایجاد نوسانات زمانی ناهمگون به تقویت توزیع فضرایی منرابع آب   

ک اقلیم شدیداً موسمی بره تردریج و برر مبنرای یرک      کند. میزان میانگین بارش ساالنه تحت تأثیر ی نیز کمک می

میلیمترر در   411ترر از   میلیمتر در نروار سراحلی جنروب شررقی بره تردریج بره کرم         4111الگوی فضایی از بیش از 

(. نسبت حداکثر میزان برارش سراالنه بره حرداقل میرزان       ,a5112MWRیابد ) های شمال غرب کاهش می جنگل

رود، امرا میرزان ایرن نسربت در جنروب و جنروب        نیز فراتر می 1ل غربی چین از عدد بارش ساالنه احتماالً در شما

(. در اکثر مناطق چرین، میرزان برارش در     ,a5112MWRیا حتی کمتر از این مقدار است ) 3-4غربی این کشور 

ن (. ایر  ,b5112MWRدهرد )  درصد کل بارش ساالنه را تشرکیل مری   01چهار ماه متوالی از سال حداکثر حدود 

زمانی بارش به بروز خطر جدی وقوع سیل و نیز خشکسالی به ویرژه در شرمال ایرن کشرور منجرر      -الگوی فضایی

درصد و هر بیست سرال نیرز    01هر چهار سال یک بار به  1های دو رودخانه های و هوای آب شود. حجم روان می

 (. ,Berkoff.511یابد ) درصد میانگین خود کاهش می 11به 

                                                           
.. Yangtze, Huang, Hai-Luan, Huai, Song-Liao, Pearl, Southeast, Southwest, and Northwest 

از بانک اطالعاتد مرکز آمار سازمان  7117ها در نوامبر  است. این داد  در یک باز  چندسالهسال خشک  ینهمد کل ح م منابع آبد برابر با براواند .  4

 اند. خاروبار و کشاورزی )بائو( استخراج شد 

2 .Hai and Huai 
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یآبیکمّ.کم2-2

آبی کمّی معلول نرسیدن حجم منابع آبی به میزان مورد نیاز جهت تأمین نیازهای آبی است. این عدم کفایرت   کم

رویه  برداری بی رویه از منابع آبی و تأثیرات ناشی از این بهره برداری بی کمّی منابع آب در قالب کمبود آب، بهره

 کند. بر محیط زیست نمود پیدا می

 ودآب.مواردکمب2-2-1

های صرنایع شرهری، مصرارف خرانگی و      ای با کمبود آب در بخش به این سو به شکل فزاینده 8111چین از دهه 

شرهر آب کرافی    311شرهر،   664هرای آبری عرادی، از میران      (. در سال ,5115WBکشت آبی روبرو بوده است )

منطقه کالنشهری با جمعیرت   34شهر کمبود شدید آب را تجربه خواهند کرد. در چین از  881نخواهند داشت و 

(. برر مبنرای    ,4116Liمنطقه برای تأمین آب مورد نیاز خود با مشکل روبررو هسرتند )   31بیش از یک میلیون نفر، 

شود و این میزان در  میلیارد مکعب در سال تخمین زده می 21تا 31مقادیر فعلی تأمین آب، حجم کل کمبود آب 

ممکرن   4111(. میزان کل کسری آب در چین تا سرال   ,b5112MWRرود ) های خشک از این نیز فراتر می سال

میلیرارد   111درصد ظرفیت ساالنه فعلری یعنری    11میلیارد متر مکعب در سال برسد که تقریباً معادل  211است به 

(. میزان زیان وارده در بخش صنعت بره دلیرل کمبرود آب در     ,5112Tsoدهد ) متر مکعب در سال را تشکیل می

(.  ,b5112MWRدرصد تولید ناخالص داخلی ساالنه چرین بروده اسرت )    64/8، معادل 4111تا  4118زه زمانی با

در صورت عدم اتخاذ تمهیداتی در جهت کاهش میزان تقاضا و افزایش میزان عرضه، کل حجم کسرری آب در  

میلیارد متر مکعرب   1/16به  4111ها تا سال  بینی هوئای در شمال چین بنابر پیش-های-حوضه آبریز رودخانه زرد

 (. ,5115WBخواهد رسید )

رویهازمنابعآبیبرداریبی.استفادهوبهره2-2-2

های زیرزمینی منبع مهم تأمین آب در ایرن منطقره    شمال چین شاهد تقاضای بسیار باال برای آب بوده است و آب

 3/63قریرب بره    4116شرمال چرین در سرال    نیز نشان داده شرده اسرت،    8دهند. چنان که در جدول  را تشکیل می

های زیرزمینی تأمین کرده  درصد دیگر را از محل آب 3/36های سطحی و  درصد منابع آبی خود را از محل آب

درصد از منابع آب زیرزمینی است. میرانگین   3/36درصد حجم منابع آب سطحی و  1/36است. این میزان معادل 

هرای آبریرز    درصرد و در حوضره   0/18و  1/38های آبریرز شرمال چرین برین      ضهمیزان استفاده از منابع آبی در حو

درصد بوده است. به طور مشخص، نرخ استفاده از منابع آب در حوضره رودخانره    1/81تا  0/8جنوب این کشور 

  درصد رسید. هرچند استاندارد علمی در مورد درصرد منرابع آبری کره بایرد جهرت اهرداف زیسرت         0/18های به 
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درصرد از حجرم جریران     21ترا  31نخورده باقی بماند متغیر است، اما طبق نترایج برخری مطالعرات،     ت محیطی دس

 ,.Tso, 5112Smakhtin et al ;ها برای حفظ یک اکوسیستم آبری سرالم نسربتی معقرول خواهرد برود )       رودخانه

ترأثیرات مخررب   توانرد خطرر برروز     درصدی استفاده از منرابع آبری در شرمال چرین مری      11(. نرخ حداکثر 5112

 محیطی را افزایش دهد. زیست

هایآبیایوافتکیفیتاکوسیستمرودخانه.کاهشجریاناتدرون2-2-3

ها منجرر شرده و ترأثیرات نرامطلوبی برر       بیش از حد منابع آب به کاهش جریان آب در بسیاری از رودخانهتوزیع 

کیلرومتر( از   2111درصرد )حردود    21نه های، های آبی برجای گذاشته است. در حوضه آبریز رودخا اکوسیستم

میان  کیلومتر مربع به کلی از 60/6دریاچه و دره طبیعی مجموعاً به مساحت  812اند و  مسیرهای آبی خشک شده

میلیرارد مترر    42(. حجم ورودی آب از این رودخانه به اقیانوس از میرانگین سراالنه    ,.5111Wang et al) اند رفته

(. اکوسیستم  ,.5112Xia et alکاهش یافته است ) 4118به یک میلیارد متر مکعب در سال  8111مکعب در دهه 

 ,.Xia et alانرد )  های ساکن بسرتر رودخانره اکنرون دیگرر منقررض شرده       آبی نیز تخریب شده و بسیاری از گونه

ورود آب درصردی حجرم    18(. در رودخانه زرد نیز رخردادهای ناشری از نوسرانات النینرو باعرث کراهش       5112

اند و انحراف آب از مسیر اصلی جهت مصارف انسانی نیز به کاهش  شده 8111رودخانه به دریا در مقایسه با دهه 

ها منجر شرده کره افرزایش مروارد قطرع جریران آب در        هرچه بیشتر میزان جریان رودخانه و افزایش حجم آبرفت

 ,.Fan et al., a5111Wang et al ;به دنبال دارد )تر را  های طوالنی دست رودخانه برای مدت زمان قسمت پایین

عراری از   8110دسرامبر   43روز متروالی از هفرتم فوریره ترا      446(. به ویژه کرانه جنوبی رودخانه زرد برای 5111

 11دست رودخانه بود که معادل  کیلومتر از قسمت پایین 011جریان آب بود و طول کانال اصلی فاقد جریان آب 

 ,Fan et al., 5112Liu and Xia ;5111 ;ل مسریر رودخانره در قسرمت جنروبی آن اسرت )     درصد مسرافت کر  

5111Wang and Jin, پذیری دلتای رودخانه زرد در برابر مخراطرات طبیعری رو بره     (. میزان شکنندگی و آسیب

 ,Fan et al., 5112; Huang and Fan, 5111; Lin et al., 5111Deng and Jin ;5111 ;افرزایش اسرت )  

a5111Wang et al., .) 
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ومنابعآبتجدیدپذیر2226.عرضهآبچیندرسال1جدول

 


 هایزیرزمینی.تحلیلرفتنذخایرآب2-2-4

های زیرزمینی در شمال چین طی دو دهه اخیر اشاره  در مطالعات بسیار زیادی به افزایش میزان تحلیل ذخایر آب

,Chen and Xia, 1112; Wu et al.,1112; Lou, 1121; Liu and Wei,1122Chen ;1111 ;شرده اسرت )  

5111; Xia and Chen, 5111Liu and Yu,  ها از منابع آب زیرزمینری   ، مناطقی که در آن8111(. از اوایل دهه

رویه صورت  منطقه و کل مساحتی که در آن این استفاده بی 862منطقه به  16شود از  رویه استفاده می به شکل بی

درصرد   01(.  ,b5112MWRهزار کیلومتر مربع افزایش یافته است ) 811هزار کیلومتر مربع به  10نیز از گیرد  می

رویه منابع آب زیرزمینی قررار گرفتره اسرت     هزار کیلومتر مربع( از دشت شمال چین تحت تأثیر استخراج بی 11)

(5111Liu and Yu,     در قسمت غربی حوضه آبریرز موسروم بره .)H-3    آب زیرزمینری برا آهنرگ     سرطح سرفره

مترر   31و حردود   8111متر در دهه  41به بیش از  8111متر در دهه  2الی  3شتابانی در حال پایین رفتن است و از 

هرای   (. در حوضه آبریرز رودخانره هرای، میرزان اسرتخراج آب      ,5112Liu and Xiaرسیده است ) 8111در دهه 

هرای آب   ته و همین مسئله سربب شرده ترا میرانگین کسرری سرفره      ها پیشی گرف زیرزمینی از نرخ تجدید این سفره

های آب زیرزمینی بره میرزان    میلیمتر در سال برسد که معادل افت مستمر سفره 11تا 21زیرزمینی در این منطقه به 

ای از منراطق روسرتایی در    به این سرو، بخرش عمرده    8161(. از سال  ,.5112Foster et alمتر در سال است ) 1/1

هرای   رسرد کراهش بریش از بیسرت مترری سرطح سرفره        های آبرفتی شمال چین مری  ای که به جلگه کوهپایهجلگه 

هرای عمیرق    متری سرطح سرفره   عمق و نیز کاهش بیش از چهل  های زیرزمینی کم های زیرزمینی را برای آب آب
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هرای آب   سرطح سرفره  (. مقرادیر بیشرتری از کراهش     ,.5112Foster et alاند ) های زیرزمینی را تجربه کرده آب

 311تا  811های آب زیرزمینی در پکن بین  زیرزمینی در بسیاری از مراکز شهری مشاهده شده است. سطح سفره

 (. ,5111WBمتر کاهش یافته است )

.نفوذآبدریاوفرونشستزمین2-2-0

ها منابع آب  ق که در آنهای آب زیرزمینی و نیز فرونشست زمین در بسیاری از مناط نفوذ آب دریا به درون سفره

(. پرایین رفرتن سرطح     ,Han.511ای شایع است ) اند، پدیده ای مورد استفاده قرار گرفته رویه زیرزمینی به طور بی

تواند به از میان رفتن توازن در محل تالقی میان منابع آب شیرین و  های زیرزمینی در مناطق ساحلی می آب سفره

، پیشرروی آب دریرا در   8114دریا به سمت خشکی منجر شود. در سرال  های شور و حرکت زیرسطحی آب  آب

کیلرومتر مربرع رخ داده    824و مجموعاً در مسراحتی معرادل    6های هبی، شاندونگ و لیائونینگ محل در استان 04

های زیرزمینی به بروز موارد فرونشست زمین در شرمال   (. همچنین پایین رفتن سطح آب سفره ,5111WBاست )

ین منجر شده است. شهرهایی مانند پکن، تیانجین و شانگهای شاهد فرونشست زمین بره میرزان چنردین    و شرق چ

هرای   رویره از منرابع آب زیرزمینری بره شروری سرفره       برداری بی (. عالوه بر این، بهره ,5111Shaliziاند ) متر بوده

 ,.Foster et alنیرز بیشرتر اسرت )   ها منجر شده که تأثیر آن در برخی منراطق حتری از پیشرروی آب دریرا      آبخوان

5112.) 

آبیکیفی.کم2-3

آبی کیفی نه ناشی از ناکافی بودن آب، بلکه معلول کیفیت نامناسب آب جهت هر گونه استفاده اقتصرادی از   کم

 ,.Wu et alآن است. چین به دلیل ورود فاضرالب و تصرفیه ناکرافی، برا افرت کیفیرت آب مواجره بروده اسرت )         

فیت آب به نوبه خرود ناکرافی برودن کّمری آب شریرین طبیعری را نیرز تشردید کررده برر توسرعه            (. افت کی1111

 گذارد. اجتماعی چین تأثیر می-اقتصادی

                                                           
1. Hebei, Shandong, and Liaoning 
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SEPA (1991–7002)ها:.روندبارشدرمناطقباکیفیتآبپایینچین.منبعداده2شکل

 

 .افتکیفیتآب2-3-1

و  3و  4، 8شود که کیفیرت مطلروب درجرات     ای ارزیابی می رجهکیفیت آب در چین بر مبنای یک مقیاس پنج د

 4شود که برای آشامیدن یا شنا مناسب نیست. چنانکره در شرکل    + را شامل می1یا  1و  2کیفیت ضعیف درجات 

های گسترده آبی با کیفیت پایین، مشخصه اصلی کیفیرت آب در چرین بره     نیز نشان داده شده است، وجود بخش

دهد. در جنوب  های آبریز اصلی را نشان می اختالف فضایی در روند کیفیت آب در حوضه 3ل شمار میرود. شک

(. 3تسه و پرل دارای آبی با کیفیت پاین هستند )شرکل   درصد قلمروهای آبی در دو حوضه آبریز یانگ 41چین، 

لمروهای آبی تحرت  های آبریز اصلی با افت کیفیت آب روبرو هستند و درصد ق در شمال چین نیز تمامی حوضه

درصرد در   01درصد در حوضره آبریرز رودخانره زرد ترا      11ها پایین ارزیابی شده، از  نظارت که کیفیت آب آن

دهنرده شررایط    های فضرایی شررایط کیفیرت آب نشران      (. ویژگی3حوضه آبریز رودخانه های متغیر است )شکل 

در آن کمبرود آب و افرت کیفیرت آب ضرمن      دشوار در ارتباط با مدیریت منابع آب در شمال چین هسرتند کره  

 کنند. کنش متقابل تأثیرات منفی یکدیگر را تشدید می برهم
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SEPA (1991–7002)ها:هایاصلیچین.منبعداده.روندبارشدرمناطقباکیفیتپایینآبدررودخانه3شکل

 
 

میلیارد متر مکعب  163مجموعاً حدود  ها های فراوانی دارد که ظرفیت آب شیرین آن ها و مرداب چین دریاچه

هرا   هرا معمرواًل برر مبنرای میرزان مرواد مغرذی در آن        هرا و مررداب   (. کیفیت آب دریاچره  ,.5112Jin et alاست )

توان آن را بر مبنای مقادیر مختلف مواد مغذی در آب به چهار گروه فاقد مواد مغذی،  شود و می گیری می اندازه

بندی کرد. با  واد مغذی، دارای مقادیر مطلوب از مواد مغذی و اشباع از مواد مغذی طبقهدارای مقادیر متوسط از م

های نسبتاً عراری از مرواد    های اشباع از این گونه مواد، در واقع از آب های فاقد مواد مغذی به آب حرکت از آب
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ن با افرزایش میرزان امرالح و    های چی ها و مرداب کنیم. دریاچه های شدیداً آلوده حرکت می آالینده به سمت آب

دریاچره مرورد مطالعره در دهره      32( دریافتند که اکثر 8111و همکاران ) 0کاهش کیفیت آب روبرو هستند. جین

های دارای میزان امالح  به لحاظ میزان امالح موجود در آب در گروه متوسط قرار داشتند و درصد دریاچه 8101

دریاچه  21درصد از  1/10درصد افزایش یافته بود. درحال حاضر  11به  درصد 1از  8101-10باال در بازه زمانی 

اند )جدول  های دارای میزان باالی امالح یا اشباع از امالح قرار گرفته اصلی آب شیرین در چین در گروه دریاچه

دارای دریاچه  40(، از میان  ,5112SEPA) 4116(. طبق اطالعات مندرج در بولتن محیط زیست چین در سال 4

درصد( دارای استانداردهای کیفیت مطلروب آب   41ها، تنها هشت دریاچه ) اولویت ملی در زمینه کنترل آالینده

هرای   درصد( نیز از این لحاظ ضعیف ارزیابی شدند. سه دریاچه عمده چین یعنی دریاچه 01دریاچه ) 81بودند و 

 است. 1ها از نوع درجه  د و کیفیت آب در آنهای این کشور هستن ترین دریاچه تای، چائو و دیانچی آلوده

اجتماعی-.تأثیراتاقتصادی2-3-2

دسرت   آبی ناشی از کیفیت پرایین آب در شرمال و شررق چرین رخ داده اسرت. آب شرانگهای کره در پرایین          کم

تسه و حوضه آبریز دریاچه تای قرار گرفته هم از سرمت براال دسرت و هرم در خرود محرل آلروده         رودخانه یانگ

آبی آن هم نه به دلیرل کمبرود آب جهرت اسرتفاده،      شود. ژجیانگ نیز با مشکل مشابهی روبرو است: یعنی کم می

، سبز شدن ناگهانی انبوهی از 4110بلکه به دلیل غیرقابل استفاده شدن آب به واسطه کیفیت پایین. در ماه مه سال 

وکسری در شررق چرین و ایجراد مشرکالتی      درصد منابع آب محلی در و 01ها در دریاچه تای به آلودگی  جلبک

 برای دو میلیون نفر منجر شد.

هادرچینهاوتاالب.سطحکنونیدریاچه2جدول

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2. Jin 
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شوند، دسترسی به این ماده  کیفیت پایین آب حتی در جنوب چین نیز که منابع آب در آن به فراوانی یافت می

اند که در حوره آبریز رودخانه پررل، حجرم منرابع     تخمین زده( 4114کند. ژو و همکارانش ) را با خطر روبرو می

میلیرون مترر    130بره   4141میلیون متر مکعب و در سرال   314به  4181دیده به واسطه آلودگی در سال  آبی آسیب

میلیون نفر در محدوده  61/3و  12/4توانست به ترتیب در هر سال نیاز  مکعب خواهد رسید. این مقادیر از آب می

 حوضه آبریز به آب را تأمین کند.این 

با کمبود آب پاکیزه و قابل استفاده، خانوارها، صنایع و نیز بخش کشاورزی مجبور به کراهش میرزان مصررف    

خواهند شد. در عین حال، منابع محدود آب قابل دسترس در معرض خطر آلودگی نیز قرار دارند. در بازه زمرانی  

 ,WBر مکعب آب به دلیل آلودگی مرورد اسرتفاده قررار نگرفتره اسرت )     میلیارد مت 41، حجمی معادل 13-4111

5112a انرد   میلیارد متر مکعب از آب مورد استفاده در این بازه زمانی از منابع فاقد کیفیتی تأمین شده 20(. حدود

آب درصرد کرل میرزان     81( که این حجم حدود  ,a5112WBاند ) تصفیه بوده که فاقد استاندارد کیفیت پیش از 

 (. ,5111NBSCدهد ) را تشکیل می 4111میلیارد متر مکعب( در سال  3/163تأمین شده در چین )

های اقتصادی ناشی از کیفیت پایین  ، زیان4113افت کیفیت آب تأثیراتی جدی بر جامعه داشته است. در سال 

(. شکل  ,a5112WBست )درصد کل تولید ناخالص داخلی چین بوده ا 86/8میلیارد یوان یعنی  811آب حداقل 

دهنده نرخ مرگ و میر بر اثر بیماری سرطان ناشی از کیفیت پایین آب اسرت. نررخ انرواع سررطان معرده،       نشان  2

کبد و مثانه در مناطق روستایی باالترین نرخ و نرخ مرگ و میر ناشری از سررطان کبرد و معرده در چرین بریش از       

 (.WB, 5112aمیانگین جهانی است )

 آبی.عللکم3

زمرانی منرابع آب در   -آبی در چین نقش دارند. به لحاظ طبیعی، توزیع فضایی عوامل متعددی در بروز مشکل کم

توانرد بره ایجراد تعرارض میران       اجتماعی به این ماده سازگار نیست. این ناسازگاری مری -چین با نیازهای اقتصادی

واسرطه توسرعه اقتصرادی، رشرد جمعیرت و      عرضه و تقاضای آب منجر شود و این تعارض نیرز بره نوبره خرود بره      

پرذیری   شود. ضعف مدیریت منابع آب نیز ضمن بدتر کردن شرایط، میزان آسریب  گسترش شهرنشینی تشدید می

 محیطی جدی به همراه دارد. چین را افزایش داده است که این مسئله خودد پیامدهای اجتماعی و زیست

ایآبیهایطبیعیعدمتناسبآببانیازه.ویژگی3-1

اجتماعی به این مراده نامتناسرب اسرت. بخرش عمرده      -توزیع فضایی منابع آبی در چین با نیازهای محلی اقتصادی

های شمالی و شرقی این کشور بیشترین نیراز   که بخش اند، در حالی منابع آبی چین در جنوب این کشور واقع شده
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درصد کل جمعیت کشور را در  4/21ت، شمال چین نیز نشان داده شده اس 3به آب را دارند. چنان که در جدول 

درصد منابع آب این کشور در این قسمت قرار دارند. این توزیع ناهمگون به لحراظ   8/81خود جای داده اما تنها 

فضایی موجب کاهش بسیار شدید میزان دسترسی سرانه به آب در بسریاری از منراطق محلری در شرمال رودخانره      

« H-.»آبریز رودخانه زرد )هوانگ(، هوئرای و هرای کره مجموعرا برا عنروان منطقره        های  زرد شده است. حوضه

شوند، شهرهای بزرگی همچون پکن و تیانجین را در خود جای داده و حجم منابع آب تجدیدپذیر در  شناخته می

وضره آبریرز   لیترر در روز( در ح  161میلیون متر مکعب به ازای هر نفر در سرال )سررانه روزانره     382این منطقه از 

لیتر( در حوضه آبریرز رودخانره زرد    8128متر مکعب به ازای هر نفر در سال )سرانه روزانه  604رودخانه های تا 

با کمبرود آب    3H(، منطقه موسوم به2آبی )جدول  (. با توجه به معیارهای رایج سنجش کم3متغیر است )جدول 

سی به آب در سطح محلی زمینره را بررای برروز تعرارض     شدید و حتی مطلق روبرو است. پایین بودن میزان دستر

 کند. میان منابع آب محدود و تقاضا برای آب که ممکن است به شکل نامحدودی افزایش یابد فراهم می

هایماهانهمتوسطجهانمربوطبهسالهایمرتبطباآلودگیآبدرچین.نرخهایماهانهبیماری.نرخ4شکل

WB (5112a)هستند.منبع2223مربوطچین،متعلقبهسالهایماهانهونرخ2222

 
های اخیر تغییرات اقلیمی موجب برجسته شدن مشرکالت ناشری از توزیرع نراهمگون منرابع آبری شرده         در سال

شوند. حوضه آبریز رودخانره زرد طری پنجراه     تر می ها آب کمیاب است، خشک است، چنانکه مناطقی که در آن

 ,.Fu et alایش میانگین دما و در عین حال کاش میزان بارش و سرریز رودخانه بوده است )سال گذشته شاهد افز

5112; Liu and Xia, 5112; Yang et al., 5112      تغییرات اقلیمی طی بیست سرال گذشرته بره کراهش حجرم .)

ائی بره  هرای هرای، زرد و هرو    منابع آب در شمال چین منجر شده است که طی آن حجم ساالنه جریران رودخانره  

هرا در   هرا و براتالق   (. همچنرین از میران رفرتن یرخ    MWR, 5112bدرصد کاهش یافته است ) 81و  81، 28ترتیب 

میلیرارد   180ها را طی پنجاه سال گذشته بره میرزان    تتبت میزان سرریز رودخانه-قسمت باال دست فالت کینگهای
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میلیارد متر مکعب در سال منجر خواهرد   823 متر مکعب کاهش داده و در آینده نیز به کاهش این حجم به میزان

 (.Wang et al., 5111bشد )

.توزیعمکانیمنابعآبچینوسایرمتغیرهایاجتماعی3جدول

 


گیریکمبودآب.استانداردهایاندازه4جدول

 

 .صنعتیشدنوشهرنشینیسریعناشیازکثرتجمعیت3-2

ه کمبود این ماده در برخی مناطق منجر شود، صنعتی شدن و شهرنشینی تواند ب هرچند توزیع فضایی منابع آب می

آبری را تشردید    سریع در کنار یک جمعیت انبوه رو به رشد از طریق افزایش مرداوم تقاضرا بررای آب خطرر کرم     

بره ایرن سرو یکری از      8111درصدی میزان تولید ناخالص داخلی از سال  0/1کند. چین با میانگین رشد ساالنه  می

(. امرا رشرد اقتصرادی    NBSC, 5111های رشد اقتصادی در جهان را به خود اختصاص داده اسرت )  ترین نرخباال

چین تا حد زیادی معلول روند صنعتی شدن مبتنی بر استفاده گسترده اما غیربهینه از منرابع طبیعری اسرت. در سرال     

رسید، اما سرهم ایرن کشرور از     میدرصد  2، سهم چین از کل تولید ناخالص داخلی در جهان به زحمت به 4112

درصد برای آلومینیم  41درصد برای فوالد،  41درصد برای آب،  81مصرف منابع طبیعی در جهان در همان سال 

(. روند سریع صنعتی شدن، شدیداً برر شررایط محریط زیسرت و     D'Aquino, 5112درصد برای سیمان بود ) 11و 
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کشور تأثیر گذاشته است. در عین حال جمعیت چین نیز یک جمعیرت   منابع طبیعی چین و از جمله منابع آبی این

 ,NBSCمیلیارد نفر تخمرین زده شرد )   3/8در حدود  4111عظیم و رو به رشد است. جمعیت این کشور در سال 

درصد از  1/6(. با این حال این کشور تنها UNPD, 5111درصد کل جمعیت جهان است ) 41( که معادل 5111

آب تجدیدپذیر جهان را در اختیار دارد. با توجه به جمعیت فراوان، میزان سرانه دسترسی بره آب  کل حجم منابع 

درصرد   41لیتر در روز به ازای هر نفر( تخمین زده شده است که تقریباً  1113متر مکعب در سال ) 4818در چین 

. عرالوه برر   1ای هر نفر( بوده اسرت لیتر در روز به از 43421متر مکعب در سال ) 1212میانگین سرانه جهانی یعنی 

سرال بریش از    41تر از  این، چین شاهد روند سریع شهرنشینی نیز بوده است. جمعیت شهری چین ظرف مدتی کم

انرد   درصرد کرل جمعیرت کشرور را شهرنشرینان بره خرود اختصراص داده         23تقریباً  4111دو برابر شده و در سال 

(NBSC, 5111جمعیت فراوان و روند سریع .)     هرا و خردمات    شهرنشینی فشار سرنگینی را برر توسرعه زیرسراخت

 آورند. عمومی مانند تأمین آب آشامیدنی و تصفیه فاضالب وارد می

.مدیریتضعیفمنابعآب3-3

به موازات محدود یا کمیاب شدن منابع آب به نسبت رشرد بسریار سرریع نیازهرای انسرانی، مردیریت مرؤثر منرابع         

کند. با این حال مدیریت منابع آب در چین ضعیف بوده و همرین مسرئله    کننده پیدا می  محدود آب اهمیتی تعیین

کند. منابع آبی به لحاظ اقتصادی در  پذیری این کشور در برابر کمبود فزاینده منابع آب را تشدید می میزان آسیب

جویی یرا مصررف بهینره آب     رفهای برای ص گیرند. این بدان معنا است که افراد انگیزه زمره منابع مشترک قرار می

ندارند و لذا مدیریت مؤثر جهت مواجهه با عامرل بیرونری مصررف آب و شکسرت برازار امرری ضرروری اسرت.         

الشرعاع   متأسفانه طی چند دهه اخیر، مدیریت منابع آبی در چین به جای بهبود میزان بهینگی مصررف آب، تحرت  

حیاتی قرار داشته است. نظام نهادی مردیریت منرابع آب در    های مهندسی جهت تأمین تقاضا برای این ماده پروژه

های آبی در اغلب موارد بدون توجه به ماهیت اقتصرادی منرابع آب    چین نظامی پراکنده و غیرمؤثر است. سیاست

 شوند. های طبیعیشان تدوین می در پیوند با ویژگی

 

 

                                                           
2 .World water resource data are from EarthTrends Environmental Information, Water Resources and Freshwater 

Ecosystems (Freshwater Resources 5112,   http:// prelive.earthtrends.org/pdf_library/data_tables/wat5_5112.pdf, 

published by World Resources Institute, which is from FAO AQUASTAT 5112. World population data 

estimated for 5112 is from World Population Prospects: The 5111 Revision (UN Population Division, 5111). 
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.نظامنهادیپراکندهمدیریتمنابعآب3-3-1

ها و نهادهای دولتی متعدد در سطوح مختلرف اسرت.    ت منابع آب در چین در برگیرنده سازماننظام نهادی مدیری

گیری نهادهای پراکنده مدیریت منابع آب منجر شده و  فقدان همکاری و هماهنگی مؤثر میان این نهادها به شکل

ای از ایرن   ت کیفیت آب نمونره رود. مسئله مدیری همین مسئله مانعی بر سر راه مدیریت مؤثر این منابع به شمار می

های منابع آب برر مبنرای اسرتانداردهای کیفیرت آب جهرت       آل، کنترل میزان آالینده پدیده است. در شرایط ایده

گیرد. استانداردهای دارای بهینگی اجتماعی در حوزه کیفیت آب برر مبنرای    انواع مصارف گوناگون صورت می

ها جهت  های اجتماعی بقایای آالینده ها و نیز هزینه ای تصفیه آالیندهه های کنترل آلودگی آب شامل هزینه هزینه

شوند. بدین ترتیب، مدیریت به لحاظ اجتماعی کارآمد و نیز مؤثر منابع آب مسرتلزم   مصارف مورد نظر تعیین می

ت. ریزی منابع آبی جهت تعیین موارد مصرف منابع مختلرف آب اسر   هماهنگی میان کنترل آلودگی آب و برنامه

ها نیز از اختیارات اجرایی مجزایی  اما مدیریت منابع آب در چین میان این دو بخش تقسیم شده و هر کدام از آن

SEPAP) 1برخوردار هستند. اداره دولتی حفاظت از محیط زیست
( عمدتاً مسئولیت کنترل آلرودگی آب را برر   81

ریزی منابع، شامل تعیرین منراطق آبری کرارکردی      عهده دارد، در حالی که وزارت منابع آب کار نظارت بر برنامه

دهد. این  جهت مصارف مختلف و تعیین استانداردهای کیفیت مرتبط با هر یک از این انواع مصارف را انجام می

هرای   شرود، بلکره هزینره    تفکیک نهادی فاقد یک ساز و کار هماهنگی، نه تنها مانع از مدیریت بهینه منابع آب می

 دهد. نیز افزایش میمبادله اجرایی را 

ها در چرین کره نهادهرای دولتری در سرطوح اجرایری مختلرف و ورای مرزهرای          های رودخانه مدیریت حوضه

رود. مدیریت  سیاسی متولی آن هستند، نمونه دیگری از پراکندگی نهادهای متولی مدیریت منابع آب به شمار می

یکردی مرؤثر جهرت مردیریت منرابع آب پذیرفتره شرده       ها عموماً به عنوان رو های آبریز رودخانه یکپارچه حوضه

های برزرگ   ها و دریاچه هایی را برای رودخانه (. هرچند چین کمیسیونSpulber and Sabbaghi, 1112است )

هرا در زمینره تخصریص منرابع آب،      با هدف کمک به مدیریت یکپارچه تأسیس کرده اسرت، امرا ایرن کمیسریون    

هرای آبریرز از    ریزی برای منابع آب در سطح حوضره  فاظت از این منابع و برنامهبرداری و ح هماهنگی فرایند بهره

هرا در میران    اختیارات محدودی برخوردار هستند. از سوی دیگر عدم شرفافیت در تقسریم اختیرارات و مسرئولیت    

ه روند ها جهت ساماندهی ب نهادهای دولتی متولی مدیریت منابع آب در سطوح مختلف، از توانایی این کمیسیون

هرا   های آبریز رودخانره  کاهد. این مدیریت نامنسجم حوضه برداری از منابع آب در یک چارچوب پایدار می بهره
                                                           

 تغییر نام داد.« وزارت حفاظت از محیط زیست»به  7110این سازمان در سال  .9

11 .State Environmental Protection Administration 
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هرای آبری منجرر     های سیاسی به جای مرزبنردی  مستقیماً به ایجاد یک سبک مدیریتی منابع آب بر مبنای مرزبندی

بررداری از   نظرانه در سطح محلری در زمینره بهرره    های تنگ گیری شده که خود از طریق ایجاد مشوق برای تصمیم

 انجامد. منابع آب به تشدید معضل این منابع به عنوان یک منبع مشترک می

دهنده جزئیات مربوط به حوضه آبریز رودخانه زرد است که در آن میزان برداشت از منابع آبری    نشان 1شکل 

تروان معلرول    در مردیریت منرابع آب را در نهایرت مری     شده فراتر رفته است. این عردم موفقیرت    از ضرایب تعیین

های  های متولی حوضه های آبریز دانست. کمیسیون پراکندگی نهادهای متولی مدیریت منابع آب در سطح حوضه

های آبی در میان  ها به عنوان زیرمجموعه وزارت منابع آب مسئولیت توزیع آب بر مبنای مرزبندی آبریز رودخانه

ف کشور را بر عهده دارند. با این حال، اختیاز صدور مجوز جهت برداشت آب همچنان در حیطه های مختل استان

هرای   های حوضره  ای هم در کمیسیون های محلی و ادارات محلی منابع آب است که نماینده صالحیت فرمانداری

ت آب در چارچوب ها، تضمینی برای ساماندهی روند برداش آبریز ندارند. در صورت ضعیف بودن این کمیسیون

 های آبریز وجود ندارد. توزیع منابع آب در سطح حوضه



برایرودخانهزرد1117.تخصیصسهمآبواستخراجآبدرسال0شکل

 

 محورمنابعآبومصرفغیربهینهآب.مدیریتعرضه3-3-2

اجتمراعی  -یازهای اقتصادیهای مهندسی با هدف تأمین ن الشعاع پروژه مدیریت منابع آب در چین از دیرباز تحت

محور مدیریت منابع آب، ماهیت اقتصادی منابع آب و تعرارض   به این ماده حیاتی بوده است. در این شیوه عرضه 

توانرد بره شردت     بالقوه میان محدود بودن میزان دسترسی به آب در سطح محلی و میزان تقاضا برای آب کره مری  
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داوم روند توسعه اقتصادی و رشد جمعیت، این مدیریت منفعل که در آن شوند. با ت افزایش یابد، نادیده گرفته می

شود به ایجاد ساختارهای صرنعتی ناکارآمرد و مصررف غیربهینره آب منجرر شرده و        سقفی برای تقاضا لحاظ نمی

همین مسئله عدم تناسب میان عرضه و تقاضای آب را تشدید کرده است. چین یک ساختار صرنعتی را بره وجرود    

ه نیازمند حجم عظیمی از آب است، اما اگر تمهیدات الزم جهت محدود کرردن تقاضرا بره موعرد اجررا      آورده ک

 آمد. تر به آب به وجود می گذاشته شده بود، یک ساختار صنعتی متفاوت با نیاز کم

با توجه به عدم تعیین سقفی برای تقاضا، جای تعجب نیست که میزان بهینگی مصرف آب در چین در مقایسره  

های سنجش بهینگی مصرف آب شامل مصرف آب نقطه همجوار  سایر کشورهای صنعتی پایین است. شاخص با

تر از بازدهی اقتصادی، میانگین بازدهی اقتصادی به ازای هر واحد آب مصرفی، و نسبت  به ازای یک واحد بیش

 81ین بره ازای هرر   ، میزان مصرف آب در چ4113شده هستند. در سال  مصرف واقعی آب به حجم آب منحرف 

 1و  1/2هزار واحد ارزش افزوده در بخش صرنعت بره ترتیرب     81هزار واحد تولید ناخالص داخلی و به ازای هر 

یافته بوده است. همچنرین میرانگین نررخ بازچرخرانی آب در بخرش        برابر همین مقادیر در کشورهای توسعه 81تا

یافتره   ه است، حال آنکه این نسبت در کشورهای توسعهدرصد تخمین زده شد 11تا  21صنعت در این کشور بین 

(. در بخش کشاورزی نیز هرچند تخصیص حجم عظیمی از منابع آب محردود بره   CAS, 5112درصد است ) 11

محصوالت کشاورزی دارای ارزش افزوده پایین به لحاظ اقتصادی غیربهینه است، میزان پایین بهینگی در مصرف 

(، 4110و  نیرز ژانرگ و همکرارانش )    CAS (5112)هرای   داده است. طبق یافتره  آب در بخش کشاورزی نیز رخ

ترر از   و بسریار پرایین   21/1شده در چرین تنهرا    نسبت مقدار واقعی مصرف آب در بخش آبیاری به مقدار منحرف 

ت هرای حاصرل از برخری مطالعرا     اسرت. طبرق یافتره    1/1تا  0/1یافته یعنی  مقدار همین نسبت در کشورهای توسعه

درصرد حجرم    21( و تنهرا حردود   Xu, 5111رسرد )  هرا بره مرزارع مری     درصد آب جاری در کانال 11دیگر، تنها 

گیررد   برداشت آب جهت مصرف در بخش کشاورزی در عمل برای آبیاری محصوالت مورد اسرتفاده قررار مری   

(Wang et al., 5112.) 

های اخیر،  یه از منابع آب نیز هست. در سالرو محور منابع آب عامل برداشت بی همچنین شیوه مدیریت عرضه 

اند که علت ایرن افرزایش را    های زیرزمینی بوده برداری از ذخایر آب مناطق شمالی چین شاهد افزایش میزان بهره

 ,.Wang et alهای زیرزمینی و عردم تعیرین سرقف بررای تقاضرا جسرتجو کررد )        توان در عدم ساماندهی آب می

هرای زیرزمینری در منراطق     ( با انجام مطالعات گسترده در زمینره مصررف آب  4110)(. وانگ و همکارانش 5112

هرا   هرای آب کره از آن   درصد مالکان چاه 81تر از  اند که کم روستایی در قسمت شمالی چین به این نتیجه رسیده

از روستاها بر این درصد  1اند و تنها ساکنان  مصاحبه به عمل آمده بود، پیش از حفر چاه اقدام به اخذ مجوز کرده
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باور بودند که باید در تصمیماتشان در مورد حفر چاه مسئله رعایت فاصله مناسب را لحاظ کنند. در هیچ یرک از  

شررد و هرریچ گونرره  کننرردگان دریافررت نمرری روسررتاهای مررورد مطالعرره در ازای برداشررت آب وجهرری از برداشررت 

-13(. در برازه زمرانی   Wang et al., 5112ده برود ) هرای آب ایجراد نشر    محدودیت فیزیکی نیز برای مالکان چاه

درصرد   02میلیارد متر مکعب تخمین زده شده که  42های زیرزمینی  ، میانگین حجم برداشت از ذخایر آب4111

 (.WB, 5112aاز این میزان در بخش کشاورزی مصرف شده است )

نیافتگینظامحقوقآب.توسعه3-3-3

دیریت مؤثر منابع آب اسرت. حقروق آب اگرر بره طرور شرفاف و برر مبنرای         وجود یک نظام حقوق آب الزمه م

هرای الزم در جهرت افرزایش بهینگری مصررف آب را       تواند مشوق های اجرایی قانونی تعریف شوند، می ضمانت

فراهم نماید. اما متأسفانه نظام نهادی حقوق آب در چین به اندازه کافی توسعه نیافتره و بره طرور کامرل نیرز اجررا       

ای از عدم بهینگری در   شود. مدیریت منابع آب بر مبنای حقوق آب موفقیتی در پی نداشته است. بخش عمده ینم

 نیافتگی نظام حقوق آب دانست. توان معلول همین توسعه  آبی کنونی در چین را می مصرف آب و کم

هرا را در اختیرار    ب آنکننده آب انبارها مالکیرت آ  های محلی احداث  در چین به استثنای مواردی که شرکت

دارند، مالکیت آب در اختیار دولت است. وزارت منابع آب به نمایندگی از دولرت از طریرق تفرویض اختیرارات     

بررداری از   های محلی به مردیریت بهرره   های آبریز و ادارات وابسته به فرمانداری های حوضه مدیریتی به کمیسیون

تین قانون خود در حوزه آب را به تصویب رساند و ساز و کاری را نخس 8111پردازد. چین در سال  منابع آب می

جهت اعطای مجوز با هدف ساماندهی به برداشت از منابع آبی ایجاد نمود. این سرازوکار اعطرای مجروز کره بره      

شرود و بره هریچ وجره      هرای سرطحی را شرامل مری     شود، عمدتاً آب برداری از آب تلقی می عنوان معرف حق بهره

هرای حقروقی    ن را یک ساز و کار جامع تلقی کرد. عدم وجود مرزبندی مشخص در زمینره صرالحیت  توان آ نمی

گیری یرک نظرام حقروق آب و مردیریت مرؤثر آن       جهت بررسی مسائل مرتبط با حوزه آب مانعی در برابر شکل

 شود. تلقی می

جرم سراالنه   درصرد ح  01بخش کشاورزی بیشترین میرزان مصررف آب را بره خرود اختصراص داده و حردود       

تواند بره   رسد. تعریف دقیق حقوق کشاورزان در حوزه آب می مصرف آب در چین در این بخش به مصرف می

آبری کمرک کنرد. برا ایرن حرال        های دولت در جهت افزایش بهینگی مصرف آب و مقابله برا کرم   موفقیت تالش

آبی که کشراورز حرق اسرتفاده از     حقوق آب کشاورزان همچنان تا حد زیادی مبهم است. به عنوان نمونه، میزان

گیری حجمی مصررف آب در سرطح    های مهم یک نظام حقوق آب است. عدم اندازه آن را دارد، یکی از مؤلفه
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های  شود حقوق آب هر یک از کشاورزان به روشنی مشخص نباشد. عالوه بر این، در طول دوره مزارع سبب می

شروند و در ایرن میران هریچ      ارف کشاورزی اولویرت داده مری  کمبود آب، غالباً مصارف خانگی یا صنعتی بر مص

دهرد کره    های ناشی از این امر به کشاورزان وجود نردارد. ایرن مسرئله نشران مری      سازوکاری نیز برای جبران زیان

اند، البته اگر اصوالً حقوقی در این زمینه تعریرف شرده باشرد. عرالوه برر       حقوق آب به شکل شفاف تعریف نشده

ت مربروط بره عرضره آب جهرت آبیراری شرامل حجرم و زمانبنردی عرضره آب، عمردتًا نره توسرط             این، تصمیما

شوند. با توجه به آنکه هزینه آبیاری نره برر مبنرای میرزان واقعری       کشاورزان، بلکه توسط ادارات آبیاری اتخاذ می

ای بررای   زهشرود، کشراورزان نیرز انگیر     مصرف آب، بلکه بر مبنای وسعت زمین تحت پوشش آبیراری تعیرین مری   

 جویی در مصرف آب و استفاده بهینه از آن ندارند. صرفه

گیری حقوق آب و مدیریت منابع آب، شامل اصالح  به این سو به دنبال تقویت روند شکل 4111چین از سال 

هرای سیاسرتی در ایرن زمینره بروده اسرت. امرا حقروق آب در چرین همچنران برا             قانون آب و صدور دسرتورالعمل 

(. هنروز سرازوکارهای مشخصری بررای مردیریت سره مؤلفره        FAO, 5111ی امرروزی فاصرله دارنرد )   استانداردها

دهنده نظام حقوق آب یعنی مقرادیر قابرل برداشرت، مقرادیر قابرل انتقرال و مقرادیری کره بایرد برا کیفیرت             تشکیل

ه مجوزهای های مربوط ب مشخصی به چرخه آب بازگردانده شوند، ایجاد نشده است. همچنین حقوق و مسئولیت

هرای نراظر برر توزیرع      اند. مقررات و شیوه برداشت از منابع آب هنوز به لحاظ حقوقی به طور شفاف تعریف نشده

آب همچنان ناقص هستند. توزیع آب به منظور ایجاد حقوق اولیه آب هنوز به اتمام نرسیده است. همچنین تمامی 

شروند. هریچ سرازوکاری بررای      ری و مردیریت نمری  گیر  موارد مصرف آب بر مبنای مجوزهای اعطرا شرده انردازه   

های آبریز وجود ندارد که بتواند مطابقت مجوزهای برداشت آب با نحروه توزیرع آب    هماهنگی در درون حوضه

را تضمین کند. هرچند برای افزایش بهینگی توزیرع منرابع آب تجرارت حقروق آب نیرز مطررح شرده اسرت، امرا          

هرای   حد زیادی بر مبنای صدور دستور و اعمرال کنتررل از ناحیره دسرتگاه     مدیریت منابع آب در عمل همچنان تا

نیافتگی حقوق آب، ساماندهی مصرف آب در یک چارچوب پایردار   گیرد. با توجه به توسعه اجرایی صورت می

 دشوار خواهد بود.

است. به  های آزمایشی را در مناطق محلی جهت بررسی نحوه مدیریت حقوق آب آغاز کرده چین اخیراً طرح

توان به پروژه وزارت منابع آب در ژانجی در استان گانسو اشاره کرد که با هدف بررسری امکران    عنوان نمونه می

های مشخص و قابل مبادله آب اجرا شرده   جویی در مصرف آب بر مبنای سهمیه ایجاد یک اجتماع مقید به صرفه

لره حقروق آب منجرر شرده اسرت کره عمردتًا معلرول         است. این پروژه به روشن شدن موانع موجرود در برابرر مباد  

های آزمایشی حاکی از  (. نتایج تمامی این پروژهZhang, 5112های ناکارآمد هستند ) نهادهای بازاری و سیاست
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ای از  دهند. معنای ضمنی این یافته نیز آن است که بخش عمده ها پاسخ مثبت می آن است که کشاورزان به مشوق

هرای جراری در    های کشاورزان در نهادهرا و سیاسرت   توان معلول عدم توجه به مشوق ا میمصرف غیربهینه آب ر

 حوزه منابع آب دانست.

گذارینامناسبآب.قیمت3-3-4

جویی در مصرف آب  تواند انگیزه الزم برای صرفه گذاری آب یکی از ابزارهای سیاستی مهم است که می قیمت

گذاری مناسب به تنهایی نتواند به  این ماده بیفزاید. البته ممکن است قیمترا فراهم کرده بر میزان بهینگی مصرف 

(. بره لحراظ نظرری،    Molle and Berkoff, 5112حرل معضرالت موجرود در پیونرد برا منرابع آب منجرر شرود )        

توانند از طریق بازتاب ارزش آب به عنوان یک ماده کمیراب، میران عرضره و     های مبتنی بر شرایط بازار می قیمت

هرا   تقاضا برای این ماده حیاتی توازن ایجاد کنند. این فرایند ایجاد توازن بر پایه این فرض استوار است که قیمرت 

های آب در چین از دیرباز بر مبنای یرک مردیریت سیاسری از     دهند. اما قیمت کل هزینه تأمین آب را پوشش می

شروند و بررای جبرران کرل      عمرداً پرایین نگره داشرته مری      هرا  اند. قیمرت  شده باال به پایین و نه توسط بازار تعیین می

هرای   دهند بازار میان عرضه و تقاضا توازن ایجاد کند. هزینه های تأمین آب نیز کافی نیستند و لذا اجازه نمی هزینه

ها تخمین زده شده است. ایرن   درصد کل درآمد قابل تصرف آن 4/8جاری خانوارها برای تأمین آب تنها حدود 

کنرد. همچنرین ایرن     جویی در مصرف آب را ایجاد مری  درصدی است که انگیزه صرفه 4تر از نسبت  ییندرصد پا

(. ایرن  Zhang et al., 5112درصد است )  2یافته یعنی  تر از نسبت موجود در کشورهای توسعه نسبت بسیار پایین

 کنند. جویی در مصرف ایجاد نمی های پایین آب انگیزه چندانی برای صرفه قیمت

میالدی، یک سیاست بازگشت هزینره در زمینره اسرتفاده از منرابع آب تعیرین       4114در قانون آب مصوب سال 

های آب در بسیاری شهرها حاصل شرده اسرت.    هایی در زمینه اصالح تعرفه های اخیر پیشرفت شده است. در سال

سری بره آب بره مثابره یرک حرق       ها در مرورد محردودیت دستر   با این حال روند افزایش بهای آب به دلیل نگرانی

کنندگان در ازای تأمین آب شهری و تصرفیه   های دریافتی از مصرف انسانی، به کندی صورت گرفته است. هزینه

 6/8دهد. مثالً در شرهر شریئان، خانوارهرا     ای را پوشش نمی های جاری و سرمایه ها هنوز هم تمامی هزینه فاضالب

یروان بره ازای هرر     1، در حالی که هزینه کامل تأمین آب برای این شهر پردازند یوان برای هر متر مکعب آب می

اند و یا بسیار  های دریافتی برای تصفیه فاضالب نیز یا اصوالً اعمال نشده (. هزینهOECD, 5112متر مکعب است )

م هرا و ضرعف در ارائره خردمات و انجرا      پایین هستند. پایین بودن قیمت آب بره کنردی رونرد توسرعه زیرسراخت     
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و نگهداری شبکه آبرسانی منجر شده است. چین یکی از براالترین آمارهرا در جهران      های مرتبط با مرمت فعالیت

 در زمینه شمار موارد نشتی آب را به خود اختصاص داده است.

گذاری حجمی آب مورد استفاده در بخش آبیاری هنوز به طور کامل صورت نگرفته است، اما سیاست  قیمت

های مصرف آب بر مبنای میزان واقعی مصرف محاسبه شروند. از آنجرا کره مرزارع چرین       که هزینهچین آن است 

گذاری  گیری دقیق میزان مصرف آب در سطح مزارع جهت قیمت ها نیز اندک است، اندازه پراکنده و وسعت آن

بره آب در   هرای مربروط   (. هرچند ممکن است در برخی مناطق هزینهHuang et al., 5111حجمی دشوار است )

بخش آبیاری بر مبنای میزان مصرف واقعی در سرطح روسرتاها محاسربه شرود، امرا بهرای آب مصررفی در بخرش         

آبیاری در بسیاری از مناطق روستایی همچنان به جای میزان مصرف واقعی آب جهت آبیاری بر مبنای سطح زیر 

هرای   هرای آبیراری از نروع هزینره     زینره (. از آنجرا کره ه  Lohmar et al., 5112شرود )  پوشش آبیاری محاسبه مری 

جویی در مصررف و افرزایش بهینگری آبیراری ندارنرد. ایرن        ای برای صرفه ای هستند، کشاورزان نیز انگیزه سرمایه

درصد( مانند اسرتفاده از   41جویی در مصرف آب ) های صرفه تواند دلیل میزان پایین استقبال از فناوری مسئله می

ترری   های بهینه و مستلزم صرف میزان کرم  ای و سایر شیوه های بارانی، آبیاری قطره نههای پالستیکی، ساما روکش

 Yang et al., 511.; Deng et al., 5111; Blanke etآب شمال چرین باشرد )   از سرمایه و انرژی در مناطق کم

al., 5112; Huang et al., 5111    یراب بره   (. از یک سو تخصیص حجم عظیمی از آب بره عنروان یرک مراده کم

محصوالت کشاورزی دارای ارزش افزوده پایین به لحاظ اقتصادی غیربهینه اسرت، امرا از سروی دیگرر، مصررف      

های آب محدود نشده که امکان افزایش میرزان بهینگری را    آب در بخش آبیاری به شکل مناسبی به واسطه قیمت

هرای ترأمین آب شرامل     دهنرده کرل هزینره    های آب به ندرت پوشش  فراهم کند. عالوه بر این، از آنجا که قیمت

هرای ترأمین آب هسرتند، عردم انجرام       هرای تعمیرر و جرایگزینی سرامانه     ای و نیز هزینره  های جاری و سرمایه هزینه

ای رایرج اسرت کره خرود برر میرزان        های آبرسانی پدیرده  های مربوط به مرمت و نگهداری در مورد سامانه فعالیت

 افزاید. مصرف غیربهینه آب می

گذاریکافیدرزمینههحفاتهتازمحهیطزیسهتوضهعفدرکنتهرل.عدمسرمایه3-3-0

هاآالینده

گرذاری کرافی در زمینره حفاظرت از      توان معلول عردم سررمایه   موارد کمبود آب ناشی از کیفیت پایین آب را می

زمینره حفاظرت از    گذاری در ها دانست. طی سه دهه اخیر، میزان سرمایه محیط زیست و ضعف در کنترل آالینده

درصد کل تولید ناخالص داخلی چین را به خود اختصراص داده   81/8و  18/1، 61/1محیط زیست به ترتیب تنها 
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(. قرار است در طی پنج سرال  WB, 5112bشده ناکافی هستند )  است که البته این مبالغ برای تحقق اهداف تعیین

درصد نسبت بره مقرادیر پیشرین     11گذاری در این بخش به  ه(، میزان سرمای4116-4181بعدی، )یعنی بازه زمانی 

هرا،   گرفتره در زمینره کنتررل سریالب      هرای صرورت   گرذاری  تر از میزان سررمایه  برسد، اما این مقدار همچنان پایین

(. با توجره بره ناکرافی برودن منرابع مرالی، رونرد        Ma et al., 5111حفاظت از خاک و تخصیص منابع آب است )

هرای کوچرک کنرد     های فاضالب به ویژه در شهرها و شهرک صفیه فاضالب شهری شامل شبکهاحداث مراکز ت

توسط وزارت ساخت و سراز شرهری صرورت     4111بوده است. بر اساس نتایج یک بررسی پیمایشی که در سال 

، 4113(. در سال CAS, 5112شهر فاقد مراکز تصفیه فاضالب بودند ) 401شهر عمده،  668گرفته است، از میان 

درصد برای شهرهای برا   86درصد در شهرهای با جمعیت بیش از دو میلیون نفر تا  23ها از  میزان تصفیه فاضالب

(. کنرد برودن رونرد توسرعه سیسرتم فاضرالب بره ورود        NBSC, 5112هزار نفر متغیر بود ) 411تر از  جمعیت کم

تواند دلیل عدم موفقیت در  است که می نشده به محیط زیست منجر شده  مستقیم حجم عظیمی از فاضالب تصفیه

 باشد. 4111تا سال  COD 88درصدی میزان تولید  81هایی مانند کاهش  گذاری تحقق هدف

به دلیل فقدان منابع مالی کافی و ضعف قوانین، میزان آلودگی آب در چین رو بره افرزایش اسرت و برر میرزان      

نیز نشان داده شده اسرت، میرزان تولیرد فاضرالب صرنعتی       6 شود. چنان که در شکل ها نیز افزوده می تنوع آالینده

به بعد رو به افزایش بوده است. هرچند نسبت  4111، از سال 4111-8111پس از یک دوره کاهش در بازه زمانی 

درصد در سال  4/18به  8111درصد در سال  0/66حجم فاضالبی که با استاندارد تولید فاضالب مطابقت دارد از 

هرای مسرتقر در شرهرهای     نشده کارخانره  های تصفیه  (، فاضالبSEPA, 1112–5111ش یافته است )افزای 4111

. ورود مواد شیمیایی صرنعتی قابرل   84کوچک و روستاها همچنان ممکن است مستقیماً وارد سیستم آبرسانی شوند

ه فاضرالب از  رغرم افرزایش نررخ تصرفی     ، مجدداً و علی4118اکسید شدن پس از یک دور کاهش مستمر از سال 

(. NBSC, 5111، مجدداً رو به افزایش گذاشته اسرت ) 4111درصد در سال  4/18به  4118درصد در سال  4/11

هرای   هرای آلرودگی ناشری از فاضرالب     ، تحلیل مفصلی پیرامرون ویژگری  4116در گزارش بانک جهانی در سال 

 (.WB, 5111صنعتی ارائه شده است )

                                                           
11 .Chemical Oxygen Demand  

 است از نسبت کل مواد شیمیاید قابل اکسید موجود در آب. عبارت

های صنعتد که با استاندارد تولید باضالب  ( نرخ ابزایش تولید باضالبSEPA, 0995–7116های ادار  آمار محیط زیست چین ) در سالنامه .07

ها  به این سو، در این سالنامه 7110شد  است. اما از سال  قید 0995-7111های صنعتد مطابقت دارد در سطح شهرستان یا باالتر در باز  زماند  شرکت

 شود و لذا آمار مربوط به دامنه مقادیر تولید باضالب روشن نیست. های صنعتد به تفکیک نوع مالکیت صنعتد اعالم نمد دیگر میزان تولید باضالب



                                                                                    

 مجموعه مقاالت سازگاری با کم آبی

 038 

های صنعتی اسرت. چنران کره در     ی خانگی بیش از آهنگ تولید فاضالبها آهنگ رشد میزان تولید فاضالب

بریش از میرزان    8111های خانگی به لحاظ حجرم از سرال    نیز نشان داده شده است، میزانن تولید فاضالب 6شکل 

های صنعتی بوده است. برخالف کاهش میزان مواد شیمیایی اکسریدپذیر صرنعتی موجرود در آب،     تولید فاضالب

در  NH.-N(. هرچند میزان تولید 6های خانگی رو به افزایش بوده است )شکل  لید این مواد در فاضالبمیزان تو

تقریبا دو برابر بخرش   NH.-Nهر دو بخش صنعتی و خانگی افزایش یافته است، اما سهم بخش خانگی در تولید 

 (.6صنعت است )شکل 

SEPA (1111–5112) and SEPA (1112–5111)ها:درچین.منبعدادهNH.-NوCOD.روندفاضالب6شکل
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ها است که کنترلی در چین  در بخش کشاورزی یکی دیگر از منابع عمده آالینده 83آلودگی با منبع نامشخص

(. افرزایش اسرتفاده از کودهرای شریمیایی و نیرز      Ongley, 5112; Wang, 5111گیررد )  بر روی آن صورت نمی

 ,Liu and Qiuدسرت شرده اسرت )    های پرایین  یمی از مواد مغذی به آبفضوالت دامی موجب ورود مقادیر عظ

های خانگی و صنعتی یکی از دالیل عمده  های کشاورزی در کنار پساب آب (. مواد مغذی موجود در روان5112

رونرد. کرل حجرم     های بزرگ در چرین بره شرمار مری     تندتر شدن آهنگ ورود مواد مغذی بیش از حد به دریاچه

درصرد و   63و  33، 11های تای، دیانچی و چائو به ترتیب  نیتروژنی دارای منبع نامشخص در دریاچههای  آالینده

درصد  03و  28، 31های فسفاتی دارای منبع نامشخص نیز برای این سه دریاچه به ترتیب  کل نسبت حجم آالینده

 (.Li et al., 5111تخمین زده شده است )

گذاریستهادرحوزهسیا.سایرناکامی3-3-6

ها نیز به خوبی با یکدیگر هماهنگ نیستند و ممکرن اسرت    ها اشاره شد، سیاست عالوه بر مسائلی که در باال به آن

ریرزی شرهری، سیاسرت     هرا از قبیرل برنامره    به تشدید معضالت مربوط به منابع آب منجر شوند. بسیاری از سیاست

غیرمسرتقیمی برر منرابع آب داشرته باشرند. اگرر ایرن        تواننرد ترأثیرات    می …توسعه صنعتی، سیاست کشاورزی و 

رسرانی   هرای آب  هرای موجرود سیسرتم    تأثیرات بالقوه لحاظ نشوند، برایندهای سیاستی به احتمال قوی برا ظرفیرت  

اجتمراعی و منرابع آب نمونره روشرنی از     -همخوانی نخواهند داشت. ناهمگونی کنونی در توزیع توسعه اقتصرادی 

 ها است. ر تدوین سیاستعدم توجه به منابع آب د

 هایفرارویدولتدرآینده.اقداماتوچالش4

دولت چین به وجود معضالت مربوط به منابع آب اذعان دارد و اقداماتی را در جهت ترویج مصرف پایردار آب  

های سیاسرتی را در   ای از اهداف و اولویت (. این کشور مجموعه ,5111see Yang and Pangانجام داده است )

( در زمینه منابع آب و در راستای کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی 4181-4116ساله یازدهم خود ) برنامه پنج

ها، توسعه علمی و ایجاد یک جامعه همگون به عنوان اهرداف و اصرول بنیرادین     تعیین کرده که در چارچوب آن

از اهداف سیاستی را جهت مدیریت  ای (. شورای حکومتی دولت چین مجموعه ,5111SCاند ) کلی معرفی شده

هرا،   هرای رودخانره   تروان بره تقویرت مردیریت آب در سرطح حوضره       منابع آب مشخص کرده که از آن جمله می

جرویی در مصررف آب در    هرا، افرزایش صررفه    حفاظت از منابع آب آشامیدنی، مبارزه با آلرودگی فرامررزی آب  

 (. ,5111SCاشاره کرد ) 4181تا سال های شهری  بخش کشاورزی و افزایش نسبت تصفیه پساب
                                                           
1. 0non-point source pollution 
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است.MWR (1112)کهبهروزرسانیBerkoff (511.).نقشهکلیپروژهانتقالآبجنوببهشمالچین.منبع:7شکل

 
هرایی جهرت    هرای عملری و روش   دربردارنرده برنامره    82(FYPWRDساله یازدهم توسعه منابع آبی ) برنامه پنج

دهنده نوعی تغییرر راهبرردی و گررایش بره سرمت توسرعه         ( و بازتاب ,b5112MWRها است ) اجرای این برنامه

بنردی و   هرای حقروق آب، اعمرال سرهمیه     پایدار منابع آب، از جمله تسریع فرایند توزیرع منرابع آب، ایجراد نظرام    

ن برا  مدیریت طرف تقاضا، و افزایش میزان بهینگی مصرف و افزایش مزایای حاصل از این امر است. چین همزما

هایی به منظور افزایش میزان عرضه  گذاری در طرح اصالح شیوه سنتی مدیریت منابع آب، فعاالنه در حال سرمایه

میلیرارد دالری انتقرال آب از جنروب بره      64ها، پروژه  (. بارزترین نمونه این طرح ,c5112MWRآب نیز هست )

های خانگی و صنعتی در مناطق برایر شرمالی بره    شمال است. در چارچوب این طرح که عمدتاً با هدف تأمین نیاز

میلیارد متر مکعب آب در سال )تقریباً معادل حجم ساالنه رودخانره زرد در   21اجرا گذاشته شده است، تا سقف 

تسره   های باالدستی )مسیر غربی( رودخانه یانرگ  دست، مسیر میانی و قسمت یک سال عادی( از مسیر شرقی پایین

(  ,Zhu, 511.Berkoff ;5111به منراطق شرمالی ایرن کشرور منتقرل خواهرد شرد )        4111در جنوب چین تا سال 

ها به ترتیرب ترا    شود کار احداث آن بینی می (. هر دو مسیر شرقی و میانی در دست احداث هستند و پیش0)شکل 

 به اتمام برسد. 4182و  4111سال 

به قوت خود باقی هستند. از جملره مسرائل و   با این حال مسائل و مشکالت فراوانی در حوزه مدیریت همچنان 

( 8)هرا اشراره شرده شرامل مروارد ذیرل هسرتند:         ساله یازدهم توسعه منابع آبی نیز به آن مشکالت که در برنامه پنج

                                                           
12 .Five-Year Plan for Water Resources Development 
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( 3( فقدان یک نظام نهادی یکپارچره، کارآمرد و مرؤثر، )   4کندی روند اصالحات در حوزه مدیریت منابع آب، )

هرا، پرایش و اجررای قروانین و      ریرزی، طراحری سیاسرت    هرای برنامره   از جمله در بخشمدیریت ضعیف منابع آب 

( تأکید بیش از حد برر  6( کند بودن روند ایجاد بازارهای آب، )1نیافتگی نظام حقوق آب، ) ( توسعه2مقررات، )

برار جهرت   ( فقردان یرک سرازوکار پایردار ترأمین اعت     0های مهندسی در قیاس با رویکردهای مردیریتی، و )  پروژه

 (. ,b5112MWRگذاری در حوزه محیط زیست ) سرمایه

تری را در آینده  توسعه اقتصادی سریع در کنار وجود یک جمعیت عظیم رو به رشد و شهرنشینی چالش جدی

( و بردین   ,5111UNPDمیلیرارد نفرر خواهرد گذشرت )     2/8از مررز   4141کنند. جمعیت چین ترا سرال    ایجاد می

لیتر بره ازای هرر    1118متر مکعب در سال ) 4111تر از  قابل دسترس به ازای هر نفر به کم ترتیب سرانه میزان آب

مترر   8011نفر در یک روز( کاهش خواهد یافت. هرچند این آمار همچنان از آستانه تنش آبی یعنی سرانه ساالنه 

آب قابرل دسرترس ممکرن    ان (، امرا میرز   ,.5111Johnson et alلیتر( باالتر اسرت )  2611مکعب )یا سرانه روزانه 

بسیار پایین باشد. در عین حال، شهرنشینی نیز به افرزایش   H-3است در مناطق محلی مانند حوضه آبریز موسوم به 

های تولیدی منجر خواهد شد و این مسرئله بره نوبره خرود برا کراهش منرابع آب         میزان مصرف آب و حجم پساب

چین باید میان افزایش میزان مصرف آب در بخش کشاورزی  هایی را ایجاد خواهد کرد. همچنین موجود چالش

هرای خرانگی و    )به منظور تأمین امنیت غذایی و تحقق خودکفایی( و افرزایش میرزان تقاضرا بررای آب در بخرش     

نیرز   1آبی مواجه هستند، توازن برقرار کند. چنان که در جردول   صنعتی به ویژه در مناطق شمالی که با معضل کم

ه است، مناطق شمالی چین بیش از مناطق جنوبی این کشور شاهد افزایش حجم کرل آب مصررفی   نشان داده شد

 خواهند بود.
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هایفضاییهاومقیاسبینیشدهمصرفآبچینبهتفکیکبخش.مقدارجاریوپیش0جدول

 
اهرد  درصرد افرزایش خو   31و  11های صنعتی و خانگی در شمال چین بره ترتیرب    میزان مصرف آب در بخش

درصد است. با توجه به اینکه بخش کشاورزی  83یافت، در حالی که میزان این افزایش در بخش کشاورزی تنها 

شده مصرف در بخرش کشراورزی    بینی  بیشترین حجم آب مصرفی را به خود اختصاص داده است، افزایش پیش

هرم رقرم قابرل تروجهی را شرامل       هرچند به اندازه میزان افزایش مصارف خانگی و صنعتی زیراد نیسرت، امرا براز    

تری روبرو خواهند شد،  های جدی شود. در حالی که مناطق شمالی چین در زمینه مدیریت منابع آب با چالش می

پذیری چین  ( مدیریت طرف تقاضا برای کاهش میزان آسیب8دهد که ) بینی به طور غیرمستقیم نشان می این پیش

تواند با  ( افزایش میزان بهینگی مصرف آب در بخش کشاورزی می4د، )آبی نقشی حیاتی دار در برابر معضل کم

( بهبود 3های صنعتی و خانگی را جبران کند، ) کاهش میزان مصرف آب، افزایش تقاضا برای این ماده در بخش

های صنعتی و خانگی به موازات افزایش میزان مصرف آب در حفاظت از منابع کمیراب آب   فرایند تصفیه پساب

 کننده دارد. نقشی تعیینپاک 

 گیریوپیشنهادها.نتیجه0

ای روبرو بوده است. مقادیر ناکافی آب و نیرز پرایین    آبی فزاینده چین به ویژه در مناطق خشک شمالی خود با کم

آبی در چین هستند که هر دو نیز تأثیرات شدیدی بر جامعه  های اصلی بحران کم بودن کیفیت آب از جمله مؤلفه

که توسعه سریع اقتصادی در کنار رشد جمعیت و گسترش شهرنشینی منشأ آغراز   زیست دارند. در حالیو محیط 

پرذیری   دهند، مدیریت ضعیف منابع آب نیز میزان آسریب  تعارض بالقوه میان عرضه و تقاضای آب را تشکیل می
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ترری   های جردی  ه شاهد چالشاین کشور در این حوزه را افزایش داده بر دامنه این مشکل خواهد افزود. در آیند

 در زمینه مصرف آب خواهیم بود.

پذیری چین به ویژه  تواند به کاهش میزان آسیب مدیریت مؤثر منابع آب، رویکردی امیدوارکننده است که می

دهنده محدودیت فیزیکری خاصری     آبی در آینده کمک کند. شرایط طبیعی منابع آب نشان در شرایط تشدید کم

د در جریران رونرد توسرعه خرود برا آن سرازگار شرود. هرچنرد تنظریم توزیرع جمعیرت، چیرنش             است که چین بای

مدت بسیار دشروار و   های شهری و ساختار اقتصادی جهت سازگاری با شرایط فیزیکی منابع آب در کوتاه سامانه

شرد کره   رسد که بهبود مدیریت منرابع آب رویکرردی مقررون بره صررفه با      حتی غیرممکن است، چنین به نظر می

تواند تأثیرات ناشری   های خود را بر آن متمرکز کند، زیرا این رویکرد به طور بالقوه می شایسته است دولت تالش

ترین عوامل مسائل و مشکالت کنونی در حوزه منرابع   از کمبود آب را تعدیل کند. مدیریت ضعیف یکی از مهم

 آب است.

های درازمردت و   نگر، منسجم و علمی بر مبنای تالش رد کلآبی در چین نیازمند اتخاذ یک رویک مقابله با کم

(، در ایرن   ,Lasserre.511های سیاستی مرتبط برا آن )  هماهنگ خواهد بود. با توجه به پیچیدگی مسئله و چالش

آبی و در عین حال بهبود مدیریت  مقاله سه توصیه بر مبنای اولویت سیاستی کنونی چین جهت مقابله با معضل کم

 آب ارائه شده است.منابع 

های نهادی جهرت ثبرت و سراماندهی برداشرت و اسرتفاده از       چین باید در وهله نخست به تقویت یا ایجاد نظام

تروان برر    های اجرایی قانونی بپردازد. این سازوکارهای نهادی را می منابع آب بر مبنای حقوق آب دارای ضمانت

هرای آبریرز کره     های حوضه منابع آب تعریف کرد. کمیسیونهای آبریز و بر اساس چرخه آبشناسی  مبنای حوضه

کننرد بایرد مردیریت اعطرای مجروز و سراماندهی مصررف آب در مرزهرای          زیر نظر وزارت منابع آب فعالیت می

ریزی  های آبریز مربوط به خود را بر عهده داشته باشند. صدور مجوزهای برداشت آب باید بر مبنای برنامه حوضه

توان مجوز انتقال حقوق آب بر مبنای شکل اولیره توزیرع را در صرورتی     ب صورت گیرد. میو تخصیص منابع آ

های علمی نیز تأثیرات منفی قابل توجهی را برای این نقل و  های مربوطه ثبت شده باشد و ارزیابی که در کمیسیون

تلرف دولتری مسرتلزم    انتقاالت مشخص نکرده باشند، نیز صادر کرد. اعمال هماهنگ حقوق آب در نهادهرای مخ 

وجود یک سازوکار مشخص است. تا زمانی که مصرف آب به واسطه سازوکارهای نهادی سراماندهی و کنتررل   

 نشود، امکان مدیریت مؤثر منابع آبی نیز وجود نخواهد داشت.

ثانیًا چین باید به جرای اتکرای تروأم برا انفعرال برر راهکارهرای مهندسری جهرت حرل مشرکل کمبرود آب، بره              

های مهندسی مناسب برای تأمین آب مرورد نیراز    دهای بازار محور توجه بیشتری داشته باشد. اجرای پروژهرویکر
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ها جهت ترأمین تقاضرا بررای آب     اجتماعی پایدار ضروری است. اما استفاده از این پروژه-جهت توسعه اقتصادی

برای تأکید بر رویکردهای بازارمحور  ممکن است در همه موارد نیز به لحاظ اجتماعی کارآمد نباشد. انگیزه الزم

گیرد.  به جای رویکردهای مهندسی بر مبنای نظام عرضه و تقاضا و تأثیرات ناشی از آن بر رفاه اجتماعی شکل می

شده برای این مراده تنظریم    های تعیین  توان گفت هم عرضه و هم تقاضای آب بر مبنای قیمت به طور مشخص می

ی و پایین بودن قیمت آب، محدودیتی برای تقاضا وجود نردارد و میرزان تقاضرا ممکرن     شوند. با توجه به دولت می

هرای   ها بر اسراس قیمرت   است به میزانی باالتر از مقداری برسد که امکان تأمین آن بر مبنای بازگشت کامل هزینه

لحراظ اجتمراعی    مشخص وجود دارد. در چنین شرایطی، اتخاذ راهکارهای مهندسی جهت تأمین تقاضا نه تنها به

غیربهینه است، بلکه حتی ممکن اسرت پرهزینره و یرا حتری غیررممکن نیرز باشرد. رویکردهرای برازارمحور ماننرد           

هزینه و مؤثر میزان تقاضا بررای آب را برا ظرفیرت     ای کم توانند به شیوه گذاری آب و مبادله حقوق آب می قیمت

های مبتنری برر شررایط برازار نره تنهرا        هنگ کنند. قیمتعرضه این ماده در یک سطح بهینه به لحاظ اجتماعی هما

جرویی در مصررف آب،    هرای الزم جهرت صررفه    دهند، بلکه در عین ایجاد مشروق  هزینه تأمین آب را پوشش می

کنند. تخصیص حقوق آب و ایجاد امکان مبادله این حقوق نیرز رویکرردی    تقاضا برای این ماده را نیز محدود می

گذاری آب بر اقشرار ضرعیف    آبی و در عین کاهش تأثیرات منفی احتمالی قیمت کماقتصادی جهت حل معضل 

است. به منظور تسهیل و ساماندهی روند اجرای رویکردهای بازارمحور، دولت باید قروانین و شررایط خاصری را    

 ایجاد کند.

بایرد نقرش مهمری در     سرازی  محور در کنار ظرفیت محور و داده گیری پژوهش های پشتیبانی تصمیم ثالثاً سامانه

شود،  ها نه تنها به اتالف منابع محدود منجر می های دولت داشته باشند. طراحی و مدیریت نامناسب سیاست تالش

گیرری   های پشتیبانی تصمیم بلکه تشدید مسائل و مشکالت مربوط به منابع آب را نیز در پی خواهد داشت. سامانه

تواننرد عراملی    دهند و می ر، شالوده مدیریت مؤثر منابع آب را تشکیل میهای معتب مبتنی بر تحقیقات علمی و داده

های  گیری در سطح حوضه های پشتیبانی تصمیم ها باشند. در حال حاضر، سامانه در جهت طراحی مناسب سیاست

ربوط به اجتماعی م-ها فرایندهای بیوفیزیکی و آبشناختی مرتبط با منابع آب و متغیرهای اقتصادی آبریز که در آن

انرد. ظرفیرت انجرام     اند، یا به کلی وجود ندارند و یا آنکه به طور مناسبی رشرد نیافتره   مصرف این ماده لحاظ شده

های دقیق سیاستی همچنان پایین است. یک سامانه اطالعاتی یکپارچه دارای استانداردهای کمّری و کیفری    تحلیل

هنوز به طور کامل شکل نگرفته اسرت. عردم وجرود    های مربوط به کمیت و کیفیت آب  جهت ثبت و ضبط داده

ظرفیررت الزم جهررت انجررام تحقیقررات علمرری مررانعی بررر سررر راه شررناخت مسررائل و مشررکالت محلرری و طراحرری  

توانرد تحقیقرات    کننرده خرود مری    رود. چین با توجره بره توسرعه اقتصرادی خیرره      های هدفمند به شمار می سیاست
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هررای علمرری انجررام دهررد. ایررن کشررور از منررابع مررالی الزم برررای   وشتررری را بررا تکیرره بررر جدیرردترین ر پیشرررفته

های اطالعراتی کامرل برخروردار اسرت.      گذاری در زمینه انجام تحقیقات علمی و ایجاد و نگهداری سامانه سرمایه

البته تحقق این هدف مستلزم وجود سازوکارهایی است که بتوانند به شکلی مؤثر و کارآمد اطالعرات حاصرل از   

 ها و مدیریت منابع آب منتقل کنند. های علمی را به حوزه طراحی سیاست بررسی





 

 7ترِ ناامنی منابع شناسیِ گسترده آب، غذا و کمیابی؛ به سوی مردم

 

3و الکساندرا بروویس 2: امبر ووتیچگاننویسند  

جواد عرب یارمحمدیو  حنظله سلیمانی ترجمه:  

 

شرود. در   هایی هستند که بشر در قرن پیش رو با آنها مواجه مری  ترین چالش کمبود آب و غذا، دو مورد از بزرگ

پذیری و مقابله بشر با گرسنگی نسبتاً رشد خوبی داشته، امرا تحقیقرات    حالی که درک تئوریک ما از نحوه آسیب

شرده از   هرای اسرتنتاج   شناسی در مورد مشکالت متناظر در حوزح آب، محدود است. با مالحظۀ دقیق گرزاره  مردم

شود، هدف ما در این مقاله، پیشبرد شناسایی، نظریره پرردازی و    ات غذا در برابر آنچه در مورد آب دانسته میادبی

( دالیرل نراامنی   8است. تحلیل ما بر این موارد متمرکز است: ) 2تر از ناامنی منابع شناسی گسترده آزمون یک مردم

( اثرر نراامنی برر بهرروزی     3نی منابع در سطح خانواده و )به ناام 1«ای مقابله»های  ( واکنش4منابع در سطح جامعه، )

کنیم که تجارب بشر از ناامنی غذایی  های خود استدالل می در سطح فرد. بر مبنای یافته 0و سالمت روانی 6عاطفی

ک ها کمر  تر ناامنی منابع شامل نحوح مقابلۀ افراد و خانواده و آبی به قدر کافی شباهت دارند که به تئوری گسترده

های مهمی هرم برین نراامنی آبری و نراامنی غرذایی وجرود دارد کره از آن جملره، نقرش عوامرل             کنند. البته تفاوت

های سطح جامعه است. این بیانگر آن است که ناامنی غذایی و  پذیری ساختاری )همچون بازارها( در ایجاد آسیب

 رهای مستقل ایجاد کند. های خانوادگی و صدمات فردی را در مسی تواند چالش آبی همچنین می

و عردالت   –هرای منرابع طبیعری     ترین چالش امروزه، مشخص شده که آب و غذای ناکافی، دو مورد از بزرگ

 ;Butterly and Sheperd 5111شروند )  هسرتند کره جوامرع در قررن پریش رو برا آنهرا مواجره مری           -اجتمراعی 

Donahue and Johnston 1112; Whiteford and Whiteford 5112های قدیمی بره مقابلره برا ایرن      (. دیدگاه

ماننرد   شرناختی کره برا آن مواجره هسرتیم ناکرام مری        های جدید نهادی، اقلیمی و جمعیت مشکالت به دلیل چالش
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Volume 22, Number 2, August 5112 
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(Devereux 5112; Vo¨ro¨smarty et al. 5111      در نتیجره، ایرن ضررورت وجرود دارد کره مرردم .)   شناسران

ن بره نراامنی غرذایی و آبری ایجراد نماینرد. درک چگرونگی ترأمین         رویکردهای جدیدی را برای درک و پرداخت

و آنچه که از لحاظ زیستی و اجتماعی و در صورت عدم توفیق در تأمین آنها  –نیازهای اساسی آب و غذای بشر 

 e.g., Halstead andشناسری بروده )   های نظرری در مرردم   ها قبل یکی از عوامل پیشرفت از مدت –افتد  اتفاق می

O’Shea 1121; Harris 1112شناسان زیستی هرم   شناسان و مردم شناسان فرهنگی، باستان ( و کماکان برای مردم

 از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

شناسان از آب و غذا به عنوان منابع  کنیم که درک نظری مردم در این مقاله، در مورد پتانسیل ادبیاتی بحث می

پذیری و مقابله بشرر برا    گیرد. در حالی که درک تئوریک ما از نحوه آسیب ضروری برای حیات بشر را در بر می

شناسری در مرورد مشرکالت     (، اما تحقیقات مردمHadley and Crooks 5115گرسنگی نسبتاً رشد خوبی داشته )

دار  هررای ریشرره (. بررا مالحظررۀ دقیررق گررزارهOrlove and Caton 5111متنرراظر در حرروزح آب، محرردود اسررت )

در مرورد آب، هردف مرا     1فرهنگری  شرناختی، تراریخی و زیسرت    ده از ادبیات غذا در برابر شواهد مرردم ش استنتاج

تر و درک مشترکات و نقاط افتراق مهم است. همان طور که نشان خواهیم داد، ایرن یرک    شناسایی و بیان روشن

ترر از دالیرل و    اسی گستردهشن تر برای حرکت در راستای شناسایی، نظریه پردازی و آزمون یک مردم مبنای متقن

 کند.  پیامدهای ناامنی منابع فراهم می

کنیم که این  سازی ناامنی غذایی و آبی، ثابت می با توجه به وجود احتمالی خط سیرهای متناظر مهم در مفهوم

متناظرها هم ممکن است در درک نظری ما از دالیرل و نترایج ایرن پدیرده در سرطوح جامعره، خرانواده و فرردی         

اسایی شده باشد. یکی از اهداف آزمون این پدیده در هر سه سطح، پیشبرد درک خود به فراتر از منابع خاص شن

هرای نظرری مهرم در ارتبراط برا       شناختی منحصر به فرد به منظور شناسایی و طرح برخی از گزاره یا موارد فرهنگ

اساسی و هر کدام با سطوح مختلف تحلیل،  چگونگی تجربۀ ناامنی منابع توسط بشر است. بنابراین ما بر سه سؤال

های جامعه در برابر ناامنی منرابع چیسرت؟    پذیری دهی آسیب های شکل ( قدرتمندترین پیشران8کنیم: ) تمرکز می

هرای   ( هزینره 3رسرند؟ )  ترین راهبردها برای مقابله با ناامنی منابع به نظر می ( کدام راهبردهای خانواده، اثربخش4)

فرایند مقابله چیست، یعنی زمانی که افراد بیشتر از ظرفیت خود تحت فشار برای واکنش اثربخش فرهنگی  زیست

 افتد؟ گیرند چه اتفاقی می قرار می

                                                           
2 . Biocultural 
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به عنوان مفاهیم عملیاتی داریم. کمیرابی بره نبرود منرابع      81و ناامنی 1بنابراین برای شروع، نیاز به تعریف کمیابی

 88(. راهنماهرای سرازمان غرذا و کشراورزی )فرائو(     Durham 1121دارد ) کافی برای ترأمین نیازهرای بشرر اشراره    

کنرد   ای اساسری بشرر را بررای نروزادان، زنران براردار، و سرایر بزرگسراالن مشرخص مری           نیازهای کالری و تغذیره 

(FAO5111 ،حداقل نیاز آبی انسان .)لیتر در روز برای مصرف  11لیتر آب در روز برای نوشیدن و بیش از  0تا  3

ای اسرت کره    ترر و چندجنبره   (. ناامنی یک مفهوم گستردهGleick 1111; WHO 5112استفاده خانواده است ) و

(. Hadley and Wutich 5111گیررد )  کمیابی منابع، دسترسی به منابع و موضوعات سبک زنردگی را در برر مری   

عیتی کره وجرود دارد کره    وض»(، امنیت غذایی را بدین صورت تعریف می کند: 4114سازمان غذا و کشاورزی )

ها دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، امن و مغذی داشرته باشرند کره     تمام افراد در تمام زمان

پس از سازمان «. کند های غذایی آنها برای یک زندگی فعال و سالم را تأمین می نیازهای غذایی روزانه و اولویت

ها به آب  دسترسی تمام افراد در تمام زمان»( امنیت آبی را به عنوان 8111) 84غذا و کشاورزی، وب و اسکندرانی

دهنرد کره در سرطح      تعریف نمودند. برآوردهای کمیابی منابع نشران مری  « سالم و کافی برای زندگی سالم و مولد

آب میلیرون نفرر هرم بره      013( و FAO 5115میلیون نفر با گرسنگی مزمن دست و پنجه نرم کرده ) 101جهانی، 

(. این آمارها احتماالً برآورد کمتری از افراد مبرتال بره   United Nations 5115آشامیدنی سالم دسترسی ندارند )

کنند؛ هیچ روش مورد توافقی برای برآورد ناامنی غذیی  یا آبی جهرانی وجرود نردارد     ناامنی مزمن منابع ارائه می

(Bakker 5115; Barrett 5111.) 

هاینظریمتناترارهارزیابیسیستماتیکگز

های نظری متقن از تحقیقات در مورد غذا است  ای خاص ما در این مقاله، شناسایی و ارزیابی گزاره رویکرد رویه

هرای   های نظری متناظر برای آب را بدهد. ابتدا ما این گزاره تواند به ما اجازح ارائه، گسترش و ارتقای مدل که می

فرهنگی در مورد گرسنگی، قحطی و ناامنی غذایی  شناختی و زیست ی، فرهنگنظری را از مرور تحقیقات تاریخ

کنیم. در موارد ممکن، برا   ها را در برابر شواهد موجود مرتبط با آب آزمون می کنیم. سپس این گزاره استنتاج می

هرای مررتبط برا     کنیم، گرچه در مواردی )همچون قحطی های متمایز رفتار می ناامنی غذایی و آبی به عنوان پدیده

کنیم. ما شواهد خود را از طیف وسیعی از مطالعات  خشکسالی( که تفکیک اثرات آنها دشوار است یادآوری می

آوریم. برای  شناختی بر مبنای مرور جامع ادبیات، مشاوره با همکاران خبره و تحقیقات خودمان به دست می مردم
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هرایی همچرون آب،    سرتفاده کرردیم )برا اسرتفاده از کلیردواژه     های داده آکادمیک متعردد ا  مرور ادبیات از پایگاه

شرده برر اسراس     )یعنی اسناد فهرست 83های حوزه روابط انسانی آبی(. به خصوص فایل خشکسالی، تشنگی، و کم

را برای آشکار کردن مباحث مربوط به نراامنی  «( آب و تشنگی»برای  82عناوین مطالب فرهنگی 408دستورالعمل 

ای از هر گزاره نظری و تحلیل خرود از   ، خالصه8تر، مفید یافتیم. در جدول  شناسی گسترده هنگآبی در زمینۀ فر

 کنیم. شده برای پشتیبانی آن را ارائه می شواهدِ یافت

پذیرینسبیبهناامنیمنابعهاینهادیبهترینتوضیحرادرموردآسیب:تئوری1گزارهکلی

دهنددرسطحجامعهارائهمی

پرذیری در برابرر    هرای سرطح جامعره در آسریب     کند که تفاوت عامل اصلی ارائه می 1غذا، شواهدی از ادبیات 

( 1( بازارهرا، و ) 2( حکمرانری، ) 3( جمعیت، )4( اکولوژی، )8دهند. اینها عبارتند از ) ناامنی غذایی را توضیح می

(. در این برین،  Butterley and Shpperd 5111; Devereux 111.; Hadley and Crooks 5115استحقاقات )

تقریبراً   –( Ostrom 1111کننرد )  یعنری قواعرد و هنجارهرایی کره مالکیرت و توزیرع منرابع را اداره مری         –نهادها 

های توضیحی را که برگرفته از ادبیات  (.  در اینجا هر یک از مدلSen 1121قدرتمندترین و با نفوذترین هستند )

 کنیم. از این عوامل کلیدی را در برابر شواهد آبی ارزیابی می غذا هستند توصیف کرده و سپس هر یک

اکولوژی

انرد   های اولیۀ قحطی، عوامل اکولوژیک همچون اقلیم را به عنوان دلیل اصرلی کمبرود غرذا معرفری کررده      تئوری

(Devereux111.;Walker 1121   عوامرل اکولوژیرک .)–   86)تغییررات فصرلی(، خشرکی    81منردی  شرامل فصرل ،

پذیری جامعه در برابر کمبود آب دارند. برا ایرن    همچنین سهم قابل توجهی در آسیب –تغییر اقلیم  خشکسالی، و

های ناامنی آبی باید عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسری و اقتصرادی را نیرز مرد      شده است که تئوری حال، پذیرفته

 80ست. به عنوان مثال، کروچگری (؛ اکولوژی به تنهایی کافی نیDonahue and Johnston 1112نظر قرار دهند )

-e.g., Dysonدهرد )  های خشک و در معرضِ خشکسالی را مری  های آنها امکان دوام در محیط به چوپانان و گله

Hudson and McCabe 1122توانرد   کنرد مری   ای که کوچ چوپانان را محدود مری  های توسعه (. در مقابل، طرح

 Ellis andبینری خشرک داشرته باشرد )     های غیرقابل پیش یت در اقلیمتأثیر منفی عمیقی بر توانایی آنها برای موفق
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Swift 1122های اکولوژیک را پوشش داده  های اجتماعی، سیستم (. در جوامع کشاورزی و روستایی هم سیستم

 81، حصرون 81گردنرد. بره عنروان مثرال در کرانره براختری رود اردن       و واسطۀ دسترسی انسان بره منرابع طبیعری مری    

عنوان داشت کره قروانین حراکم برر حقروق و دسترسری آب، ایرن سررزمین خشرک را بره محیطری             (8111:381)

حاصلخیز و غنی از آب برای مهاجران اسرائیلی تبردیل کررده، در حرالی کره بررای فلسرطینیان همچنران محیطری         

یم بینری شرده کره تغییرر اقلر      مندی و خشکی، پریش  های برآمده از فصل محصول است. ورای چالش آب و کم کم

(. هنروز  Vo¨ro¨smarty et al. 5111, 5111گردد ) تر شدن ناامنی آبی در برخی از مناطق جهان می باعث وخیم

( West et al. 5112( و بورکینرا فاسرو )  Finan and Nelson 5111هایی بره تنروع برزیرل )    هم مطالعات در زمینه

هرا و افرزایش خشکسرالی( از     یعنی کراهش برارش  توانند با تغییرات اقلیمی نامطلوب ) دهند که جوامع می نشان می

های کشاورزی و تنوع راهبردهای معیشت، سازگاری نمایند. هرم بررای آب و هرم بررای      طریق بازطراحی سیستم

هرایی دامرن بزننرد، امرا درک اینکره چررا        هایی را ایجاد کرده یا به بحرران  توانند تنش غذا، عوامل اکولوژیک می

توانند، مستلزم تحلیرل   ها را با موفقیت تحمل نموده در حالی که سایرین نمی این چالشتوانند  برخی از جوامع می

 دهند. نهادهای محلی است که مدیریت و دسترسی به منابع را شکل می

پذیری سطح جامعه در برابر ناامنی منرابع،   : توجیهات اکولوژیک برای توضیح آسیبگیری نتیجه

 الزم هستند اما کافی نیستند.

تجمعی

 ,.e.gگرردد )  باعرث قحطری و نراامنی غرذایی مری      48اند که کثرت جمعیت از گذشته بحث داشته 41ها نئومالتوسین

Ehrlich and Ehrlich 511.; Gilland 5112        گرچره بسریاری دیگرر از افرراد، چنرین توجیهراتی را بسریار ،)

 Butterley and Sheperd 5111; Devereux 111., 5112; Hadley andپندارنرد )  انگارانه و سطحی می ساده

Crooks 5115; Walker1121شناختی هم بره طرور گسرترده در مباحرث کمبرود آب وارد       (. موضوعات جمیعت

هایِ کمبود  بینی دهد، پیش ( توضیح می4111) 44(. با این حال، همان طور که بوبرگe.g., Postel 1112اند ) شده

تررر،  کننررد؛ یررک رویکرررد پیچیررده  آب را احساسرری مرری محررور غالبرراًر اغررراق نمرروده و مشررکالت  آب ِ جمعیررت

های سرطحی   کند. تحلیل و دیگر عوامل ترکیب می 43های حکمرانی، فناوری، سازگاری شناسی را با داده جمعیت
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بینری نراامنی محلری آب دارنرد. اول اینکره مراکرز        شناختی به دالیل مختلف، توانایی محدودی برای پیش جمعیت

های آبی پرهزینه و اسرتفاده از منرابع    ای قدرت اقتصادی و سیاسی برای ایجاد زیرساختجمعیتی بزرگ نوعاً دار

دهد کره چگونره مکزیکوسریتی یرک چرارچوب       ( نشان می4114) 42آبی دوردست هستند. به عنوان مثال، سیرلی

نراامنی  ایجاد نموده کره ایرن باعرث ایجراد      41حقوقی و یک زیرساخت عظیم برای برداشت آب از منطقه آلتا لرما

( دربارح کشاورزی بیان 8118) 46آبی در جوامع روستایی دوردست شده است. دوم اینکه همان طور که بوسروپ

تر گردد. به عنروان مثرال در چرین،     های مدیریت کاراتر و نوآورانه تواند باعث ایجاد رژیم کند، تنش منابع می می

جویی آب را برای جبران تقاضای روبه رشرد آب   های کشاورزی صرفه های ملی، توسعه و اتخاذ فناوری سیاست

، 40«ترراژدی منرابع مشرترک   »(. سوم اینکه بر خرالف روایرت   Blanke et al. 5112کنند ) در شهرها را ترویج می

حتری در مواجهره برا فشرارهای      –توانند آب را به عنوان منبعی مشترک  شواهد فراوانی وجود دارد که جوامع می

در  41(. تحقیرق تراویرک  Ostrom 1111به صرورت پایردار مردیریت کننرد )     -توجه  جمعیتی و اکولوژیک قابل

هرا در طرول    پرو نشان داد کره چگونره قواعرد نهرادی بررای کراهش منصرفانه سرهمیه آبری خرانواده           41هواینا کوتا

ها، تضمین نمود که هیچ بخشی از آسیب نامتناسب کمبود آب رنج نبرد. در مجموع، همران طرور کره     خشکسالی

( نتیجه گرفتند، جمعیت عاملی کلیدی برای عدم توازن برین عرضره و تقاضرای    4114و همکاران ) 31سمارتیورو

ها )شامل تغییررات در ترأمین، انتقرال و     آب است اما باید تحقیقات مفصلی در مورد ساختار اجتماعی و سازگاری

 صورت بگیرد.های آبی نوظهور در سطح محلی  پذیری بینی آسیب استفاده از آب( برای پیش

پرذیری سرطح جامعره در     بینی یا توضیح آسیب شناختی برای پیش گیری: توجیهات جمعیت نتیجه

 برابر ناامنی منابع، الزم هستند اما کافی نیستند.
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 های نظری و ارزیابی شواهد برآمده از ادبیات در مورد ناامنی غذایی و آبی . خالصه گزاره8جدول 

شواهدناامنیآبییشواهدناامنیغذایهاگزاره

 های ناامنی در سطح جامعه کننده بینی پیش .8

 اکولوژی . أ

 جمعیت . ب

 حکمرانی . ت

 بازارها . ث

 استحقاقات . ج

 

 ضعیف

 ضعیف

 قوی

 قوی

 قوی

 

 ضعیف

 ضعیف

 قوی

 bقوی

 b ضعیف )موارد معدود(

 ها به ناامنی های سازگاری خانواده  واکنش .4

 تشدید: . أ

 تولید کاربر و کم محصول

 جستجوی منابع وحشی

 درآمد برای خرید منابعکسب 

 ها یا دریافت وام یا اعتبار برای خرید منابع فروش دارایی

 تعدیل مصرف: . ب

 ها های غذایی یا سهم وعده تقلیل وعده

 ها تغییر وعده

 مصرف مواد ممنوعه یا پست 

 مهاجرت: . ت

 سپاری فرزندان بیرون

 مهاجرت فصلی یا موقت

 مهاجرت دائمی خانواده

 :بندی مجدد یا ترک اولویت . ث

 عدم رعایت الزامات تسهیم منابع

 بندی نیازهای افراد خاص خانواده اولویت

 ترین اعضای خانواده ترک ضعیف

 

 

 قوی

 قوی

 قوی

 قوی

 

 قوی

 قوی

 قوی

 

 aقوی

 aقوی

 aقوی

 

 قوی

 قوی

 قوی )موارد معدود(

 

 

 قوی

 b قوی )تاریخی(

 b ضعیف )غیرمستقیم(

 bبدون شواهد

 

 قوی

 b قوی )موارد معدود(

 b وارد معدود(ضعیف )م

 

 bبدون شواهد

 aقوی

 aقوی

 

 b ضعیف )موارد معدود(

 b ضعیف )یک مورد(

 b ضعیف )دو مورد(

ناامنی چگونه بر بهروزی عاطفی و سالمت روانی   .3

 گذارد: فردی تأثیر می

 بینی نااطمینانی و غیرقابل پیش . أ

 بدنامی و ناکامی اجتماعی . ب

 عدالتی اجتماعی بی . ت

 

 aقوی

 قوی

 b (ضعیف )غیرمستقیم

 

 aقوی

 b ضعیف )غیرمستقیم(

 b ضعیف )موارد معدود(

به تفصیل در مرتن آمرده اسرت. بره طرور      « قوی»یا « ضعیف»مالحظه: خصوصیت شواهد به عنوان 

گیرریم کره پدیرده در مروارد       کنندح یک گرزاره را زمرانی قروی در نظرر مری      خالصه، شواهد پشتیبانی

هرا گسرترده شرده باشرند.      مران و در میران فرهنرگ   متعددی به وضوح مستند شده باشد که در طرول ز 
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استتثنائاتی وجود دارند که ما شواهد قوی تنها در موارد تاریخی )درک ما از پدیده در طول زمران را  

کنرد(   هرا را محردود مری    کند( یا در موارد معدودی )درک ما از پدیرده در میران فرهنرگ    محدود می

گیریم که هیچ مورد بررای پشرتیبانی     نی ضعیف در نظر مییافتیم. در مقابل، شواهد یک گزاره را زما

از گزاره پیدا نکردیم یا موارد اندکی پیدا کردیم. زمانی کره تردیرد داشرته باشریم کره فقردان توجره        

( موارد بسریار معردودی   8ایم که ) محققان ممکن است توجیهی برای فقدان شواهد باشد، اشاره کرده

( شواهد موجود، غیرمستقیم اسرت  4اند، یا ) دکی در مورد پدیده دادهوجود دارند یا موارد، توضیح ان

 کند(.  ای وجود دارد اما قطعاً آن را اثبات نمی )به عنوان مثال، متضمن این است که رابطه

a       مواردی که در آنها تفکیک شواهد ناامنی غذایی از شرواهد نراامنی آبری دشروار اسرت )ماننرد :

 قحطیِ مرتبط با خشکسالی(.

bشرناختی مرا عمردتاً در ایرن موضروع سرکوت        شناسی، تاریخی، یرا فرهنرگ   : رکوردهای باستان

 اند. مطالعات جدید مورد نیاز است تا این گزاره را به طور قطعی ارزیابی نمایند. کرده

 

حکمرانی

عه( یرا در  هرای کشراورزی یرا توسر     تواند ناامنی غذایی ایجاد کرده )به عنوان مثال، سیاست های دولت می سیاست

 ;.Butterley and Sheperd 5111; Devereux111( )38افزایری غرذایی   پیشگری از آن براز بمانرد )مرثالً مکمرل    

Hadley and Crooks 5115; Walker 1121  (، مطالعرات  8110) 33( و ویتفوگرل 8121) 34(. از زمران اسرتوارد

اند.  دهای آب را برای جامعه نشان دادهگذاری عمومی در زیرساخت و نها فراوانی ارزش توسعۀ متمرکز یا سرمایه

(. Bakker 5111های دولت نتوانسرتند نرااامنی آبری ایجراد کننرد )      همچنین شواهد زیادی وجود دارد که سیاست

انرد،   هایی که اساساً برای ترویج توزیع عادالنۀ آب طراحی شده یک روند رایج این است که نهادها و زیرساخت

انرد   عدالتی تبدیل شرده  ف، کسری بودجه، فساد، و مشکالت دیگر، به عوامل ایجاد بینهایتاً به دلیل طراحی ضعی

(Thompsonet al. 5111; White et al. 1125     بره عنروان مثرال، تحقیرق بروئلن .)31در مرورد آبیراری آنردیان    32 

د سراکن در  توانند نراامنی آبری را بررای افررا     های با طراحی ضعیف می دهد که چگونه پروژه ( نشان می8111:40)

( در مرورد  4111) 36ها یا در انتهای چرخرۀ توزیرع ایجراد نماینرد. بره طرور مشرابه، مطالعرۀ گانردی          باالدست کانال

های مدرن  ریزان برای تقلید از مدل های برنامه دهد که علیرغم تالش چندپارگی زیرساختی در بمبئی هند نشان می
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شهر محروم بودند. عالوه بر مشرکالتِ مسرتقیم همرراه برا      نشینان شهر کماکان از سیستم آب مدیریت آب، حاشیه

های  تواند اثر منفی بر دسترسی آب داشته باشد. برای نمونه، سیاست های دولت هم می سیاست آب، سایر سیاست

تواند هم از طریق مصرف بیش از اندازه و هم از طریق آلوده کردن منرابع آبری محلری، نراامنی      توسعه صنعتی می

های شردید   ، علیرغم مسئولیت30شدح هاپی در آریزونای شمالی کنند. به عنوان مثال، در منطقه حفاظت آبی ایجاد

محیطری، بره واسرطۀ صرنعت      هرای زیرزمینری و سرالمت زیسرت     دولت ایاالت متحده برای نظارت بر کیفیرت آب 

 Whiteley andد )انر  هرای زیرزمینری محلری خرالی شرده      یابی ذغال سنگ در آمریکرا، منرابع آب   ای معدن یارانه

Masayesva 1112ای  هرای پیچیرده   هرای حراکمیتی پدیرده    کند، ناکامی ( بحث می4181) 31(. همان طور که بکر

هرای   کره بررسری   -که ریشه در نقایص ساختارهای حاکمیت و منافع خصوصیِ تأثیرگذار بر آنها دارنرد  –هستند 

انی که به خصوص باید مورد توجه قرار گیرد، نقرش  های نقایض حکمر طلبد. یکی از جنبه تر محققان را می دقیق

 e.g., the World Bank, as in Goldmanهرای غیردولتری در مردیریت آب، هرم در جامعرۀ معاصرر )       سرازمان 

 e.g., religious associations, as in Haemersand Ryckbosch’s( و هرم در سروابق باسرتانی اسرت )    5112

study [5111] of medieval Europe.) 

پرذیری   بینی یا توجیه برخی اما نه همۀ الگوهای آسیب های دولت برای پیش گیری: سیاست نتیجه

 در برابر ناامنی منابع در سطح جامعه، کافی هستند.

بازارها

 –های قیمت، دستکاری در برازار(   ها یا حباب بازی، احتکار، افزایش های بازار )به عنوان مثال، تورم، سفته پویایی

باعرث ایجراد نراامنی غرذایی بره       –شروند   پنداشرته مری  « عادی»و از دید برخی دیگر، « شکست»دید برخی،  که از

 Butterley and Sheperd5111; Devereux 111.; Hadley and Crooksشروند )  خصروص بررای فقررا مری    

ترک یرا برا   (. بر خالف غذا، آب به صورت تاریخی در بسیاری از مناطق بره عنروان یرک منبرع ذخیررح مشر      5115

سال گذشته بوده کره بازارهرا در مردیریت جهرانی آب برجسرته شردند        41شد. تنها در  دسترسی آزاد پنداشته می

(Bakker5111; Strang 5112گرچه نمونه ،)     های تاریخی از ورود بخش خصوصری در توزیرع آب وجرود دارد

(e.g., Castro5112; Kazimbaya-Senkwe and Guy 5112; Sawchuk 1111اصالحات خصوصی .)   سرازی

گسترده باشد؛  31خصوصی تا واگذاری کامل-تواند در دامنۀ از مشارکت کوتاه مدت عمومی از نظر تئوریک می
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(. شاید به دلیرل  Bennett 4114های آب، نسبتاً نادر است ) ها و دارایی سازی کامل زیرساخت در عمل، خصوصی

پرذیری   ری ردگیرری بازارهرای غیررسرمی(، دگرگرون    های بخش خصوصی در مدیریت آب )و دشوا تنوع نقش

دهنرد کره    بازارهای آب به اندازه بازارهای غرذا مرورد مطالعره قررار نگرفتره اسرت. مطالعرات موجرود نشران مری          

ها بره بازارهرای آب یارانره     هایی ممکن است وجود داشته باشد. در بسیاری از کشورهای ثروتمند، دولت شباهت

دهنرد   کننرد و هزینرۀ آب را در حرد تروان فقیرتررین شرهروندان قررار مری         ررات تعیین میداده یا در مورد آنها مق

(Rogers et al. 5115زمانی که یارانۀ کافی به هزینه .)  بایست تمام هزینۀ توزیع  و فقرا می –های آب تعلق نگیرد

 21ن مثال، مصطفی و ریدرفقر و کمبود آب ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. به عنوا –خصوصی آب را متقبل شوند 

های آب افزایش یافت، و زمانی کره   ، تعرفه28سازی در شهر بلیز ( دریافتند که پس از اصالحات خصوصی4111)

های قطعی اوج گرفت؛ بردین سران، اطالحراتی کره بررای بهبرود ارائرۀ آب         مردم قادر به پرداخت آن نبودند نرخ

( 4111) 24اری از افراد به همراه داشت. به طرور مشرابه، جانسرتون   طراحی شده بود در واقع ناامنی آبی را برای بسی

میلیرون فقیرر در    81منجر به این شرد کره آب بررای    23«وصل هزینه کامل»های  دهد که اتخاذ مکانیزم گزارش می

دهنرد کره    هرا نشران مری    های آب را پرداخت کنند قطع شود. ایرن یافتره   آفریقای جنوبی زمانی که نتوانستند قبض

پرذیری   های مورد استفاده برای درک چگونگی ایجاد گرسنگی به واسطۀ فقر، همچون چارچوب آسیبرویکرد

 e.g., Masonتوانند بره خصروص بررای مطالعرات نراامنی آبری سرودمند باشرند )         (، هم می8111) 22دارایی موزر

(، e.g., Goldman 5112سرازی آب )  هرای نهرادی بررای خصوصری     هرای طراحری   (. عالوه بر این، تحلیرل 5115

هرای   (، و توانایی فقرا برای پرداخت هزینهe.g., Hall and Lobina 5112« )فقیرگرا»ساختار و کارکرد امتیازات 

 Laurieاند ) ( در تعیین مکان و چگونگی ظهور کمبود آب مؤثر بودهe.g., Castro 5112تأمین خصوصی آب )

5112 .) 

پرذیری   ا توضیح برخی اما نه همۀ الگوهای آسریب بینی ی های بازار برای پیش گیری: پویایی نتیجه

 در برابر ناامنی منابع در سطح جامعه، کافی هستند.

                                                           
21 . Mustafa And Reeder 

21 0 Belize City 

25 . Johnston 

2. 0 Full Cost Recovery 

22 . Moser’s Asset Vulnerability Framework 
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استحقاقات

هرا از خشکسرالی و    ( درک نظری از گرسنگی و قحطی را برا تغییرر تمرکرز تحلیرل    8118) 21تئوری استحقاق سن

تئوری استحقاق، بر تعیین چگونگی (. Devereux 111., 5112کثرت جمعیت به ترتیبات نهادی، متحول نمود )

تولیرد، تجرارت، نیرروی     –وابستگی مردم به نهادهای متنوعی تمرکز دارد که دسترسی به غذا را مدیریت کررده  

 Senدهنرد )  و آنها را در معرض خطر گرسنگی قرار مری  -انسانی، و انتقاالت )به عنوان مثال از خویش یا دولت(

کند؛  های نهادی را توصیف می فرد برای دستیابی قانونی به غذا از طریق کانال ، توانایی یک«استحقاقات(. »1121

دهد که فرد نتواند با تکیه بر این مجموعه متنوع از نهادها، غرذای کرافی بررای     زمانی رخ می 26«ناکامی استحقاق»

و  –ورد تحقیقرات آب  ( بیان داشته که کاربرد تئوری استحقاق در مر 4181:811) 20حیات خود بیابد. اخیراً، آناند

درک این موضوع که مشکل کمبود آب این است که چه کسی منابع را در اختیار گرفته نه اینکه چه مقدار آب 

بسیار دیر آغاز شده اسرت. محققران دیگرری هرم برر ارزش تمرکرز تئروری اسرتحقاق برر نهادهرای            -وجود دارد

 e.g., Butterley and Sheperdانرد )  یرد نمروده  اقتصادی در توضیح چگرونگی برروز نراامنی آبری، تأک     اجتماعی

5111; Mehta 5111 تا به امروز، تنها تعداد محدودی از محققان صراحتاً رویکرد استحقاق را برای بررسی این .)

اند که چگونه ترتیبات پیچیرده و بره هرم پیوسرتۀ نهرادی، دسترسری و نراامنی آبری را شرکل           موضوع به کار گرفته

کنرد کره چگونره اسرتحقاقاتِ      ( از ناامنی آبی در نپرال، بررسری مری   4111) 21نه، تحلیل کاالوندهند. برای نمو می

هرای حکومرت محلری و کدخردایی، و سلسرله مراترب        هرای غیردولتری، سیسرتم    پیوندیافته به حکومرت، سرازمان  

هرا نشران    هکننرد. همران طرور کره ایرن نمونر       خویشاوندی، ناامنی آبی را برای برخی از طبقات اجتماعی ایجاد می

تواند تحلیل نهادهای چندگانه درون همان چارچوب نظرری   دهند، مزیت خاص این رویکرد این است که می می

کننرد،   را تسهیل نماید. عالوه بر تعداد انگشت شماری مطالعات که به صراحت از رویکرد استحقاق اسرتفاده مری  

آوری( را بررای   پرذیری و تراب   ن مثال، تئوری آسیبای از مطالعات هم رویکردهای مرتبط )به عنوا تعداد فزاینده

اکولوژیرک باعرث ایجراد نراامنی      های اجتماعی های سیستم گیرند که چگونه پویایی درک این موضوع به کار می

 (.Eakin and Luers 5111; Nelson et al. 5112شوند ) غذایی یا آبی می

ا توضریح بسریاری از الگوهرای    بینری یر   گیری: ناکرامی اسرتحقاق ممکرن اسرت بررای پریش       نتیجه

 پذیری در برابر ناامنی منابع در سطح جامعه، کافی باشد. آسیب

                                                           
22 . Sen’s Entitlement Theory 

21 . Entitlement Failure 

22 . Anand 

22  0 Chalaune 
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شرناختی مرورد نیراز     : برای آب و غذا، توضریحات اکولوژیرک و جمعیرت   8ارزیابی کلی گزاره 

های منابع را شکل دهد، امرا اسرتحقاقات )شرامل آنهرایی کره برآمرده از        است تا درک ما از پویایی

ترری از نراامنی در سرطح جامعره      واسطه های بی کننده بینی های بازار هستند( پیش و پویاییحکمرانی 

 هستند.

دهندایبهناامنیمنابعنشانمیهاواکنشمقابله:خانواده2گزارهکلی

خانواده به عنوان جایگاه اصلی همراهنگی و آمروزش تولیرد غرذا و راهبردهرای توزیرع، واحرد کلیردی بررای          

 Gonza´lez de la Rocha 5111, 5111, 5112; Netting etواکنش در برابر ناامنی غذایی اسرت )  سازماندهی

al. 1122; Wilk 1121نروع برالقوه از راهبردهرای     2تروانیم   (. از ادبیات موجود حول قحطی و ناامنی غذایی، می

( 2، و )18( مهراجرت 3، )11صررف ( تعدیل م4، )21( تشدید8ای سطح خانواده را شناسایی نماییم: ) سازگاری مقابله

 2هرای مررتبط برا غرذا در ایرن       های زیر، به طور خالصه یافتره  . در هر یک از بخش14ترک یا مجدد بندی اولویت

شناختی بررای تعیرین میرزان کراربرد آنهرا بررای آب اسرتفاده         حوزه را مطرح نموده و سپس از توجهیات جمعیت

 کنیم. می

تشدید

ها برای دستیابی  ، تالش-و آبی -های دچار ناامنی غذایی  کنیم که خانواده ابی میدر این بخش، شواهدی را ارزی

( جستجوی منابع 4تر، ) اما کم محصول 13( اتخاذ راهبردهای پرکارگرتر8کنند: ) به منابع را از این طرق تشدید می

 نابع.( فروش دارایی یا استقراض برای خرید م2( کسب درآمد برای خرید منابع، و )3وحشی، )

تر، همچون کشرت در اراضری یرا     های دچار ناامنی غذایی راهبردهای پرکارگرتر اما کم محصول اول، خانواده

 Butterley and Sheperd 5111; Corbettکننرد )  تر، را برای تولید مواد غذایی، اتخاذ مری  بازده محصوالت کم

1122; Hadley and Crooks 5115; Shipton 1111;Walker 1121 وارد باسرتانی و تراریخی فراوانری را    (. مر

بازده بررای برداشرت آب اسرتفاده     های کاربرتر اما کم های دچار ناامنی آبی از فناوری یافتیم که در آنها، خانواده

آوری و ذوب  بر و کاربرتر را برای جمرع  های زمان شناسان فناوری های سرد، باستان اند. برای نمونه، در اقلیم کرده

های  شناسان در گذشته و حال به مهارت های خشک، باستان (. در محیطe.g., Bogoras 1112اند ) یخ ثبت کرده
                                                           
21 0 Intensification 

21 . Modified Consumption 

21 . Migration 

25 . Reprioritization Or Abandonment 

2. . More Labor-Intensive 
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های ظاهراً  افراد بومی در اکتشاف منابع آبی پنهان، همچون حفر گودال برای استفاده از جریان پایه بستر رودخانه

اوانی در این مورد وجرود دارد کره   گیریم شواهد فر (. نتیجه میe.g., Chewings 11.1اند ) خشک، اشاره کرده

ترر بررای دسرتیابی بره آب تشردید       برازده  های دچار ناامنی آبی، تالش خود را با استفاده از راهبردهای کم خانواده

 کنند. می

پردازند که به صورت وحشی رشد کررده و   های دچار ناامنی غذایی به جستجوی مواد غذایی می دوم، خانواده

 ;Butterley and Sheperd 5111; Corbett 1122شوند ) یر دوره گرسنگی خورده نمیدر حالت معمول و در غ

Hadley and Crooks 5115; Maxwell et al. 5112; Shipton 1111;Walker 1121   سروابق تراریخی و .)

انرات  بررداری از گیاهران و حیو   های دچار نراامنی آبری، بهرره    دهند که خانواده شناسی به طور مشابه نشان می مردم

هرای مختلفری از    دهند. به طور تاریخی، مردم در زمان تشرنگی گونره   آبی بدن افزایش می وحشی را برای دفع کم

(، Castetter and Underhill 11.2در جنروب غررب آمریکرا )    12گیاهان وحشری، همچرون کراکتوس سریریس    

 Taylorدر دومینیکا ) 10لیانا های ( و ساقهChewings 11.1در استرالیا ) 16های درخت مالی و ریشه 11کاراجونگ

های تراریخی از برداشرت آب از منرابع حیروانی، از جملره از       اند. عالوه بر این، داستان کرده ( را مصرف می11.2

(، و از Silberbauer 1125(، از شرکمبۀ بزکروهی در کاالهراری )   Musil 1152شکم شتر در سوریه و عربستان )

شناسی  (، وجود دارد. با این وجود در مردمBogoras 1112کا در سیبری )رودح نهنگ و مایع آمنیوتیک شتر آلپا

ای وجود ندارد یا اشارات معدودی وجرود دارد کره ایرن راهبردهرا بره عنروان دانرش یرا تجربرۀ           معاصر هیچ نشانه

 فرهنگی حفظ شده باشند.

منرابع را غالبراً از طریرق    ها برای کسب درآمرد بره منظرور خریرد      های دچار ناامنی غذایی، تالش سوم، خانواده

گسترش دامنۀ اعضای شاغل خانواده )به عنوان مثال، به کار گماری زنان و کودکان( یا اشتغال در مشاغل پست و 

 ;Corbett 1122; Hadley and Crooks 5115; Moser 1111; Shipton 1111کننرد )  استثماری، تشردید مری  

Walker 1121هرا ترالش    رمستقیمی، اما نه مستقیم، وجرود دارد کره خرانواده   شناسی، شواهد غی (. در سوابق مردم

کنند. به عنوان مثال، مطالعات معاصر، تمایل مردم به پرداخرت   برای درآمدزایی را به منظور خرید آب تشدید می

(e.g., Whittington et al. 1111  ( و نراتوانی در پرداخرت )e.g., Mustafa and Reeder 5111   هزینرۀ خریرد )
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هرای   کنند. با این وجود تا آنجا که اطالع داریم، هیچ ادبیات تحقیقی خاصی برای بررسری ترالش   بیان میآب را 

 خانوارها به منظور کسب درآمد برای خرید آب وجود ندارد.

های خانواده را فروخته یا بر اساس اعتبار خود استقراض نموده  های دچار ناامنی غذایی، دارایی چهارم، خانواده

 Butterley and Sheperd 5111; Corbettکننرد ترا بتواننرد مرواد غرذایی تهیره کننرد )        الت دریافت مییا تسهی

1122; Hadley and Crooks 5115; Maxwell et al. 5112; Shipton 1111; Walker 1121  در مررور .)

اعتبرار خرود    هرای دچرار نراامنی آبری بررای خریرد آب برر اسراس         ادبیات، هیچ شاهدی پیدا نکردیم که خرانواده 

هرای خررود شروند. از آنجرایی کرره     اسرتقراض نمروده یرا تسررهیالت دریافرت کننرد، یررا مجبرور بره فررروش دارایری        

(، Bakker 5111سازی آب از نظر جغرافیایی محدود و از نظر تاریخی، جدیرد اسرت )   سازی و تجاری خصوصی

هرای   هرای اجتمراعی همچرون سیسرتم     سیسرتم های دچار ناامنی آبی به احتمال بیشرتر برر    بر این باوریم که خانواده

( تکیه Goldin 5111های اجتماعی ) ( و شبکهWutich 5111(، معامله به مثل )Gluckman 1112خویشاوندی )

اند. با این حال، این امکران وجرود دارد کره     گری کرده کنند که به طور تاریخی برای دسترسی به آب میانجی می

های اضطراری به منظور خرید آب هم اتفاق بیافتند اما در ادبیات موجود ثبت و  استقراض اعتباری یا انجام فروش

 اند. ضبط نشده

ترر و کراربرتر را    برازده  راهبردهرای کرم   -و آبری  –های دچار ناامنی غذایی  گیری: خانواده نتیجه

هرا و بردهکاری، ظراهراً محردود بره       های اضرطراری نیرروی کرار/ دارایری     کنند اما فروش اتخاذ می

 های دچار ناامنی غذایی است. انوادهخ

تعدیلمصرف

مصرف خود را از این طرق  -و آبی –های دچار ناامنی غذایی  کنیم که خانواده در اینجا، شواهدی را ارزیابی می

 یرا  ممنوعره  مرواد  ( مصررف 3هرا، و )  وعده ( تغییر4ها، ) وعده سهم یا غذایی های وعده ( تقلیل8کنند: ) تعدیل می

 پَست.

دهند تا غذای کمتری  های غذایی یا تعداد آنها را کاهش می های دچار ناامنی غذایی، حجم وعده ، خانوادهاول

 ;Corbett 1122; Hadley and Crooks 5115; Maxwell et al. 5112را در مردت بیشرتری مصررف کننرد )    

Moser 1111; Shipton 1111هرای دچرار نراامنی     نوادهدهد که خرا   شناسی نشان می (. ادبیات تاریخی و فرهنگ

بر را کراهش   کنند. آنها عمدتاً امور نظافتی آب ها برای تعدیل مصرف آب خود استفاده می آبی از برخی فناوری

 ;Chewings 11.1; Eichelberger 5111; Gleick 1111; Hadley and Wutich 5111دهنررد ) مرری
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Silberbauer 1121 ،سرازی   مردم آغازِ کم شدن آب بدن را با آماده(. زمانی که آب برای نوشیدن کمیاب است

(. زمرانی  Adolph 1122; Marshall 1121اندازنرد )  بدن یا نوشیدن مقادیر زیاد آب در دفعات کم، به تعویق می

هرای گیراه ترشرک در شررق آفریقرا       که آب برای نوشیدن وجود نداشته باشد، افرراد از گیاهران، همچرون بررگ    

(Merker 1111صمغ کاج در ،)    ( جنروب غررب آمریکراCushing 1151   ( تنبراکو در جزایرر ترراک ،)Bollig 

گیرریم کره شرواهد     کنند. نتیجه می ( برای رفع تشنگی استفاده میStair 1212های آند ) ( و کاکائو در کوه1152

های کمیرابی آب کراهش    های دچار ناامنی آبی هم مصرف آب را در دوره قوی وجود دارد که افراد در خانواده

 دهند. می

ترر و   تر را جایگزین مواد غذایی گرران  تر و غیرمغذی های دچار ناامنی غذایی، مواد غذایی ارزان دوم، خانواده

 ;Corbett 1122; Hadley and Crooks 5115; Maxwell et al. 5112کننرد )  غنی از کالری یرا ویترامین مری   

Moser 1111; Shipton 1111شناسی، اسناد بسیار شفافی از جایگزینی  رهنگ(. در معدودی از موارد تاریخی ف

های سبز به طرور تراریخی منبرع اصرلی      گستردح سایر موارد به جای آب نوشیدنی وجود دارد. برای نمونه، نارگیل

 e.g, Montes de Oca 121.; Spiro 1121; Thompsonرفع تشنگی در جوامع میکرونزیایی و پولینزیایی بود )

 11( و تردا Marshall 1121) 11هرا، خربرزه جرایگزین آب در میران جوامرع کونرگ       ا مراه هرا یر   (. برای هفتره 1121

(Chapelle 1122بود. اخیرتر، برخی شواهد از جایگزینی نوشیدنی ) شرده و شریرین بره جرای آب      بندی های بسته

بره دلیرل    ای تواند تا اندازه آشامیدنی، به خصوص در میان فقرای شهری در آفریقای زیرصحرا وجود دارد که می

هایی از جایگزینی  (. عالوه بر این، نمونهWojcicki and Heyman 5111ها در مورد آلودگی آب باشد ) نگرانی

 ,.e.gهای بازیافتی( برای کارهای خانواده در زمران کمبرود آب تمیرز وجرود دارد )     )یعنی آب 61آب خاکستری

Wutich et al. 5112ای محدود است، اما شواهد قوی  سط ما تا اندازه(. در حالی که تعداد موارد آشکارشده تو

 افتد. فرهنگی اتفاق می ایم که جایگزینی آب تمیز به صورت بین پیدا کرده

های دچار ناامنی غذایی زمانی که غذای مطلوب در دسترس نباشد، از غذاهای پست یا ممنوعره   سوم، خانواده

 ;Butterley and Sheperd 5111; Corbett 1122کنند ) شوند استفاده می خوانده می« غذاهای قطحی»که بعضاً 

Hadley and Crooks 5115; Maxwell et al. 5112; Shipton 1111رسد کره آب دریرا و ادرار    (. به نظر می

آب شردن   ( زیررا ریسرک کرم   e.g., Bollig 1152تنها مایعاتی باشند که نوشیدن آنها ممنوعیت و حرمرت دارد ) 
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هرا، نوعراً در زمران کشرتی      افتادن کلیه را بره همرراه دارنرد. اسرنادی از نقرض ایرن حرمرت       بدن، عفونت یا از کار 

دهری در   ( وجود دارد. از آنجایی کره گرزارش  e.g., Stair 1212( یا دریانوردی )e.g., Riley 1212شکستگی )

دهنرد.   را نشان می شناسی آنها این موارد، نادر است، این تجارب شدیدتر از آنی هستند که سوابق تاریخی و مردم

سازی منابع آبی به جز در مروارد بیمراری وجرود دارد     گذشته از آب دریا و ادرار، شواهد تاریخی اندکی از بدنام

(e.g., Chapelle 1122; Cipriani 1111  در مقابل، طیف وسریعی از رنرگ .)   هرا، بوهرا و منرابع آب در     هرا، مرزه

شناسری بیمراری توضریح     توان با ادراک عمومی از سبب از آنها را میکه تنها برخی  –اند  جامعۀ معاصر بدنام شده

 e.g., Auyero and Swistunرونرد )  هرای بردنامی مری    (؛ فقرا معموالً به سرراغ چنرین آب  Dietrich 5111داد )

هرای   شده را در خرالل دوره  (. با این حال، هیچ ادبیاتی وجود ندارد که به طور خاص نوشیدن مایعات بدنام5111

 مبود آب ثبت یا کشف کند.ک

های غذایی را کاهش داده،  میزان وعده –و آبی  –های دچار ناامنی غذایی  گیری: خانواده نتیجه

 کنند. از مواد غذایی جایگزین استفاده کرده، و مواد غذایی ممنوعه یا بدنام را استفاده می

مهاجرت

دسترسی افراد  –و آبی  –های دچار ناامنی غذایی  دهکنیم که در آنها، خانوا در این بخش، شواهدی را بررسی می

( مهراجرت  3( مهراجرت فصرلی یرا موقرت، و )    4سپاری فرزندان، ) ( برون8دهند: ) به منابع را از سه طریق ارتقا می

 دائمی خانواده.

زده هسرتند، ممکرن اسرت     های دچار ناامنی غذایی، بره خصروص آنهرایی کره در منراطق قحطری       اول، خانواده

تواننرد   کننرد و بهترر مری    ن خود را به خویشاوندانی بسپارند که در خارج از محردودح قحطری زنردگی مری    کودکا

(. در Hadley and Crooks 5115; Shipton 1111; Walker 1121سالمتی غذایی کودکان را تضمین نمایند )

ان مسرتقیماً برا نراامنی یرا     سرپاری کودکر   مرور ادبیات هیچ شاهدی مبنی بر این پیدا نکردیم که تصمیم برای بررون 

کمبود آب حتی در موارد خشکسالی شدید ارتباط داشته باشد؛ در عوض، چنین تصمیماتی به عنوان واکنشی بره  

(. با این حال، این امکران هرم وجرود دارد    e.g., Fleurett 1121; McCabe 1111شوند ) ناامنی غذایی اتخاذ می

هرا بره عنروان     گیری خانواده ردد )یا اینکه ناامنی آبی هم در تصمیمسپاری کودکان گ که ناامنی آبی موجب برون

 کند( اما این مورد تاکنون ثبت نشده است. ناامنی غذایی ایفای نفش می

های دچار ناامنی غذایی بره منظرور بهبرود امنیرت زنردگی یرا گررفتن دسرتمزد نسربت بره            دوم، اعضای خانواده

مکرن اسرت درآمرد حاصرله را بررای خرانواده اصرلی ارسرال نماینرد          کننرد و م  مهاجرت فصلی یا موقت اقدام می
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(Butterley and Sheperd 5111; Corbett 1122; Dirks 1121; Hadley and Crooks 5115; Shipton 

1111; Walker 1121دهند که زمانی که کمبود آب، معیشت را بره   شناختی به وضوح نشان می (. سوابق فرهنگ

ممکرن اسرت مهراجرت نماینرد. چنرین       –یرا حتری کرل خرانواده      –بزرگسرال خرانواده   انردازد، اعضرای    خطر می

تواند به صورت موقت به عنوان بخشی از الگوهای مرسومِ مهراجرت فصرلی یرا در واکرنش بره       هایی می مهاجرت

هرا نوعراً بره صرورت فصرلی و در       شده صرورت گیررد. بره عنروان مثرال، چوپران       بینی خشکسالی یا کویرزاییِ پیش

(؛ در مررواقعی، e.g., Dyson-Hudson and McCabe 1122کننررد ) جوی آب و علوفرره مهرراجرت مرریجسررت

 e.g., McCabeها را وادار بره مهراجرت موقرت کرل خرانواده نمایرد )       های شدید ممکن است چوپان خشکسالی

گمارند  می زده، اعضای بزرگسال و سالم قوی را به کار های خشکسالی های کشاورزی، خانواده (. در بافت1111

(. ذکرر ایرن نکتره حرائز     Banerjee et al. 5111کننرد )  و درآمد حاصله را برای سایر اعضای خانواده ارسال مری 

افتنرد و تعیرین نقرش نسربی هرر عامرل در        اهمیت است که ناامنی غذایی و آبی در اکثر این موارد تواماً اتفاق مری 

 تصمیم برای مهاجرت، دشوار است. 

دهنرد، ممکرن    های دچار ناامنی غذایی توانایی برای حفظ معیشت خود را از دست می وادهسوم، زمانی که خان

 ;Butterley and Sheperd 5111ای جدیرد مهراجرت دهنرد )    است کرل خرانواده را بره طرور دائمری بره منطقره       

Corbett 1122; Dirks 1121; Hadley and Crooks 5115; Shipton 1111; Walker 1121  شرواهد .)

مقیراس   هرای دائمری برزرگ    نی و تاریخی فراوانی وجود دارد که خشکسرالی و کرویرزایی باعرث مهراجرت    باستا

(، Lucero 5115) 68هرا شرامل قبایرل مایرا     (. در سروابق باسرتانی، ایرن نمونره    Spielmann et al. 5111انرد )  شرده 

ردد. در سوابق تاریخی گ ( میSpielmann et al. 5111) 63(، و میمبرس.Ortloff and Kolata 111) 64تیواناکو

 .Gutmann et alهرا در ایراالت متحرده )    انرد شرامل خشکسرالی    جدید، موارد کشاورزی که به خوبی ثبت شرده 

شود. تا به امروز، چیز زیرادی در   ( میFindley 1112( و مالی )Gilbert and McLeman 5111(، کانادا )5112

توانند مهاجرت در میان خانوارهای شهری را شرکل   آبی میدانیم که چگونه اشکال مختلف ناامنی  این مورد نمی

 دهند.
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وارد مهاجرت کوتاه مدت و کوچ بلند  –و آبی  –های دچار ناامنی غذایی  گیری: خانواده نتیجه

سپاری کودکان به عنوان یک واکنش، تنهرا در برابرر نراامنی غرذایی      شوند اما ظاهراً برون مدت می

 گیرد. مورد استفاده قرار می

بندیمجددیاترکاولویت

نیازهای اعضای خرود را از   –و آبی  –های دچار ناامنی غذایی  کنیم که خانواده در اینجا، شواهدی را بررسی می

  ( اولویرت 4( عدم رعایت الزامات تسهیم منابع با غیر اعضای خرانواده، ) 8کنند: ) بندی مجدد می این طرق اولویت

 ترین اعضای خانواده. ( ترک ضعیف3نواده نسبت به سایر اعضا، و )دادن به نیازهای برخی اعضای خا

توانرد وابسرتگان غیرر از خرانواده را پشرتیبانی کنرد،        شروند کره نمری    اول، زمانی که منرابع آنقردر کمیراب مری    

 ;Corbett 1122; Dirks 1121های دچار ناامنی غذایی از رعایت الزامات تسهیم منابع سر باز می زنند ) خانواده

Moser 1111; Shipton 1111; Walker 1121        در مقایسره برا ادبیرات غرذایی، مطالعرات بسریار معردودی در .)

هرای دچرار کمبرود آب     خصوص وجود هنجارهای اجتماعی برای تسهیم آب، معامله به مثل و خیریره در محریط  

 but see norms documented among the Navajo in Roberts 1121; Nuer in Gluckmanوجرود دارد ) 

1112; Moroccan Berbers in Blanco Izaga and Hart 1122; Bolivians inWutich 5111; and 

Alaskans in Eichelberger 5111هرای   ها در محیط (. برخی از شواهد محدود حاکی از این هستند که خانواده

ضرررای جامعرررۀ خرررود (، سرررایر اعMusil 1152بررا کمبرررود آب شررردید، تقاضرررای آب از جانرررب بیگانگرران )  

(Sekaquaptewa and Udall 1111   ( و حتی اعای خرانوادح گسرتردح خرود )Jewell andWutich 5111 را رد )

 کنند. با این حال، برای ارزیابی دقیق این گزاره، نیاز به تحقیقات بیشتر است. می

 Dirksای خرانواده ) های دچار ناامنی غذایی ممکن است سهم غذایی بیشتری را به برخری اعضر   دوم، خانواده

1121; Walker 1121پذیر از نظرر تغذیره )   ( همچون کودکانِ آسیبHadley and Crooks 5115; Maxwell 

et al. 5112یا مردان نان )  ( آور خانواده اختصاص دهنردButterley and Sheperd 5111; Corbett 1122  مرا .)

ر آن، برخی اعضای خانواده از تخصیصات ترجیحری  شناختی یافتیم که د در مرور ادبیات تنها یک مورد فرهنگ

برا کمبرود آب مواجره     61(، زمانی که قبیلرۀ سران  8118:448) 62آب برخوردار بودند. بر اساس اظهارات سیلبربوئر

کند؛ کودکان از جیرح بیشرتری برخروردار    نیازهای افراد، سهم آنها را از جیره غذایی خانواده تعیین می»شود،  می

یازهای آبی آنها بیشتر از نیاز بزرگساالن است. زنان باردار و مرادران شریرده هرم از سرهم بیشرتری      شوند زیرا ن می
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بندی مجدد امور آبی خانواده به خوبی ثبت و ضبط شده، اما تقریباً هیچ  در حالی که اولویت«. شوند برخوردار می

 کرده است. خانوادگی نیازهای آب آشامیدنی را بررسی ن بندی مجدد درون کس اولویت

تر خانواده )به عنوان مثال بزرگساالن( ممکن است به عنوان آخرین  سوم، در موارد شدید قحطی، اعضای قوی

پرذیرتر خرانواده )مرثالً کودکران، افرراد       تالش برای دستیابی به غذای کافی بررای ادامرۀ حیرات، اعضرای آسریب     

(. Butterley and Sheperd 5111; Dirks 1121; Shipton 1111سالخورده یا زنان براردار( را تررک نماینرد )   

آبری شردید    پذیر خانواده در شرایط کم هایی وجود دارد که ترک اعضای آسیب شناسی، نشانه در سوابق فرهنگ

کند که چگونره در شررایط    ( تشریح می8132:86) 66(. برای نمونه، لبزلترe.g., Turnbull 1125دهد ) هم رخ می

لبزلتر بحث «. مجبور به ترک اعضای سالخورده و مریض در بیابان شدند»، قبیله سان «مرگ بر اثر تشنگی»تهدید 

انرد.   هایی طبیعی و عادی نیستند بلکه به عنوان یک تراژدی توسط قبیلۀ سان تجربره شرده   کند که چنین آسیب می

د آب، اعضرای  ها ممکن است در شرایط کمبرو  شناختی معدود حاکی از آن است که خانواده این شواهد فرهنگ

 خود را ترک نمایند اما اثبات آن نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.

بنردی   هرا، اولویرت   گیری: شواهدِ مبتنی بر عدم رعایت ترتیبات تسهیم منابع توسط خرانواده  نتیجه

ترر از نراامنی آبری     مجدد نیازهای اعضا، و ترک اعضای ضعیف، در موارد ناامنی غذایی بسیار قوی

 هستند.

دهنرد کره    فرهنگری نشران مری    شرناختی و زیسرت   : شواهد تاریخی، فرهنگ4بی کلی گزارح ارزیا

شردح   هرای راهبرردی ثبرت    ها به ناامنی غذایی و آبی مشابه است امرا دامنرۀ واکرنش    واکنش خانواده

 ها در برابر ناامنی آبی، محدودتر است. خانواده

دهدنیدرافرادراگسترشمی:ناامنیمنابع،پریشانیعاطفیوبیماریروا3گزارۀکلی

ناامنی غذایی به عنوان محرکی برای افزایش سطوح پریشانی عاطفی و بیماری روانری، بره خصروص اضرطراب و     

( بیان 4111) 60(. ویور و هادلیHadley and Crooks 5115; Lund et al. 5111افسردگی، شناخته شده است )

بینری   ( نااطمینرانی و غیرقابرل پریش   8وضیح این موضوع عبارتند از )های چندگانۀ احتمالی برای ت دارند که راه می

( 3و شرم. عالوه بر این، برخی کارها در مورد اقتصرادهای اخالقری و گرسرنگی، )    61( بدنامی اجتماعی4بودن و )

(. e.g., Messer 5111; Orlove 1112; Scott 1122دهند ) عدالتی، را هم پیشنهاد می انصافی یا بی ادراک از بی
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شده را به طور خالصه تشریح کرده و سپس شواهد را به منظور ارزیابی آن  های فرض در اینجا هر یک از این راه

 کنیم. فرضیه در حوزح آب هم بررسی می

بینیبودننااطمینانیوغیرقابلپیش

شرده و ایرن خرود     گردد که منجر بره اسرترس   بودن می بینی پیش غیرقابل و ناامنی غذایی موجب ایجاد نااطمینانی

(. Hadley and Crooks 5115; Weaver and Hadley 5111شرود )  باعرث برروز اضرطراب و افسرردگی مری     

بودن، و نتایج سالمت روانری، برگرفتره    بینی پیش غیرقابل دهندح ناامنی آبی، نااطمینانی/ ترین شواهدِ ارتباط شفاف

ات متعددی، اثرات عاطفی منفی خشکسرالی را ثبرت   ، مطالع8101از مطالعات مربوط به خشکسالی است. از دهه 

هرای مترأثر از    (. بره عنروان مثرال، اسرترالیایی    e.g., Cawte 1122; Pike 5112; Turnbull 1125انرد )  کررده 

خشکسالی طوالنی، بره خصروص کشراورزان، در معررض ریسرک پریشرانی روانری، کراهش سرالمت روانری، و           

هرای   (. نااطمینانی و فقدان کنترل، با بیماری روانی در این جمعیرت Sartore et al. 5112خودکشی قرار داشتند )

(. با ایرن حرال چرون تحقیقراتِ     McCann et al. 5111; Sartore et al. 5112متأثر از خشکسالی مرتبط هستند )

انرد، تعیرین سرهم نسربی نراامنی غرذایی و آبری در         های کشاورزی انجرام شرده   مربوط به خشکسالی نوعاً در بافت

هایی که دسرتیابی بره آب و غرذا از هرم جردا       شده در بافت یامدهای سالمت روانی، دشوار است. مطالعاتِ انجامپ

 .Rios et alنشرینان در مکزیرک )   ( و حاشریه .Siddiqui and Pandey 511هرا در هنرد )   شرامل بیغولره   –هستند 

 اطفی یا بیماری روانی دامن بزند.تواند به پریشانی ع دهد که ناامنی آبی به تنهایی می نشان می –( .511

هرای دچرارِ    بودن برر سرالمت روانری افرراد در محریط      بینی پیش غیرقابل و برای کشف اینکه چگونه نااطمینانی

و همکراران   61اند. به عنوان مثال، رابرتس گذارد، مطالعات معدودی آب و غذا را بررسی کرده کمبود آب اثر می

را تجربره کررده بودنرد، بیشرتر از افسرردگی و      « فقدان غذا یرا آب »وگاندایی که ( دریافتند که پناهندگان ا4111)

( دریافتنرد کرره  4112و همکرراران ) 08بردنرد. برره طرور مشررابه، کوئلرو    رنرج مرری  01اخرتالل استرسرریِ پرس از سررانحه  

اشرتند  کننرد، و بیران د   های متأثر از خشکسالی، میزان بیشتری از اضطراب و پریشانی عاطفی را گزارش می برزیلی

بودن دسترسری بره آب و غرذا، عوامرل اصرلی ایجراد اسرترس بودنرد. در میران           بینی پیش غیرقابل و که نااطمینانی

تری نسبت بره   زای قوی تواند عامل استرس شناسی، شواهدی مبنی بر این وجود دارد که آب می مطالعات فرهنگ

هررای  ه عنرروان مثررال، گررزارش  (. بررe.g., Mehta 5112:121; Scheper-Hughes 1115:11غررذا باشررد ) 

                                                           
11 . Roberts 

21 . Posttraumatic Stress Disorder 

21  . Coeˆlho 
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 Talayesva and Simmons( و هراپی ) Marshall 1121های متنوعی همچون کونگ ) شناختی از بافت فرهنگ

بینریِ   دهند که مردم در زمان مواجهه با ناامنی آبری و غرذایی، افرزایش اطمینران یرا قابلیرت پریش        ( نشان می1125

کننرد. یرک دلیرل ایرن      انتخراب مری   –دن دسترسری بره غرذا    حتی به قیمت از دست دا –دسترسی خود به آب را 

تر از ریسک مرگ بر  تواند این باشد که ریسک مرگِ ناشی از کم شدن آب بدن بسیار بیشتر و فوری موضوع می

فرهنگری زنران اتیوپیرایی توسرط      اثر گرسنگی است. تنها آزمونِ مستقیم این سرؤال ترا بره امرروز، مطالعرۀ زیسرت      

ترر و چشرمگیرتر    کننردح باثبرات   بینی ( است که دریافت که کمبود آب، یک پیش4184ران )و همکا 04استیونسون

 پریشانی روانی نسبت به نااطمینانی غذایی بود.

کننرد کره    برودن را ایجراد مری    بینری  پریش  گیری: ناامنی غذایی و آبی، نااطمینانی و غیرقابل نتیجه

 افراد گردد. تواند منجر به پریشانی عاطفی و بیماری روانی در می

73بدنامیوناکامیاجتماعی

ای از ناکامی اجتماعی بوده و با رفتارهای بدنام اجتماعی در خوردن و دستیابی به غرذا همرراه    ناامنی غذایی نشانه

 Oths and Dresslerگرردد )  است که منجر به احساس شرم، سرزنش خود، استرس، اضطراب و افسرردگی مری  

5115; Weaver and Hadley 5111شناختی اولیه، هنجارهای بهداشتی منعطفی  (. در حالی که مطالعات فرهنگ

انرد   هرای دچرار کمبرود آب را داشرته     اند که قابلیت سازگاری با دسترسی محدود بره آب در محریط   را ثبت کرده

(e.g., Chapelle 1122; Chewings11.1; Marshall 1121; Silberbauer 1121 دسترسرری برره آب در ،)

 ;Donahue and Johnston 1112هررا تفرراوت زیررادی دارد )  ای معاصررر نوعرراً بررین داراهررا و نرردار هرر بافررت

Whitefordand Whiteford 5112     توانرد بره    (. در چنین مواردی، ناامنی آبری و وضرعیت بهداشرتی ضرعیف مری

د. در اینجا، شواهد های روانی گرد هایی از ناکامی اجتماعی تبدیل شده و منجر به پریشانی عاطفی و بیماری نشانه

کنیم: تحقیرق در مرورد بهداشرت و بیمراری، و در مرورد جنسریت و        پشتیبان این فرضیه در دو حوزه را بررسی می

 بهداشت.

های ناشی از آب، باعث ایجاد شرم و  اول، شواهد کافی وجود دارد که ناامنی آبی، بهداشت ضعیف و بیماری

نشرده برا    هرای شسرته   ( دریافتنرد کره بردن   4111و همکاران ) 02کورتیس گردد. به عنوان مثال، بدنامی اجتماعی می

انزجار، شرم و محرومیت اجتماعی در مناطقی همچون پرو، ماداگاسکار و ویتنام همراه است. مشخص شرده کره   

                                                           
25 Stevenson 

2. . Social Failure 

22  . Curtis 
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هرای بهداشرتی    به منظور ترویج پرروژه  01«مداخالت شرمساری»ارتباط بین بهداشت ضعیف و شرم به مبنایی برای 

هرای   (. عالوه بر این، در حالی که ناامنی آبی منجرر بره بیمراری   e.g., Pattanayaket al. 5111ده است )تبدیل ش

های اجتماعی عمیقی با خود به همراه داشته باشرد زیررا بره عنروان      تواند بدنامی گردد، بیماری می ناشی از آب می

(. بنرابراین، شرواهد   e.g., Nations and Monte 1111شود ) ای از فقر، آلودگی و ناپاکی در نظر گرفته می نشانه

و « ناپراکی »ناامنی آبی، ادراکات فرهنگری از   –در بافت نابرابری اجتماعی و اقتصادی  –حاکی از این هستند که 

 اند که ننگ، بدنامی و شرم با آنها همراه است. هایی تبدیل شده های ناشی از آب، به نشانه بیماری

دهرد   نان، آنها را در معرض ریسک نامتناسبِ بدنامیِ مرتبط با ناامنی آبی قرار مری های داخلی ز دوم، مسئولیت

(UNDP 5111        به عنوان مثال، زمانی که خانه و کودکران نتواننرد اسرتانداردهای فرهنگری تمیرزی، شستشرو یرا .)

د سررزنش و  در مقایسره برا مرردان بیشرتر مرور      –و بره خصروص مرادران     –استفاده از آب را برآورده کنند، زنان 

(. عالوه بر این، استانداردهای اجتماعی جنسیتی e.g., Reddy andSnehalatha 5111گیرند ) شرمسازی قرار می

برای جذابیت فیزیکی، بار بهداشتی )به عنوان مثال، استحمام و شستشوی مرو( غیرمتناسربی را برر زنران و دخترران      

دسترسی کافی به آب برای شستشو یا بهداشرت مربروط    (. زمانی که زنان قادر بهUNDP 5111کنند ) تحمیل می

به دوره قاعدگی نباشند )به عنوان مثال، نوار بهداشتی(، ممکن است از بدنامی و احساس حقارت شدید رنج ببرند 

(Rashid and Michaud 5111:22.) 

می اجتمراعی، و  این زنجیره از تحقیقات، شواهدی کافی در مورد ارتباط ناامنی آبری، بهداشرت ضرعیف، بردنا    

کنند. تحقیقات بیشتری مرورد نیراز اسرت ترا      های فرهنگی ارائه می احساسات منفی )همچون شرم( در برخی زمینه

تواند باعث ایجاد بیماری روانی گرردد. اگرر چنرین باشرد، شررِم همرراه برا         ثابت شود که بدنامیِ مرتبط با آب می

ترر از   پیوند بین فقر و بیماری روانی، در زنران بسریار قروی   تواند تا حدی توضیح دهد که چرا  بهداشت ضعیف می

 (..Patel and Kleinman 511مردان است )

هایی از ناکامی اجتماعی بوده و احساس شرمساری  گیری: ناامنی آبی و غذایی هر دو نشانه نتیجه

ردگی در کنند. در حالی که شواهد زیادی برای پیوند بین نراامنی، شررم، و اضطراب/افسر    ایجاد می

 پردازی است. سطح فردی در مورد غذا وجود دارد، اما تحقیقات در مورد آب بیشتر گمانه

                                                           
22 . Shaming Interventions 
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عدالتیاجتماعیبی

حاکی از ایرن اسرت کره زمرانی کره       00های اخالقی غذایی جویی و صرفه 06های غذایی مطالعات در مورد شورش

هرا شرده، دچرار عصربانیت،      یا افزایش قیمتعدالتی اجتماعی باعث کمبود مواد غذایی  افراد احساس کنند که بی

 ;e.g., Messer 5111; Orlove 1112; Scott 1122گردنرد )  های عراطفی مری   خشونت و دیگر اشکال پریشانی

Spielmann et al. 5111شرده در نهادهرای    عردالتیِ درک  دهند که نابرابری یرا بری   (. تحقیقات جدیدتر نشان می

 عاطفی باشد.تواند عامل اصلی پریشانی  آبی می

توانرد   شده در طراحری نهادهرای آبری مری     عدالتیِ درک اند که چگونه نابرابری یا بی مطالعات متعدد نشان داده

( بررسری نمرود کره    4181) 01(. به عنوان مثال، گولردین e.g., Sultana 5111باعث ایجاد پریشانی عاطفی گردد )

شود: شرم بر اساس تحقیقات  یک حس منفی می چگونه محرومیت اجتماعی و سیاسی در بخش آب باعث ایجاد

بلند مدت در آفریقای جنروبی، گولردین نشران داد کره چگونره تقسریمات اجتمراعِی بره وجرود آمرده در دوران           

آپارتاید، باعرث ایجراد نرابرابری در دسترسری و کنتررل آب شرده اسرت. زمران طروالنی بعرد از پایران آپارتایرد،             

 01انش و قدرت باعث ایجاد احساس شرمساری گردیرد. انریس مرک مریالن    محرومیت سیاهان از مدیریت آب، د

شناختی خود از یک شهر مکزیکی دچار کمبود آب، اولین کسی بود که این نظریه را  ( در مطالعه فرهنگ4116)

ای بررای   ای کره بره طرور محراوره     گرردد، واژه  مری « 11عرذاب آب »مطرح نمود که نابرابری اجتماعی باعث ایجاد 

(. در حرالی کره   880تیصال، تألم، رنج، نگرانی و عصبانیت از کمبود آب به کار گرفتره شرده اسرت )   توصیف اس

کنرد کره تنهرا مرردم در طبقرات پرایین و        ها در مورد کمبود آب بسیار گسترده بود، مک میالن بحرث مری   نگرانی

تنیرده   شرتراکی بهرم  که برای تأمین آب )به جای استفاده از تانکرهای شخصری( بره یرک سیسرتم آب ا     –متوسط 

مریالن،   اند. متعاقب فرضیۀ نابرابری اجتمراعی مرک   تجربۀ جمعی عذاب آب را به اشتراک گذاشته -وابسته هستند

بولیروی بررسری نمودنرد کره چگونره       14نشرینان در کوچابامبرا   ( در تحقیرق برا حاشریه   4111) 18ووتیچ و رگسردیل 

جربۀ پریشانی عاطفی )بره عنروان مثرال، تررس، نگرانری،      های اجتماعی و استحقاقات نهادی برای آب، بر ت دارایی

گذارند. آنها دریافتند که دسترسری بره آب )یعنری میرزان آبری کره افرراد اسرتفاده          عصبانیت و آزردگی( تأثیر می

های اقتصرادی و   کنند( ارتباط معناداری با پریشانی عاطفی ندارد. در عوض، پریشانی عاطفی با کاهش دارایی می

                                                           
21 . Food Riots 

22 . Moral Economies Of Food 

22 . Goldin 

21 0 Ennis-Mcmillan 

21 . Suffering From Water 

21 . Wutich And Ragsdale 

25 . Cochabamba 
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ای با افزایش استفاده از نهادهای آبی خاص )به عبارتی، بازارها و تبادالت دوجانبه(  به طور غیرمنتظره اجتماعی، و

تواند به عنروان   دارند که عذابِ همراه با ناامنی آبی می همراه است. بر مبنای این نتایج، ووتیچ و رگسدیل بیان می

هرا و حقروق مناسرب     های آبی که فاقرد قواعرد، رویره   اثر جانبی مذاکرات پرتنشی باشد که برای دسترسی به نهاد

 باشند، ضروری است. می

تواند ریشره در   این مطالعات حاکی از آن است که عذاب اجتماعی و پریشانی عاطفی در مورد ناامنی منابع می

 عدالتی نهادی داشته باشد. تجربۀ بی

هرای   توانرد پریشرانی   ی مری شده در نهادهای آبری و غرذای   عدالتی اجتماعیِ درک گیری: بی نتیجه

عردالتی نهرادی هرم     هرای بری   عاطفی شدید در افراد ایجاد نماید؛ همچنین مشخص شده کره تجربره  

 آورند. های روانی را به بار می بیماری

آید که هم ناامنی آبی و هم ناامنی غذایی باعث ایجاد پریشانی  : به نظر می3ارزیابی کلی گزاره 

زای  گردنرد؛ در حرالی کره ممکرن اسرت آب عامرل اسرترس        راد مری عاطفی و بیماری روانی در افر 

 تر است. شدیدتری باشد، اما پریشانیِ مرتبط با غذا ظاهراً رایج

هاومعماهاینظریبحث:تشابهات،تفاوت

تروانیم برخری از    های مطروحره فروق، اکنرون مری     فرهنگی داده شناختی، تاریخی و زیست بر مبنای تحلیل فرهنگ

ی را برشماریم که از طریق آنها، نراامنی غرذایی و آبری مشرابهت پیردا کررده و ایرن امکران را ایجراد          های مهم راه

هرای   کنند که از نظریات در مورد غذا برای توسعه درک خود از آب هم استفاده کنریم. برا ایرن حرال تفراوت      می

 –و آب  –ات مرتبط با غذا کنند که چگونه و چه زمانی نباید نظری مهمی وجود دارد و این تمایزات مشخص می

هرا و پیامردهای آنهرا بررای      را هماهنگ با یکدیگر در نظر گرفت. برای بحرث در مرورد ایرن تشرابهات و تفراوت     

، 4گردیم که در ابتدای مقاله مطرح شد. در جدول  شناسایی مسیرهای مهم برای تحقیقات آتی، به سواالتی برمی

 کنیم. رد ناامنی غذایی و آبی را شناسایی میهای بالقوه برای تحقیقات آتی در مو حوزه
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هایبالقوهبرایتحقیقاتآتیدرموردناامنیغذاییوآبی.حوزه2جدول

سطوح

تحلیل
هاییازسؤاالتخاصبرایتحقیقاتآتینمونه

 در صورت وجود، چه هنجارهای فرهنگی برای مصرف و تسهیم آب وجود دارد؟مفهومی

ترر   یافتره  ترر و توسرعه   و در عصر حاضر، هنجارهای فرهنگی برای غذا نسبت به آب، رایرج آیا به صورت تاریخی 

 هستند؟

 اند؟ هایی، اشکال خاص از کیفیت، دستیابی و مصرف آب، بدنام شده در چه زمینه

 تر از بدنامی ناامنی آب است؟ آیا بدنامی ناامنی غذا شدیدتر و رایج

 کنند؟ ی غذایی و هم ناامنی آبی ایجاد میچه اشکالی از حاکمیت، هم ناامنجامعه

پرذیری   ( باعرث ایجراد آسریب   13های خاص )به عنوان مثال، بازاری کرردن  برای مثال، تحت چه شرایطی سیاست

 شوند؟ سطح جامعه در برابر ناامنی آبی و غذایی می

شوند، ناامنی آبی هرم   شده، آیا بازارها همان طور که باعث ایجاد ناامنی غذایی می های آبیِ خصوصی در سیستم

بازی، احتکار، یا دستکاری بازار، عالوه بر ناامنی غذایی، در ناامنی  کنند؟ به عنوان مثال، آیا تورم، سفته ایجاد می

 آبی هم در جوامع فقیر نقش دارند؟ 

 های غیردولتی در ایجاد یا ممانعت از ناامنی آبی و غذایی چیست؟ نقش سازمان

هرای خاصری    دهند؟ آیا وضعیت می شکل را آبی و غذایی ناامنی نهادی، پیوستۀ هم به و پیچیده ترتیبات چگونه

 برای نهادهای منابع وجود دارد که در آنها، احتمال ایجاد ناامنی غذایی، ناامنی آبی یا هر دو بیشتر باشد؟

هرای خرود    چار نراامنی غرذایی، ترالش   های د های دچار ناامنی آبی در مقایسه با خانواده آیا احتمال اینکه خانوادهخانواده

هرا، اخرذ وام(    برای ایجاد منابع از طریق بازارها )به عنوان مثال، افزایش تعداد نیروی کار مزدبگیر، فروش دارایی

 را تشدید نمایند کمتر است؟

بِ از منابع بدنام های دچار ناامنی غذایی، از آ های دچار ناامنی آبی در مقایسه با خانواده آیا احتمال اینکه خانواده

 یا از منابع با کیفیت نامرغوب استفاده کنند بیشتر است؟

ها بیشتر به  سپاری کودکان، مهاجرت موقت، یا مهاجرت دائم در طول دوره خشکسالی آیا تصمیمات برای برون

 ناامنی غذایی، ناامنی آبی یا هر دو ارتباط دارند؟

آبی نیازهای وابستگان را )به عنروان مثرال، محردود کرردن معاملره بره       های دچار ناامنی  آیا احتمال اینکه خانواده

هرای   بندی مجدد نماینرد کمترر از خرانواده    پذیر، ترک اعضای ضعیف( اولویت ها، حمایت از اعضای آسیب مثل

 دچار ناامنی غذایی است؟

ای سرطح   ی مقابلره شود، آیرا راهبردهرا   ، گسترده می12سازی و تبدیل به کاالی اقتصادی از آنجایی که خصوصی

 ای سطح خانواده برای ناامنی غذایی هستند؟ خانواده برای ناامنی آبی در حال نزدیک شدن به راهبردهای مقابله

های روانیِ همراه با خشکسالی )به عنروان مثرال، اضرطراب، افسرردگی، خودکشری(،       آیا افزایش ریسک بیماریفرد

 اامنی آبی یا عوامل دیگر )مانند از دست دادن معیشت( ارتباط دارد؟بیشتر به نااطمینانی حول ناامنی غذایی یا ن

آیا احساس شرم و ناکامی اجتماعی، افراد دچار ناامنی آبی را در معرض ریسک بیشتر پریشانی عاطفی و بیماری 
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غرذایی  شرده توسرط افررادِ دچرار نراامنی       دهد؟ در این صورت، این فرایند چگونه با فرایندِ تجربره  روانی قرار می

 شود؟ مقایسه می

شده، یک عامل خطر برای پریشانی عاطفی و بیماری روانری بررای افرراد دچرار      انصافیِ درک عدالتی یا بی آیا بی

انصافی، پریشانی بیشتری ایجراد   عدالتی یا بی ناامنی غذایی و ناامنی آبی است؟ در این صورت، چه اشکالی از بی

 کنند؟ می

 

ایم که ناامنی غذایی و آبی آنقدر تشابه دارند که  نشان داده های همراستا هستند؟ پدیدهآیا ناامنی غذایی و آبی 

ها وجود دارد که باید  های حیاتی بین این پدیده تر ناامنی منابع را تسهیل نمایند. با این حال، تفاوت نظریۀ گسترده

م آبی بردن و گرسرنگی برر سرالمتی،     در هر تحلیلی در خصوص مقایسۀ آنها مدنظر قرار گیرد. اول، پیامدهای ک

کند )نوعاً، مرگ در چند روز به جرای   تری وارد می متفاوت هستند. در حالی که کم آبی بدن، تهدیدهای فوری

تری بر رشد و توسعه دارند. دوم، ظاهراً هنجارهای فرهنگی برای غذا،  چند هفته(، سوءتغذیه احتماالً اثرات بادوام

شرناختی فراوانری در    ر از هنجارهای آب هستند. در حوزه غذا، ادبیرات تراریخی و فرهنرگ   ت یافته تر و توسعه رایج

شده فرهنگری بررای دسترسری بره مرواد غرذایی، و        خصوص غذاهای ارزشمند از نظر اجتماعی، مسیرهای پذیرفته

یرن  شرناختی مربروط بره آب در ا    هنجارهای فرهنگی برای تسرهیم غرذا وجرود دارد. ادبیرات تراریخی و فرهنرگ      

شمار استثناء وجود دارد. سوم، پیامدهای ناامنی آبی )به  موضوعات عمدتاً سکوت کرده و تنها چند مورد انگشت

تر از اثرات ناامنی غذایی )به عنوان مثال، سوءتغذیه مشهود  تواند سریع عنوان مثال، نقض هنجارهای بهداشتی( می

کند. با این حال، ادبیرات   دنامی اجتماعی را ایجاد مییا مصرف غذاهای قحطی( آشکار شود و بدین سان زودتر ب

تواند بسیار شدیدتر از ناامنی آبی باشد )گرچه فقدان تحقیقات در  حاکی از این است که بدنامی ناامنی غذایی می

تواند پیامردهای مهمری    ها، می سازد(. این تفاوت گیری قطعی در این مورد را دشوار می مورد آب و بدنامی، نتیجه

ها و افرراد داشرته باشرد؛ مرا برر ایرن براوریم کره ایرن سرؤاالت مسریرهای             رای تأثیرگذاری آب و غذا بر خانوادهب

 کنند. سودمندی را برای تحقیقات آتی فراهم می

؟ مرا عوامرل متعرددی همچرون     پذیری جامعه در برابر نراامنی منرابع چیسرت    دهی آسیب ترین عوامل شکل قوی

ایرم. برا ایرن     بازارها را به عنوان عوامل مهم ناامنی آبی و غذایی شناسایی کررده  اکولوژی، جمعیت، حکمرانی، و

هرای حکمرانری اسرت. بره نظرر       حال، نقاط افتراق مهمی وجود دارد. یکی از اختالفات اصرلی، در ارتبراط نظریره   

هرا(   انند یارانهها باشد: مداخالت بازار )م آید ناکامی حکمرانی در بخش مواد غذایی، عمدتاً در سطح حمایت می
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های مکمل(. در بخش آب، نقش حکومت در مدیریت آب بیشتر اسرت و لرذا    )مانند سیستم 11«تورهای ایمنی»و 

 -گرذاری زیسرت محیطری     ریزی، تأمین زیرساخت و نگهداری، و مقررات در برنامه –رسد ناکامی آن  به نظر می

پرذیری داشرته باشرد. تفراوت عمردح       ابرابری و آسیبهم در مقایسه با بخش مواد غذایی، نقش بیشتری در ایجاد ن

هرای غرذایی بره سرادگی      سرازی سیسرتم   دیگر، در ارتباط با نقش بازارها در ایجاد ناامنی منرابع اسرت. خصوصری   

هرای قحطری و نراامنی     پذیرد و غالباً هم کامالً خصوصی هستند و در نتیجه، بازارهرا عمردتاً در نظریره    صورت می

سازی، منرافع   شود و خصوصی های آبی ساده انجام نمی سازی سیستم در مقابل، خصوصی شوند. غذایی مطرح می

تررر از  خصوصرری متررداول-هررای پیچیرردح عمررومی برررد؛ بنررابراین، مشررارکت عمررومی قابررل ترروجهی را از بررین مرری

 سازی کامل هستند. بکارگیری مستقیم نظریات بازارهای مواد غرذایی در مرورد بازارهرای آب بایرد برا      خصوصی

های بازار که عامل ایجاد کمیابی و ناامنی آبری هسرتند    احتیاط کامل انجام شود و نظریات مستقل در مورد پویایی

ها، شاهد پتانسیل باالیی برای تجمیع این دو پدیده در یک چارچوب تحلیلری   مورد نیاز است. علیرغم این تفاوت

ل نظریه اسرتحقاق وجرود دارد، کره اصروالً بررای      واحد هستیم. یک نهضتِ در شرف تکوین به نفع اتخاذ و اعما

( موافقیم که این رویکرد آیندح خوبی برای 4181ها و موضوعات آبی مطرح شده بود. ما با آناند ) توضیح قحطی

ای  نشرده  های کشرف  های ناامنی آبی دارد و همچنین بر این باوریم که این نظریه می تواند پتانسیل پیشرفت تئوری

 نظریۀ واحد برای ناامنی منابع داشته باشد. برای ایجاد یک

هرای   ؟ تحلیرل مرا، شرباهت   کدام راهبردهای سطح خانواده، بیشترین اثربخشی را در مقابله با ناامنی منابع دارنرد 

های مرورد اسرتفاده    ای سطح خانواده یافته است. مشهودترین نمونه، مجموعه فناوری فراوانی در راهبردهای مقابله

هرای   ا کاهش مصرف منابع ارزشمند غذایی و آبی توسط خانواده است. نمونۀ دیگر، تمایل خانوادهبرای تعدیل ی

به خصوص در  –متأثر از خشکسالی برای مهاجرت جزئی، موقت یا دائمی است. با این حال در بسیاری از موارد 

یرا کمبودهرای    مشخص نیست که عامل اصلی تصمیم بررای مهراجرت، کمبودهرای آبری     –های کشاورزی  بافت

غذایی هستند. تحقیقاتی که با جزئیات بیشتر بره دنبرال تفکیرک تجرارت نراامنی غرذایی و آبری خرانواده هسرتند،          

هرای دچرار نراامنی     آیرد خرانواده   ها، به نظر می توانند به پاسخ به این سؤاالت کمک کنند. عیلرغم این شباهت می

هرم از منرابع برازاری و هرم از منرابع غیربرازاری را تشردید         های خود برای تأمین مرواد غرذایی   غذایی نوعاً تالش

هرای تشردیدی خرود را بره منرابع غیربرازاری        های دچار ناامنی آبی تالش رسد خانواده کنند؛ باز هم به نظر می می

هرای دچرار نراامنی     بندی مجدد نیازهای اعضای خانواده در خانواده کنند. به طور مشابه، ظاهراً اولویت محدود می
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هرا   های دچار ناامنی غذایی است. در هر دو مورد، قویاً تردید داریم کره ایرن یافتره    ذایی بسیار نادرتر از خانوادهغ

های با کمبود آب باشرد؛ بررای تعیرین     خانوادگی در محیط های درون تواند حاصل مستندسازی ضعیف پویایی می

اند، تحقیقات بیشتری مورد  ار ناامنی آبی استفاده نشدههای دچ ای در خانواده دقیق اینکه آیا این راهبردهای مقابله

کنیم که در نتیجۀ تغییرات جدید و تاریخی عمرده در چگرونگی    نیاز است. عالوه بر این، این فرضیه را مطرح می

سازی برزرگ مقیراس و تبردیل آب بره کراالی       به خصوص خصوصی –ها  کسب استحقاق به آب توسط خانواده

ها برای ناامنی آبی، هر چه بیشتر به سمت راهبردهایی پیش خواهند رفت  ای خانواده مقابله راهبردهای –اقتصادی 

 شد. های دور برای ناامنی غذایی به کار گرفته می که از زمان

به عبارتی، زمانی که افرراد بیشرتر از ظرفیرت خرود      –فرهنگی فرایند مقابله برای افراد چیست  های زیست هزینه

فرهنگی  های زیست تحقیقات در مورد هزینه افتد؟ گیرند چه اتفاقی می کنش اثربخش قرار میتحت فشار برای وا

های برین مطالعرات    ها و شباهت توانیم برخی از تفاوت مقابله با ناامنی منابع، در مراحل اولیۀ خود قرار دارند اما می

بینری برودن بره عنروان عامرل       و غیرقابل پریش رسد نااطمینانی  غذایی و آبی را شناسایی کنیم. اول اینکه، به نظر می

کنند. با این حال،  پریشانی عاطفی یا بیماری روانی، هم برای ناامنی غذایی و هم ناامنی آبی به طور مشابه عمل می

غالب شواهد برای هر دو، برآمده از مطالعات مربوط به خشکسرالی اسرت کره نراامنی آبری و غرذایی را بره طرور         

به خصوص آنهایی که در بافت کشراورزی   –د. مطالعات آتی در مورد ناامنی غذایی و آبی کن همزمان ایجاد می

توانند اثرات نسبی نراامنی آبری و    باید به دقت طراحی شوند تا این اطمینان را ایجاد نمایند که می –اند  انجام شده

آبی باعث شرمسراری اجتمراعی و   غذایی را تجزیه کنند. دوم اینکه، شواهد کافی وجود دارد که ناامنی غذایی و 

رسد اثرپذیری زنان شدیدتر از مردان اسرت. برا ایرن     گردند. عالوه بر این، به نظر می احساس ناکامی اجتماعی می

تواند بدین معنی باشد که ایرن مسریرها کرامالً نظیرر      می - -وجود تفاوت در مفهوم اجتماعی ناامنی غذایی و آب 

عردالتی اجتمراعیِ    ترر پاسرخ داد. سروم اینکره ظراهراً بری       تروان برا مطالعره تطبیقری     میهم نیستند؛ این سؤال را تنها 

کند. در حالی کره   تری را در ایجاد پریشانی در ناامنی آبی نسبت به ناامنی غذایی ایفا می شده نقش پررنگ درک

دهنرد، امرا    های غذایی، عصبانیت و خشرونت ناشری ازکمبرود غرذا را نشران مری       ادبیات اولیه در خصوص شورش

تر از ایرن موضروع هسرتند کره      عدالتی در حال توسعۀ یک درک تئوریک پیچیده ادبیات اخیر در مورد آب و بی

ترر پریشرانی عراطفی )و احتمراالً بیمراری       عدالتی نهادی، افراد را در معرض ریسک بزرگ چگونه ادراکات از بی

زایری   توانرد از اسرترس   اامن به مواد غذایی یا آب مری دهند. با این حال در هر دو مورد، دسترسی ن روانی( قرار می

 شده در تخصیص منابع محدود، برخوردار باشد. انصافیِ درک کمتری نسبت به بی
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منابعناامنیترِگستردهشناسیِمردمسویگیری:بهنتیجه

شامل هم آب و هم غذا  –هدف ما در این مقاله، برجسته نمودن پتانسیلِ ایجاد یک نظریه واحد برای ناامنی منابع 

و شناسایی برخری از معماهرای نظرری و سرؤاالت تحقیرق خراص        -به عنوان منابع اصلی ضروری برای حیات بشر

گردیم که چگونه چنین  تواند چنین موضوعی را به پیش ببرد. در این بخش نهایی، به این سؤال برمی است که می

هرای   ای بره حروزه   شناسری کمرک کنرد. مرا بره طرور گسرترده        متواند به منافع نظری و کاربردی در مرد تالشی می

شناسرری اقتصررادی و اکولوژیررک، و  ، مررردم16شناسرری پزشررکی انتقررادی پررردازیم: مررردم ای تحقیررق مرری رشررته بررین

 فرهنگی. شناسی زیست مردم

رک (، عالقه زیادی بره د 4112) 11( و فارمر8111) 10شناسان پزشکی انتقادی همچون سینگر اول، به دنبال مردم

، اختالفات در سالمت  بهرروزی را  11این موضوع وجود داشت که چگونه ساختار اجتماعی و خشونت ساختاری

کنند. این حوزح تحقیق، پتانسیل باالیی برای پیشبرد درک ما از ایرن دارد کره چگونره رونردهای سرطح       ایجاد می

گردنرد.   سرالمت بشرری مررتبط( مری     هرای  کالن نهادی، سیاسی و اقتصادی باعث ایجراد کمیرابی منرابع )و هزینره    

اند که چگونه قدرت، نرابرابری،   شناختی غنی در این مورد داشته شناسان پزشکی انتقادی، اکتشافات فرهنگ مردم

 18«مرگ بدون گریره »با عنوان  11شوند. برای نمونه، اثر شپر هیوز و محرومیت اجتماعی باعث ایجاد گرسنگی می

و  –دهرد کره چگونره تغییررات در صرنعت نیشرکر        در برزیل، نشان مری شناسی مرگ کودکان  در خصوص مردم

های کارگران اخراجی را در معرض خطر گرسنگی قرار داد.  خانواده –داری زمین  شرایط نیروی انسانی و اجاره

(، بره پتانسریل اتخراذ رویکررد     4111) 13( و وایتفررود و وایتفرورد  8111) 14در حوزه آب، آثار دوناهیو و جانستون

شناختی بیشرتر   کنند. در تحقیقات آینده، نیاز خاصی به مطالعات فرهنگ یلی مشابه در تحقیقات آب اشاره میتحل

مرایع  »در حوزه ناامنی آب با رویکرد انتقادی وجود خواهرد داشرت، همچرون اثرر انریس مرک مریالن برا عنروان          

تشنگی، کمبود آب و کیفیرت آب  (. از آنجایی که 4116) 12«بها: آب آشامیدنی و فرهنگ در درح مکزیکو گران

اند، تحقیقاتِ بیشتر در این زمینره، بیرنش    شناختی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته از رویکردهای تاریخی و فرهنگ
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افزاید که دالیل ناامنی منابع و پیامدهای انسانی آن  شناسی قوی و در حالِ رشدی می ارزشمندی را به ادبیات مردم

 کند. ررسی میرا از رویکرد انتقادی ب

های نهادی مشکالت منابع، برتری داشتند  شناسان اقتصادی و اکولوژیکی از گذشته در تحلیل دوم اینکه، مردم

(e.g., Acheson 5111; Ensminger 1115; McCay 1112; Tucker 5112     چنرین تحقیقراتی غالبراً بررسری .)

آورنرد. بره عنروان مثرال در      منابع را به وجرود مری   کنند که چگونه قواعد یا هنجارهای نهادی، الگوهای توزیع می

( این موضوع را مدنظر قرار داد که چگونه نهادهای روسرتایی همچرون مالکیرت زمرین،     8111) 11مورد غذا، پاتیر

زننرد. در مرورد آب،    سازمان نیروی انسانی، و بازارهای مواد غذایی، به ناامنی غذایی در آفریقا و آسیا دامرن مری  

( بررسی کردند که چگونه طیفی از ترتیبات نهادی خاص، امنیت آب در جهران را  4184مکاران )و ه 16جانستون

تواند با ارائۀ یک چرارچوب   ( می8118( ما بیان داشتیم که نظریۀ استحقاق سن )4181دهند. پیرو آناند ) شکل می

ی توسرط نهادهرا، ایرن    دهی ناامنی غرذایی و آبر   ها در چگونگی شکل نظری واحد برای کشف تشابهات و تفاوت

شناسان معردودی آب   دهد، مردم حوزه از تحقیقات را به پیش ببرد. با این حال، همان طور که بررسی ما نشان می

در سره   11( در مرورد نراامنی معیشرتی   8112) 10انرد: تحقیرق نرش    و غذا را در یک تحلیل نهادی واحد ادغام کررده 

های آمریکرایی( یرک اسرتثنای نرادر      ویایی، و کارگران کارخانهکاران قلع بولی جمعیت )کشاورزان مایایی، معدن

است. او بیان داشت که تحوالت نهادی عظیم، همچون تغییر از صنعتی به سرمایه مالی در اقتصاد جهرانی، امنیرت   

شناسان عالقمند بره تحقیقرات در زمینره     های اقتصادی را به خطر انداخت. برای مردم معیشت در بسیاری از سیستم

کره نظریره اسرتحقاق سرن را      –( Leach et al. 1111) 11محیطی امنی غذایی و آبی، رویکرد استحقاقات زیستنا

تواند سودمند باشرد. از آنجرایی    می -دهد تر مورد بررسی قرار می توسعه داده و نهادهای منابع را به شکل گسترده

هرا )ماننرد زمرین، انررژی،      برخری دیگرر از نراامنی   که افراد مواجه با فقر یا محرومیت غالباً ناامنی غذایی و آبری و  

(، این خصوصاً یرک رویکررد مثمرر بررای     .Perrone and Hornberger 511شوند ) مسکن( را تواماً متحمل می

 های منابع است. ای از ناامنی بررسی چنین دسته یا خوشه

هرا برر بیولروژی و     عردالتی  ن نوع از بری بیان مهم دیگر در ارتباط با این نظریۀ گستردح ناامنی منابع، پیامدهای ای

(، مرک دیرد   4111(، سایرین شامل درسرلر و همکراران )  8110) 811سازگاری بشر است. پس از لدرمن و گودمن
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فرهنگرری انتقررادی را توسررعه داده و بررسرری نمودنررد کرره چگونرره   (، تحقیقررات زیسررت4111( و گراولرری )4111)

د ایمنی، فیزیولوژی قلبی عروقی، و سایر اثرات منفی بیولروژیکی  های اجتماعی، در رشد، توسعه، کارکر نابرابری

های بیولوژیک فقر، از جمله چگونگی ارتباط آنهرا برا    های مهمی درباره زمینه شوند. این رویکرد، بینش ظاهر می

 813( و کرروکس 4116) 814(، هادلی و پاتیرل 4116) 818کند، مانند آنچه در کارهای دوفور ناامنی غذایی، ایجاد می

شماری مطالعات در خصوص بررسی آب و پریشانی  شود. با این حال، با وجود تعداد انگشت ( مشاهده می8111)

(e.g., Stevenson et al. 5115; Wutich and Ragsdale 5112   اما هیچ میرزان قابرل مقایسره ،)   ای از مطالعرات

دید آب، همچرون در شررایط فقرر    فرهنگی در زمینه بررسی اثرات بیولوژیک هنجارهای جدیدِ کمیابی ش زیست

توانرد پیشررفت کنرد، مطالعرات      شهری، وجود ندارد. برای ارائۀ تنها یک نمونه احتمالی از اینکه چگونه ایرن مری  

( تراکنون  e.g., Piperata 5112; Vitzthum and Aguayo 1112شناختی در مرورد برارداری و شریردهی )    مردم

 cf. Rossandاند ) بارداری، شیردهی و رشد کودک را بررسی نکرده ناشی از فقر بر 812آبی مزمن مادر اثرات کم

Desai 5112فرهنگی متمرکز بر آب به طور خاص، بره مطالعرات بیشرتر بررای      (. عالوه بر نیاز به تحقیقات زیست

با فرهنگی تکراریِ ناامنی غذایی و آبی به صورت یک ترکیب هم نیاز است، زیرا اینها غالباً  بررسی اثرات زیست

 افتند. هم اتفاق می

تحقیقات در مورد ناامنی منابع، پتانسیل باالیی برای شکل دادن به مباحث پیش رو حول چگونگی مواجهره برا   

های انتظاری غذا و آب در برخورد با تغییر اقلیم، رشد جمعیت، جهانی شردن و نااطمینرانی سیاسری دارنرد      کمبود

(Johnston and Fiske 4183توانایی شناس .)توانرد بره پیونرد     های قدرتمند ناامنی آبی و غرذایی مری   ایی محرک

عالئرم  »های دوشاخه برای رسیدگی به هر مشرکل، کمرک کنرد. عرالوه برر ایرن، توانرایی تشرخیص          دادن تالش

ها برای کاهش اثرات منفی کمک کند.  تواند به مداخلۀ سریع و تالش تشنگی و گرسنگی می« هشداردهندح اولیه

 ;e.g., Singer 1121هایی در مورد اخالقیات در تحقیق بر سازگاری انسان وجود دارد ) حالی که بحثنهایتاً، در 

Wiley1115تواند اثر مثبت و قوی در  های بیولوژیک فقر و نابرابری می فرهنگی در مورد هزینه ( تحقیقات زیست

وع کارهرا ایرن پتانسریل را دارنرد کره      (. غالبِ این نe.g., Schell and Tarbell 1112حوزه سیاست داشته باشد )

 رویکردهای جدیدی را برای درک، پیشگیری، و بهبود رنج بشریِ ناشی از ناامنی منابع، ارائه نمایند.
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 7ها و راهبردهای سازگاری با کمبود آب پذیری باغداری مدرن در جنوب اروپا: آسیب



  1، ام. شاوز0، اچ. مدرانو6، سی. لوپز1ایژیپتو ، ار.2، جی. اسکالونا3، ام. واش4نویسندگان: جی.ام. کاستا

ترجمه:محسن محمودی،جواد عرب یارمحمدی   

چکیده

پذیرترین منبع در حوزح کشورهای مدیترانه  حال آسیب ترین اما در عین امروزه تصور بر این است که آب مهم

وب پرتغال و اسپانیا( تا تنش در جن با این وجود، آبیاری به سرعت در این منطقه گسترش یافت )مثالً است.

از آب در زنجیرح  محیطی کم شود و ثمردهی و کیفیت انگور تضمین گردد. تولید پایدار به استفادح مداوم زیست

بستگی دارد. برای درک بهتر فیزیولوژی فشار درختان انگور)مثالً مناسبات  بندی بستهتولید ، از درختان گرفته تا 

بندی بر  تر بر برداشت محصول/طبقه حرارت، بازدهی مصرف آب( نظارت قوی آب، مقررات مربوط به درجۀ

های مدیریت آب به کاهش دادن تأثیرات اقلیمی کمک خواهد کرد و  اساس فنوتایپ، و اجرای بهترین روش

های  ها و فرصت پذیری ها خواهد شد. در این مقاله، ما بر آسیب جویی چشمگیر آب در تاکستان موجب صرفه

ای در جنوب اروپا تمرکز داریم )برای مثال در پرتغال و اسپانیا( و یک راهبرد  انگورکاری حوزح مدیترانهاصلی 

کننده( تا بدین وسیله نقاط ضعف منطقه و راهبردهای  مصرفتا چند سطحی ارائه خواهیم کرد )از خود درخت 

 محیطی این بخش ارایه شود. زیستآبی، بهبود مصرف آب و کاستن از تأثیرات  حمایتی برای سازگاری با کم

*نگوردرجنوباروپااصنعت .1
 

 61تا  31غالباً در عرض جغرافیایی بین  گیرد کهجهان پهنه جغرافیایی وسیعی را در بر می انگورهای تولید  مکان

نه وهوایی پرفشار دارند، مانند کشورهای حوزح مدیترا درجه از خط استوا، یعنی مناطقی که تنوع اقلیمی و آب
                                                           
1. Costa, J.M., et al., Modern viticulture in southern Europe: Vulnerabilities and strategies for adaptation 

to water scarcity. Agric. Water Manage. (5112), http://dx.doi.org/11.1111/j.agwat.5112.12.151 

5. J.M. Costa 

.. M. Vaz  

2 .J. Escalona 

2. R. Egipto 

1. C. Lopes 

2. H. Medrano 

2.M.M. Chaves 

مند  و عالقههای عمیق فرهنگی و اعتقادی میان خوانندگان ایرانی با نویسندگان آگاهی دارد. ترجمه و انتشار این مقاله صرفاً برای مخاطبان فرهیخته  . ناشر از تفاوت*
تواند  بردهای سازگاری در حوزه یک محصول خاص کشاورزان پرداخته است. از نظر روشی و کاربردی میبه حوزه سازگاری با کم آبی است. چون مقاله به بررسی راه

 ای قرار گیرد. مورد توجه اشخاص حرفه
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(Fraga et al. 511.; Lionello et al. 5112قرار می )( گیرد. اتحادیۀ اروپاEU-41،)  در تولید مقام اول جهان

 درصد از کل تولید جهان را در اختیار دارد 61درصد از مناطق پرورش تاک و در حدود  11را داراست و 

(USDA, 5112،فرانسه، ایتالیا، اسپانیا .)  کشور اصلی اتحادیۀ اروپا در میان تولید کنندگان آلمان و پرتغال پنج

(. اسپانیا دارای USDA, 5112درصد از کل تولید اروپا به آنها اختصاص دارد ) 11هم رفته  هستند و روی

( و منطقۀ تحت آبیاری آن رو به افزایش 4182هکتار در سال  111128ای جهان است )ه ترین تاکستان بزرگ

(. پرتغال پنجمین تولید کنندح بزرگ 8()شکل MAGRAMA, 5112)(4182ال درصد در کل در س 36است )

هکتار زیر کشت  44211میلیون لیتر تولیدش بود و در حدود  640، حدود 4183و در سال  اتحادیۀ اروپاست

ا را در ه درصد از کل تاکستان 81 ، منطقۀ تحت آبیاری طبق براوردها4181(. در سال IVV, 5112) داردانگور 

ای اخیر مناطق تحت آبیاری در پرتغال افزایش یافته است، به ویژه در ه (. اما در سالINE, 5111گرفت ) میبر

درصد از منابع آبی منطقۀ مدیترانه  41و حدود  منطقۀ آلنتخو، و درصد مناطق تحت آبیاری آن باالتر رفته است

زون، تنوع اقلیمی بسیار شدید و مصرف آبی روز اف که به خاطر رشد سریع جمعیت، کم تحت مضیقۀ شدید است

 Langeet al. 5112; Costaهای جهانگردی بیشتر و بیشتر شده است ) باالی آب در کشاورزی، صنعت و فعالیت

et al. 5112; EEA, 5115a, b; Lereboullet et al.511.a,b; Blum, 5112 متخصصان اتحادیۀ اروپا بر این .)

 ,EU-ERANETMEDپذیرترین منبع در منطقۀ مدیترانه است ) حال آسیب عین ترین و در اند که آب مهم عقیده

برای کشاورزی مطلوب نیستند.  های اقلیمی برای جنوب اروپا در جوار مدیترانه براین، سناریو (. عالوه5112

ر )مانند ت شدید مکررتر و طوالنی شدح کمتر، درجۀ حرات باالتر هوا و خاک، اتفاقات اقلیمی بینی های پیش بارش

( بر پرورش تاک در این منطقه تاثیر دارند .IPCC, 511های گرما، خشکسالی شدید( تأثیرات منفی ) موج

(Chaves et al. 5111; Rogiers and Clarke, 511.; Teskeyet al. 5112; Lionello et al. 5112.) 

شود، اما گرایش به آبیاری  شامل می درصد از کل مناطق زیر کشت را 81ها کمتر از  تاکستانآبیاری  در اروپا،

و هوای پر فشارتر جبران شود. بنابراین آبیاری در مناطق  آب در حال افزایش است تا تأثیرات تغییرات اقلیمی و

 ,Intrigliolo and Castel, 5112; eguinباران فرانسه، اسپانیا و پرتغال و ایتالیا افزایش پیدا کرده است ) کم

5111; USDA, 511.;Fraga et al. 511.; Barisan et al. 5112; De Leo et al. 5112 ،در همین زمان .)

گیرد که هم اتحادیۀ  تری قرار می کشاورزی در جنوب اروپایِ حاشیه مدیترانه بیش از پیش تحت قوانین شدید

آب می  قوانین ناظر بر مصرف آب و نگهداری و حفظ اند، که شامل اروپا و هم خود کشورها تصویب کرده

کشورهای جنوبی اروپا تخصصی هایی را که صنعت  ها و بعضی از فرصت گردد. در ادامه ما برخی از محدودیت

 کنیم، نقطۀ تمرکز ما روی دو کشور اسپانیا و یرتغال خواهد بود. با آن  مواجه است معرفی می
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2214تا2224هایاسپانیاازسال:مناطقزیرکشتوتحتآبیاریتاکستان1شکل

 
Source: “Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de cultivos en Espa˜na, ESYRCE, Spanish 

Agriculture Ministry 5112. 

اقتصادی(-محیطیواجتماعیهاوموانع)زیستمحدودیت .1-1

شدن هوای گرم و  های مهم در کشاورزیِ با آب باران )دیم( در کشورهای حاشیۀ مدیترانه توأم  یکی از آسیب

 Costa et) استکمبود آب است، که با دگرگونی اقلیمی بین ساالنه و چندساالنه و کمبود منابع آبی همراه شده 

al. 5112; Lopes et al. 5112;Rogiers and Clarke, 511.; Valverde et al. 5112و   (. در مورد کشت

های  تواند موجب پایین آمدن کیفیت محصوالت و خوشه ای می هوای مدیترانهو ، آبصنعتیپرورش انگورهای 

شدن آب موجود  وهوایی گرمای باالی هوا و کم انگور شود چرا که غالب زمان رسیدن انگورها در شرایط آب

 ;Medrano et al. 511.; Chaves et al. 5112, 5111; Lereboullet et al.511.a,bشود ) در خاک می

بسیار شدید باشد خصوصاً اگر  تواند بخصوص در تابستان ای، مضیقۀ آبی می رانه(. در کشاورزی دیم مدیت5112

جزیرح  ای شبه های زمستان و بهار کافی نبوده باشند. این وضعیتی است که غالباً در مورد نواحی مدیترانه بارش

ای بیش از  مدیترانه . عالوه بر این، صنعت(4111و  4113های  شود )مثالً منطقۀ آلنتخو در سال ایبری گزارش می

 ;.EASAC, 511های گرما( ) پیش در معرض حاالت وقایع غیرعادی جوی هستند)مانند حداکثر دما و موج

Fraga et al.511.; Hannah et al. 511.; Lereboullet et al. 511.a,b; Lionello et al.5112 نه تنها .)

های  ها و برگ تواند به طور بالقوه برای خوشه یز میبلکه دمای باالی خاک ن رویدادهای غیر عادی آب و هوایی

( در کشورهای جنوب Tsتأثیری منفی داشته باشد. در واقع، دمای خاک ) پوشش گیاهانو تاج مو/فیزیولوژی 

(. دمای باالی خاک، فقط بر 4درجۀ سانتیگراد برسد )شکل 11باالی  تواند در طول روز به اروپا به راحتی می

 Rogiersandگذارد ) های مو هم تأثیر منفی می گذارد، بلکه بر برگ و رشد آنها تأثیر نمیها  فعالیت ریشه
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Clarke, 511.های انگور چگونه باشد، و این  ها و کیفیت حبه کند شکل خوشه (. دمای هواست که تعیین می

دهنده  اجزای تشکیل پاشیدگی بعضی از ها، ترکیب و از هم شیمی حبه کار را با تأثیر بر فرایند رسیدن، زیست

 .Mori et al. 5112; Teixeira et al. 511.; Zarrouket al) دهد انجام می 1ها فنول ها و پولی مانند گلرنگ

ها و موجب  تواند مانع از ترکیب گلرنگ درجۀ سانتیگراد( می 31های انگور )کمتر از  (. دمای باالی حبه5112

 (.Bergqvist et al.5111; Spayd et al. 5115پاشیدگی آنها شود ) ازهم

خوبی دارد. اما، این منابع آبی به صورت نابرابر توزیع شده و  پرتغال از نظر داشتن منابع آبی وضعیت نسبتاً

تر  باران تر و کم تر و مناطقی میانی در جوار اقیانوس اطلس و مناطق گرم تفاوت فاحشی بین شمال بارانی و خنک

کند که در آنجا نیز  آلنتخو( وجود دارد. همین نکته در مورد اسپانیا هم صدق میجنوبی و مناطق مرکزی )مثالً 

تفاوت زیادی به لحاظ ذخایر آبی و نزوالت آسمانی میان مناطق کنار اقیانوس اطلس و شمالی و مناطق جنوبی 

بی کشور رواج های جنو در جوار مدیترانه وجود دارد. در پرتغال، پرورش تاک از طریق آبیاری اکثراً در بخش

جزیرح دِ سبوتول، آلنتخو آلگاروه( اما در حال حاضر دیگر مناطق )مثل تخو، دورو سوپریور( در  دارد )شبه

 .Fraga et al. 511.; Lopes et al)شوند تا شرایط سخت تابستانی جبران شود) یاری می های معین آب زمان

آبیاری به لحاظ  8116بوده است چون که تا سال  های اسپانیا، به طور سنتی به صورت دیم (. تاکستان5112

یاری تنها در  قانونی ممنوع بود. در حال حاضر، آبیاری همچنان در بیشتر مناطق ممنوع است، و مانند پرتغال آب

برای آن  مجوز صادر  صنعتای  های منطقه شرایطی مجاز است که وضعیت خاصی حکمفرما باشد و کمیسیون

توان بدون محدودیت دست به آبیاری های واقع در مناطق خارج از منطقۀ اصلی می اکستانکرده باشند. اما در ت

زد. اگر چه آبیاری به شدت در صنعت انگور اسپانیا باال رفته است، هنوز هم نویسندگان و مؤلفانی هستند که 

 سپانیا است یا نهخشک مانند مناطق مرکزی و جنوب ا پرسند آیا این یک روند جوی ثابت در مناطق نیمه می

ntrigliolo and Castel, 5112; Romero et al. 5111; Medrano et al.5112).) 

منابع آبی زیرزمینی در کشورهای حوزح مدیترانه نیز شایستۀ توجه بیشتر هستند. در واقع، آنها، بسته به کشور و 

کنند. در کنار  شوندح اروپا را تأمین می درصد آب مورد استفاده در مزاع آبیاری 811تا  41منطقۀ مورد نظر، بین 

شدن نزوالت آسمانی و باالرفتن میزان استحصال آب برای  رود که به خاطر کم دار انتظار می تغییر اقلیمی ادامه

های زیززمینی کمتر شود  های سطحی بازپر شدن سفره تأمین نیازهای آبیاری و کاستن از مشکل کیفیت آب

((Costa et al. 5112;Goderniaux et al. 5111; Stigter, 5115; Baudron et al. 5112; Carreiraet al. 

                                                           
10 polyphenols 
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های زیرزمینی هیچ عوارضی به مسئوالن  کنندگان آب . همچنین در اکثر کشورهای اتحادیۀ اروپا، مصرف5112

( که در آنها دهند بجز در معدودی از این کشورها )فرانسه، هلند، دانمارک، انگلستان و ولز ها نمی ناظر بر آب

 .OECD, 5111)شود )ای برای استحصال آب اخذ می هزینه

اقتصادی هم مربوط -های اجتماعی ای همچنین به جنبه مدیترانه یابی صنعت پذیری و قابلیت تطبیق آسیب

(. برای نمونه، اندازح کوچک اکثر .Strano et al.511.; Lereboullet et al. 5115; 511.a,bشوند) می

برای اصالح مقررات  های محدود و نوآوری کم و قابلیت محدود تولید کننده منجر به بودجههای  شرکت

. ECOPROWINE, 5112)کیفیت شده است ) مقتضی برای محیط زیست و روندهای جدید بازار مربوط به

های  کتکند و بیشتر هم بر شر مدیترانه تحمیل میصنعت هایی بر  محدودیتبراین نوسانات در بازارها  عالوه

  گذارد. محدودیت دیگری که باید متذکر شویم نبود و فقدان اطالعات و درک از ریسک تر تأثیر می کوچک

شود در انطباق با راهبردهای جدید  تر که موجب می های کوچک ها و مدیران شرکت دار در میان تاکستان

ند و نتواند به تغییرات در تقاضای تغییر اقلیمی به مشکل بر بخور های تخفیف دهندح کشاورزی یا تکنولوژی

 جدید در استفاده از آب واکنش مناسب نشان دهند. تر کنند کنندگان و در برابر مقررات محدود مصرف

هایجنوبپرتغال:تصورحرارتیازتاکستان2شکل

 
لیل به دنبال تواند در بعضی از مناطق مدیترانه مشکل ایجاد کند و به همین د فقدان نیروی کار الزم نیز می

ای(  های کشاورزی دارای تولید باال )پرورش گیاهان و باغبانی گلخانه روندهای مشاهده شده در دیگر نظام

(. نبود FAO, 4183; Costa et al. 5112)استفاده از نیروی کار مهاجر در اسپانیا، فرانسه، پرتغال رایج شد.)

گیری سیاسی درست در  در منطقۀ مدیترانه، مانع تصمیماطالعات آماری درمورد استفاده از آب و مدیریت آب 

 ;Albiac, 5112شده است ) زمینیرهای اعم از سطحی و زی های آب زیرزمینی، آبیاری، آلودگی مدیریت سفره

EEA, 5115aهایی به دست آورد اما این اطالعات دارای  اطالعات و ارزیابی  (. در واقع، شاید بتوان مجموعه
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شناسی مناسبی ندارند که کیفیت آن  اطالعات را  تند، با هم هماهنگ نیستند، و روشهای بزرگ هس نقص

 (..EEA, 5115aتضمین کند )

هافرصت .1-2

های کشورهای حوزح مدیترانه، چیزهای تاریخی و فرهنگی عظیمی دربارح برداشت و دیگر  در خصوص فرصت

هاست  مشاهده هستند، مناطقی که قرن ابلهای مربوط وجود دارد که بخصوص در اسپانیا و پرتغال ق فعالیت

پرورش و برداشت انگور در آنها رواج داشته است. این به یک سنت فرهنگی بزرگ انجامیده است و دانش 

 ¸Tapia et al. 5112; Gonc) بومی را تولید کرده است یتجربی زیادی را به بار آورده است و انواع انگورها

alvesand Martins, 5112; Fraga et al. 5112.) ای از  عظیمی است که در شبکه پرتغال دارای تنوع ژنتیکی

مؤسسۀ تنوع انگور پرتغالی اقداماتی انجام داده است برای  اخیراً اند. های عمومی و تجاری ذخیره شده تاکستان

هدف یک پروژح کشف و حفظ به راه افتاده است که  گوناگونی زیستی پرتغال.حفظ این میراث و ساماندهی 

 ¸Martins, 5111; Gonc)) پرتغال است انگورهای میراث  اصلی آن  ایجاد یک مرکز زندح جامع گوناگونی

alves andMartins, 5112های متعددی  (. به همین ترتیب، در طی چند سال اخیر، بسیاری از مناطق اسپانیا پروژه

گورهای بومی. مؤسسۀ کشاورزی مادرید از های ان اند با هدف کشف، معرفی و حفظ گوناگونی به راه انداخته

 سازد. ها با هم هماهنگ می کند و اکثر این پروژه یک مجموعۀ رسمی انواع انگور در اسپانیا نگهداری می

وکارهای کشاورزی اتحادیۀ اروپاست و  های بسیار نوآور در کسب یکی از زیربخشوابسته به انگور صنعت 

های بزرگ در پژوهش و  گذاری به آن  وجود دارد که موجب سرمایهدر اتحادیۀ اروپا تعهدی قوی نسبت 

بخش راه انداخته است  این های مربوط به تکنولوژی با تمرکز بر پرورش انگور شده است. اتحادیۀ اروپا پروژه

ها و  همکاری میان دانشگاهبراین،  خوانند. عالوه می ECOPROWINE یا EU-INNOVINE که آنها را

های اتحادیه اروپا پیشرفت داشته است. به همین ترتیب، مقامات پرتغالی و  ی نیز با پروژههای خصوص شرکت

بخشند، که باعث افزایش در صادرات  بهبود می جزیره را در کشورهای خارجی شبه محصوالتاسپانیایی تصویر 

 ;USDA,511.; MAGRAMA, 5112) کند شود و درآمد مالی باالتری را برای هر دو کشور تضمین می می

IVV, 5112بر صنعت پرتغال و اسپانیا فشار  ( دست آخر اینکه، افزایش در بازارهای صادرات متعدد و پرتقاضاتر

همانطور  زیست متعهد شوند، های پایدار حافظ محیط دارند که به روش های محلی را وا می آورند و تاکستان می

 Sinha and Akoorie, 5111; Berghoef) افتد اتفاق میدیگر دنیا نیز دارد این  تولیدکنندهکشورهای  که در

andDodds, 5111; CWSA, 5111; Retallack 5115, 511.; Fusi et al. 5112;Gerling 5112; De Leo 
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et al. 5112; Radke et al. 5112 یا برای دیگر محصوالت و کاالهای پرورشی باغبانی نیز مطرح است )

(Torrellas et al. 511.; FAO, 511..) 

انگوربهتنشحرارتیوخشکسالیمحصولپیشرفتهادرشناختودرکواکنشهای .2

هاوکاراییمصرفآبیادهانچه،دمایبرگهایهواروزنه .2-1

آوری در برابر خشکسالی و تنش حرارتی مستلزم ترکیب چندین ویژگی و مکانیسم است که  مقاومت و تاب 

 ,.Chaves et al., 5111;Carvalho et alکال، فیزیولوژیکی و هیدرولیکی است های مورفو اناتومی شامل ویژگی

مانند ا و واکنش آنها به تنش غیر الی )(. شناخت و درک بیوشیمی و فیزیولوژی مربوط به تنظیم روزنه هو(5112

( WUE) 81آب از استفاده خشکسالی( برای شناخت واکنش گیاهان به محیط و بهبود روابط آب گیاه و بازدهی

های  (. در کنار این موارد، تنظیم روزنه  Roelfsema and) Kollist, 511.; Tsegay et al., 5112اساسی است

و به همین  (Costa et al., 5115;Tomás et al., 5112a)انگور به ژنوتیپ بستگی دارد محصولهوایی در 

 Bota et al., 5111; Gaudillère)یافتیم   (WUEداخلی ) آب از استفاده ترتیب ما تغییرات خاصی برای بازدهی

et al.,5115; Koundouras et al., 5112; Rogiers et al., 5111; Tomás et al.,5115)  
تواند سبب صرفه جویی در مصرف آب در سطح گیاه و محصول شود اما می آب از استفاده ارتقای بازدهی 

. در واقع، (Medrano et al., 5112)هل و آسانی نیست افزایش و ترقی آن  از یک برگ به محصول فرایند س

آب در سطح برگ، همیشه به  از استفاده اند که ارتقا و تقویت ارتقای بازدهی های پیشین نشان داده پژوهش

آب، یک  از استفاده شود. در حقیقت، بازدهیمحصول باالتر یا بازدهی باالتر تبدیل نمی آب از استفاده بازدهی

منظورح پیچیدح مرتبط با کنترل روزنه هوایی و همچنین با ساختار برگ، بیوشیمی برگ و چگونگی  فنوتیپ چند

آب  از استفاده تفاوت در رفتار بازدهی . (Tomás et al., 5112b; Gago et al., 5112)پراکندگی برگ است

ها بستگی دارد که  نهای دیگری چون هیدرولیک و هورمو های آن به ویژگی های انگور و گونه بین ژنوتیپ

-Matzner and Comstock, 5111; Pantin et al., 511.;Torres)های محصول گزارش شد برای مدل و گونه

Ruiz et al., 5112)   . 

آب، درک بهتر در مورد نحوه تنظیم دمای کانوپی و برگ  از استفاده به موازات مطالعات در مورد بازدهی

وایی در بهبود مقاومت و انطباق در دوره های طوالنی تنش خشکسالی و حرارت آنها در رابطه با رفتار روزنه ه

های های هوای در واکنش به کمبود آب و خاک از گونهبخاطر کنترل موثر روزنه محصول نهائینقش دارد. 

                                                           
11 .water-use efficiency (WUE) 
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افظتی . این رفتار می تواند استراتژی مح.(Chaveset al., 5111; Costa et al., 5115)مقاوم به خشکسالی است 

 Chaves et al., 5111; Lovisolo et)باشد  88زایی( بافت چوبی در برابر افت آب اضافی و کاویتاسیون )حُفره

al., 5111) تواند سبب خنک کنندگی تبخیری کمتر و افزایش غیر عادی دمای برگ ها میاما فنوتیپ روزنه

(Tleaf)  .)ای جنوبدر حقیقت تحت شرایط مدیترانهتحت شرایط حاد )دمای هوای باال و کمبود آب در خاک 

تواند به مقادیری برسد که بسیار بیشتر از بازه ها میشود. دمای کانوپیالنتژو( میاروپا )جنوب پرتغال، منطقه 

تواند آنقدر . افزایش زمان دماهای بیشتر از بهینه می(C◦31–41)دمای بهینه مورد نیاز برای فتوسنتز انگور است 

آب داشته باشد  از استفاده های فتوسنتز آسیب برساند و اثرات منفی روی بازدهیه به روزنهزیاد باشد ک

(Sinclair et al., 1122; Tambussi et al., 5112)..  براساس این موارد از طریق روندهای زیر رخ می دهند

ب و گرادیان بخار آب را افزایش تبخیر ناشی از افزایش نمایی چگالی بخار آب اشباع در داخل برگ که شی -8:

( میزان تنفس برگ تشدید شده  Tleafبه دلیل افزایش دمای برگ ) -4دهد  بین برگ و هوای بیرون افزایش می

عنوان  Tambussi et al. (5112 )گردد.  و این پدیده موجب اثر منفی بر روی انتشار دی اکسید کربن خالص می

 WUE)ای  لحظه آبِ از استفاده بازدهیایش بالقوه در ای، افزاند که در مورد محصوالت غله کرده

instantaneous = AN/E ) در سطح برگ ممکن است چندان مشخص نباشد، چراکه کاهش ضریب رسانش

تبخیر در واحد ضریب رسانش روزنۀ هوایی نسبت به بخار آب با افزایش دمای برگ در ارتباط است و بنابراین 

اند که  اظهار داشتهTambussi et al. (5112 ) . همچنین .(Condon et al., 5115)کند روزنه افزایش پیدا می

هایی آب محصول در وضعیت از استفاده تواند سبب کاهش بازدهی و در نهایت بازدهیافزایش دمای برگ می

(  بنابراین .Reynolds) et al., 5111 واجد اهمیت است 84شود که در آن اثر خنک کنندگی تبخیری ترادمش

از برگ تا سطح  بازدهی استفاده از آبهایی برای افزایش هر چه این دما باالتر و اثر الیه مرزی محدودیت

های آبیاری مدرن که در آن تنش آبی متوسط تا باال  محصول ایجاد نماید. برای نمونه، اشاره شد که سیستم

تری نسبت به آنچه در ند اثر پایینتوا آب با بستن روزنه( می از استفاده اعمال شده است )بهبود بازدهی

توان در مورد وی. . این را می(Kang and Zhang,5112) شود نشان دهد محصوالت با کانوپی چکال دیده می

 اعمال نمود.  83وینفیرا

                                                           
11. Xylem cavitation 
15 .Transpiration  

1.0 V. vinifera. 
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تواند سبب تسریع پیری برگ همراه با تسریع ریزش آن  شود که در صورت در نهایت دمای برگ باال می 

تواند سبب افت کیفیت ناشی از تابیدن بیش از اندازه نور بر دانه ها شود. بنابراین ای گرم میپرورش در آب و هو

آب  از استفاده ای باید روی نوعی مصالحه بین بازدهیبرای شرایط نیمه حاره مدیترانه محصولپرورش و انتخاب 

  (.Chaves et al., 5111; Costa et al., 5115و خنک شدن برگ متمرکز باشد )

مورفوهیدرولیکوحملونقلآب .2-2

ها مولفه کلیدی در استراتژی هماهنگ سازی گیاه با محیط است. مطالعات اخیر نشان داده هیدرولیک برگ

آنها  ها در رابطه با واکنشدر تغییرات میان گونه Kstemو ساقه یا  Kleafها یا است که رسانایی هیدرولیکی برگ

 Schultz and Stoll, 5111; Coupel Ledruازیابی به خشکسالی نقش دارد )به نقص آب و خاک و واکنش ب

et al., 5112; Hochberg et al.,5112; Martorell et al., 5112تغییرات خاص دیده شده در .) Kleaf تواند می

سیستم های تبخیر آب را نشان دهد. برعکس تفاوت در مورفو اناتومی و مسیرهای بافت چوبی بیرونی به سایت

های واکوالر و  های دستهها تغییرات زیادی در چیدمان، تراکم، ویژگیهای انتقال آب، سیستم های آوند برگ

، حرکت آب برگ براساس اظهارات تحت تاثیر ساختار میسوفیل محصولها دارند. در مجرای زیالر در دسته

 Tomás, 5115; Flexas et)نقش دارد است که در جریان آبی در میسوفیل و تبخیر آب در سطح دیواره سلول

al., 511.) . از طرفی ،Martorell et al. (5112) 11پذیری برگ در در دو کشت وی وینفرا دریافت که آسیب 

 .Martorell et al)شوددرصد کم می 41( و نیز حداکثر آن  بیشتر از P21و  P21 ) kleafدرصد افت  11درصد و 

تمپرانیلو افزایش  cvمتفاوت است. تنها  cvیته آن در طول عمر برگ بین این دو و پالستیس kleafاما  .(5112

گرینچه را نشان داد. آنها به همین ترتیب نشان دادند که مقاومت برگ در برابر نقص هیدرولیکی به کشت آن و 

 ;Martorell, 5112)نیز به ویژگی پلساتیک فصلی بستگی دارد که با اصالح اسمزی قابل تعدیل است

Martorellet al., 5112) . 

های ریشه، هیدرولیک ریشه و ریخت شناسی آن دو ویژگی تعیین کننده اثر گذار روی در بحث ویژگی 

های مو باشند. رسانایی هیدرولیکی بیشتر با مقاومت بیشتر نسبت به خششکسالی در ریشهمی محصولروابط آب 

(.  (Schultz, 511.; Zufferey et al., 5111;Tramontini et al., 511.; Serra et al., 5112در ارتباط است

های مختلف رسانایی هیدرولیکی بیشتری دارند که بخشی از آن بخاطر آبی شدن و در آب قرار گرفتن ریشه

 . (.Gambetta et al.,511)ریشه رخ میدهد
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و محیط پیرامون آن ) بافت  مورفولوژی سیستم ریشه) توزیع و عمق ان( به تعامل و رابطه بین ژنوتیپ ریشه

خاک،  تراکم حجمی و شوری و دسترسی به آب و اکسیژن و نیز تراکم گیاهی و شرایط اقلیمی( بستگی دارد. 

ریشه ها تاک دارای آوندهای بافت چوبی بزرگتری نسبت به ساقه است که سبب می شود که انها بیشتر در 

ها برای تامین آب دانست که ظرفیت تنظیم و اصالحی ریشه معرض کاویتاسیون بافت چوبی باشند. همچنین باید

ای برای مقاومت به خشکسالی است و اغلب به صورت نسبت به نیاز تبخیری ابزاری اصلی برای گیاهان حاره

پذیری بافت چوبی در برابر شود. ترکیبات مختلف از آسیبتغییرات در نسبت سطح برگ به ریشه بیان می

های گیاهی مختلف در گونه 82ایزوهایدری/ انایزوهایدریتیک روزنه هوا سبب چند درجه کاویتاسیون با سین

، های غیر هیدرولیکی و ایزوهیدریکیها نشان دادند که ژنوتیپ(. این نگارنده( Tombesi et al., 5112شودمی

اند و  لیکی بالقوه، متفاوتپذیری بافت چوبی در برابر کاویتاسیون و نیز براساس رسانایی هیدروبا توجه به آسیب

شود. یافته های اخیر در ای مختلف تحت شرایط تنش آبی میها سبب واکنش های روزنههماهنگی این ویژگی

ها به سهم بیومس ریشه بیشتر و بهبود ظرفیت انظباق آب اشاره دارد. این راهی دیگر برای تسریع مورد ریشه

حقیقات آن است تا بهتر بتواند اثرات میکروبیولوژی روی کارایی و ت محصولمقاومت به خشکسالی در نیازهای 

 در برابر تنش را روشن نماید.  محصول

هاهاومتابولیتهورمون .2-3

 ) های بیوشیمی در تنظیم روزنه به خوبی شرح داده شده است های هیدرولیک، نقش سیگنال برخالف سیگنال

Schroeder et al., 5111; Chaves et al., 511.; Pantin et al., 511.; Carvalho et al., 5112 ) .

با آب به ویژه در مراحل اولیه تنش اهمیت  محصولها به ویژه برای انطباق های شیمیایی با منشا در ریشه سیگنال

(  Schachtman) and Goodger, 5112; Dodd, 5111; Tsegay et al., 5112; Tardieu et al., 5112 دارند

ها در واکنش به خشکسالی بخاطر تفاوت در سیگنال اسید  در کشت در کنترل این روزنه های خاص تفاوت

مربوطه و یا نتیجه الگوهای مختلف (  Soar et al., 5111;Perrone et al., 5115الت )آ ابسیسیک و ماشین

 . (..Vandeleur et al., 5111; Perrone et al., 5115; Pou et al., 511سازی است ) نمایش ابی و یا فعال

خاص به انطباق با خشکسالی در میان درختان تاک  81هایاغلب مطالعات اخیر به ارتباط متابولیت مثال پولیول

ای از تمپرانیلو در ها روی ترکیب انگور و واکنش گیاه به کمبود آب برای رشد گونهاشاره دارند. اثرات پولیول

                                                           
12 .isohydry/anisohydry 

120 polyols 
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. هر دو نوع سربیتول و مانبیتول  ( Conde et al., 5112)تای و میدانی توضیح داده شده اسشرایط گلخانه

ها اعالم  . نویسنده( Conde et al., 5112 )کنند  ها را تحت خشکسالی محدود می های دانه کاهش اندازه سلول

کنند باید ها را به صورت مکانیسم مقاومت به خشکسالی تجمیع میاند که موجودات ذره بینی که پولیولنموده

های انطباقی تحت شرایط رشد نامطلوب باشند زیرا به آب کمتری در فصل رشد خود برای ادامه ی مزیتدارا

های شکر ممکن است کیفیت دانه و محصول نیاز دارند. بنابراین گفته می شود که سنتز، انتقال و تجمع الکل

ان عالیم زیستی بالقوه در توان از آن به عنوشاخص زیستی سالمت گیاه و خوگرفتن به شرایط باشند و می

 . (Merchant and Richter, 5111; Conde et al., 5112)پرورش محصول یاد کرد 

بازیابی–هایتنشواکنش .2-4

های مربوطه های فشار گیاهان انالیز و بررسی بازدهی و مکانیسمیک مولفه مهم مطالعات انجام شده روی واکنش

 ,Flexas et al., 5111; Bondada and Shutthanandan مجدد استدر بازیابی از تنش آبی بعد از آبزنی 

5115; )  Pou et al., 5115; Sapeta et al., 511.   بازیابی سریع و موثر ناشی از تنش آبی مشخصه کلیدی .)

 Perrone et al., 5115; Torres-Ruiz et). ها به تغییر شرایط آب و هوایی و خاک استانطباق ژنوتیپ و گونه

al., 5112) ط برای حل مشکل بازیابی فشار آب بعد از باران و وقتی در یاین بخش بیشتر در شناخت ظرفیت شرا

 شودهای متوالی تنش آبی و بازیابی بر مو وارد میشود که در آن سیکل معرض آبیاری معیوب است دیده می

Pou et al., 5112; Lopes et al., 5112) های بازیابی به سرعت  تنش آبی و سیکل (. توازن کربن گیاه در زمان

 ,.Flexas et al)و میزان بازیابی فتوسنتز و نیز میزان و سرعت افول فتوسنتزی در زمان کمبود آب بستگی دارد

درصد حداکثر نرخ فتوسنتزی خود را در  61تا  21. گیاهان در معرض کم ابی شدید و تنش آبی تنها  ( 5111

 ,Gallé and Feller)شوند های فتوسنتز اغلب بازیابی میکنند و حداکثر نرخیافت میروز اول بعد از آبیاری باز

5112; Pou et al., 5112)های مختلف اثر . شدت تنش آبی قبلی روی سرعت و میزان بازیابی فتوسنتز در گونه

 Gómez-del-Campo et al., 5112; Pou et al., 5112; Flexas et)شود دارد که شامل درخت تاک هم می

al., 5111) بازیابی ظرفیت فتوسنتزی بعد از خشکسالی به کارکرد بافت چوبی بازیابی شده بستگی دارد هرچند .

 Knipfer et. (Martorell, 5112)های اندکی در مورد تاک برای بررسی این هماهنگی در دسترس استداده

al. (5112) ابی مستلزم بازیابی و ادامه ظرفیت انتقال بافت ها به خشکسالی و ظرفیت بازینشان داد که واکنش

ها است. تحقیقات بیشتر در زمینه سطح ملکولی های تبادل گاز برگ چوبی هماهنگ با فشار ریشه و نیز واکنش
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های تبادل گاز برگ روی بازیابی فشار آب در تاک مورد نیاز است تا بتوانیم تغییرات ژنتیکی تاک روی ویژگی

 ( Perrone et al., 5115; Coupel- Ledru et al., 5112سالی را توضیح دهیم )در واکنش به خشک

 استراتژیهایاگرونومیکدرصنعتمدرندرنواحیخشک .3

استراتژهایذخیرسازیآب .1.3

 Costa etها در نواحی خشک است )آبیاری یکی از ابزارهای بسیار موثر برای دستکاری محصول و کیفیت دانه

al., 5112; Romero et al., 5111; Forbes et al., 5111; Flexas et al., 5111, 5111).  آبیاری معیوب یا )

DI وری در جویی در مصرف آب و بهرهبراساس استفاده از آب کمتر روشی قابل اعتماد برای بهبود صرفه

(. این 8)جدول (Santos et al., 511.; Chaves et al., 5112; Medrano et al., 511., 5112) ها استتاک

استراتژی مستلزم خشک کردن خاک و سیکل های آبیاری مجدد با فراوانی و شدت متفاوت در سیکل رشد 

 86«کم آبیاری»آب محصول استفاده می شود. مورد خاص  از استفاده است و عمدا از آن برای تقویت بازدهی

PRDیا « آبیاری بخشی»
بخش از منطقه ریشه هر بار آبیاری یک  PRDاست. به طور معمول، در استراتژی  80

کند تا به صورت  ای تغییر میهای خشک و خیس سیستم ریشه به صورت دوره شود، به طوری که بخشمی

های افزایش پیدا کند و یا از خشک شدن شدید خاک جلوگیری شود که انتقال سیگنال RBAموقت سیگنال 

 سبب افزایش بازدهی Kang and Zhang, 5112; Dodd, )  ( 4111 .PRD  کند شیمیایی به ریشه را کم می

نمای ها بهتر میبرد و کیفیت دانه را در تاکجویی در مصرف آب را باال میشود و صرفه آب می از استفاده

(Santos et al., 511.; Souza et al., 5112) اما استراتژی .PRD های نصب تر و هزینهمستلزم مدیریت پیچیده

تر شود. در عین حال، شود استفاده تجاری از آن دشوار های آبیاری( است که سبب می دو برابر لوله بیشتر )مثالً

دانند ارایه شده است و آن را تابعی از مشخصات خاک و ژنوتیپ می PRDدر منابع مختلف نتایج متضادی برای 

(Santos et al., 511.; Romero et al., 5115) . 

 ,Chaves et al., 5112; Dodd (شده است  ناقص در ادبیات به خوبی شرح داده هرچند اثرات عمومی آبیاری

(5111; Flexas et al., 5111 آبی کم و زیاد همراه با شرایط ها در واکنش به کم اما نحوه کارکرد ژنوتیپ

های وی وینیفیرا سبب شده است که رشد ها گونهاتمسفر و خاک کمتر بحث شده است. همگنی ژنوتیپ

ها بنگرند دهنده خاک در زمین های استفاده از آب اجزای تشکیلتر به ویژگیها و مدیران کشاورزی دقیق ندهده

                                                           
11. deficit irrigation 

120 Partial Root Drying 
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تا بتوانند حجم آبیاری را در بخش های مختلف تاکستان مدیریت نمایند. به عالوه تعامل بین ژنوتیپ و ریشه و 

انتقال آب است و بنابراین روی مقاومت به  سازگاری آنها موضوع مهمی با تبعات مهم برای هیدرولیک گیاه و

 . (Gökbayrak et al., 5112; Serra et al., 5112)تنش و فشار تاثیر دارد 

ای دانست. استفاده مجدد توان راه حلی کم هزینه برای کشاورزی مدیترانهگزینه استفاده مجدد از آب را می

راه حلی مناسب برای تغییر اقلیمی است و مزیت آن اهمیت  کند واز آب نیاز به توسعه منابع آبی جدید را کم می

سازی جریان  های زیست محیطی و اجتماعی آب با تقویت منابع آب و دسترسی به آنها و حداقلدادن به ارزش

 ;Lazarova et al., 5111; MED-EUWI, 5112های زیست محیطی دیگر است )بیرون بر فاضالب با مزیت

Raso, 511.ای، فاضالب بازیابی شده به عنوان منبع مناسب مناطق خشک و نیمه خشک مدیترانه (. در اغلب

 ( Lazarova et al., 5111; Angelakis and شودبرای اهداف کشاورزی، صنعتی و غیر شرب استفاده می

(Gikas, 5112 مئنی برای ، استفاده از آب بازیابی شده منبع مطرژیم صهیونیستی. در کشورهایی مانند استرالیا و

آبیاری است. مزیت بالقوه در تاسیسات تصفیه فاضالب بیشتر است اگر این تاسیسات گسترش یابند و بهینه شوند. 

درصد آن  10درصد آب موجود( که  83 شود)میلیون متر مکعب در سال آب مجددا استفاده می 211در اسپانیا 

ل(. باید از فاضالب در راستای کاهش و تعدیل تنش میلیون متر مکعب در سا 341 برای آبیاری کشاورزی است )

های  مدت تنش نمک را نیز باید تعیین نمود. آبمدت و میانخشکسالی استفاده شود اما اثرات مضر کوتاه

طور بالقوه ترکیب میوه و  ، منبع مواد مغذی هستند و به ویژه در آنها نیتروژن و فسفر وجود دارد که به81نامتعارف

های استفاده مجدد از (. اجرای پروژه(Bell and Henschke, 5112 دهند آب گیاه را تغییر می از ادهاستف بازدهی

شود که باید آنها را به دقت به حساب آورد زیرا اثرات مضر ها، سبب بارهای وارده بیشتر مواد مغذی میپساب

. عالوه بر مخاطرات (Paranychianakis et al., 5111)ای بر روی محیط زیست و یا عملکرد گیاه دارند بالقوه

های موجود برای سالمت انسان نیز باید مورد مطالعه قرار گیرد و از دستورالعمل دقیق و محیطی، ریسک زیست

ها بیشتر و بهتر . استفاده از آب بازیافتی باید در تاکستان.(MED-EUWI, 5112) کنترل کیفیت پیروی شود

 . .(SARDI, 5111)ردمورد ارزیابی و مطالعه قرار گی

مدیریتخاکوکانوپی .2.3

گرمایشی سبب پیشرفت مراحل فنولوژیکال با گلکاری و وراسیون زود رس نسبت به  محصولنشان داده شد که  

هایی وجود دارد که در آن جدایی . همچنین وضعیت(Palliotti et al., 5112)شود خط پایه و در میان مدت می

                                                           
12 Non-conventional waters 
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های -دهد. زمان رسیدن انگور عموماً به دلیل افزایش تجمع قند در دانه شکر رخ می ها و تجمعبین انتوسیانین

بینی  شود، اگر فصل برداشت غیرقابل پیش محصولتواند منجر به افزایش محتوی  انگور است که به نوبه خود می

یجه تجزیه حرارتی گذراد که نتمی محصولباشد. از این گذشته دماهای افزایش یافته نیز اثرات منفی روی رنگ 

  . (Sadras and Moran 5115)ها و تجمع شکر است انتوسیانین

توانند سبب ایجاد تغییرات در میکروکالیمت کانوپی از طریق اثرات های مدیریت خاک میاستراتژی

. هدف (Monteiro and Lopes, 5112)غیرمستقیم آب و مواد مغذی و ترکیبات آن در رشد درخت مو شوند

، گانه و شامل بهبود مدیریت وجین و حفاظت خاکای چندسطح خاک در مزارع کشت مو مدیترانهمدیریت 

 اثر دارد محصولکاهش دسترسی به منابع خاک برای کنترل رشد مو است و بنابراین روی ترکیب و کیفیت 

(Monteiro and Lopes,5112; Lopes et al., 5111; Guerra and Steenwerth, 5115). اغلب یترانهدر مد ،

ها و استفاده از افت کش در کرت و یا دیگر های مدیریت خاک مورد اقبال کشت خاکی در بین کرت فعالیت

های سبز و زنده مانند های ارگانیک و یا بیولوژیک است. پوششهای کنترل توصیه شده در تاکستاناستراتژی

ه خاطر نگرانی از مصرف آب زیاد و رقابت بر سر مواد شوند اما اغلب بگیاهی و یا طبیعی نیز استفاده می شپوش

 ,.Prichard, 1112;Celette et al., 5112; Lopes et al)رسند ها به نتیجه نمیمغذی بین چمنزار و تاکستان

توان اثرات مناسب را با ، میدر حقیقت موقع استفاده از پوشش گیاهی در نواحی نیمه خشک .(5111 ,5112

 Medrano et al., 5112;Lopes)های زمستان و بهار خشک باشند حل نمود به ویژه اگر دوره رقابت آب زیاد

et al., 5111)  .و یا آب برای آبیاری موجود نباشد 

هایحفاتتازفهرستغیرجامعصرفهجوییدرمصرفآب،وبهتریناقداماتمدیریتآبواستراتژی-1جدول

  هاوکارخانجاتومناطق،تاکستانهایمختلفآباجراشدهدرمقیاس



بآهایصرفهجوییدرمصرفاستراتژی

سایتفیزیکی

ن
ستا
اک
ت



منطقهکارخانه

ها برای تعیین میزان مصرف ها و یا در موتورخانه ها و یا در داخل کرت نصب کنتور در چاه

و جستجو برای ها به صورت منظم و تعیین مقدار استاندارد  ب) در تاکستان(؛ ثبت دادهآ

 پراکندگی ها
x x x 

ای  ها( با کنترل دوره بیاری) فیلترها، کنتورها، جوب ها، لولهآتضمین نگهداری سیستم 

 ها های تمرکز لوله و نشتی شیر محل
x  x 

پروفایل، ظرفیت آب و  ها،  مشخصات خاک صحیح ) بیاری معیوب،  استفاده از انواع ریشهآ

 کود(
x  x 

ای  ضعیت آب گیاه و خاک به صورت دورهگیری دقیق و اندازه ول دقیق )پایش خاک و محص

 پتانسیل آب برگ(، سنجش تبخیر تاکستان مثالً )
x  x 
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محیطی خوب برای آب،  بیوساید و مدیریت کود،   های مدیریت زیست اجرای فعالیت

 الت و خودروآ مدیریت خاک و مدیریت ماشین
x  x 

 ها برای تاکستان و آبیاری محوطه ب فرایند تاالبآ استفاده از

 سازی های مقاوم به خشکی برای محوطه استفاده از گونه
x  x 

نصب سیستم اوزون  مثالً های صرفه جویی در آب) کاهش مصرف آب با استفاده از روش

ها، نصب کنتور برای ارزیابی در شستشوی بشکه بآ برای تمیز کردن وسایل( پایش مصرف

 تولید صنعتیهای  های تمیز کاری همراه با روش مصرف آب در فعالیت
 x x 

 x x  و پسماندهای آنهاهای کم هزینه برای پساببهبود مدیریت زباله با استفاده و اجرای فناوری

یاری،  تمیز آبمدیریت محصول،  استفاده از آب  پیشبرد و ترویج و تضمین آموزش پرسنل )

 طی و مدیریت عمومی(محی ، ارزیابی ریسک زیستکردن کارخانه
x x x 

برای توجه به قوانین زیست محیطی و بهبود تصویر نزد  های فنی و پشتیبانی بهینه سازی کمک

 نهاآمشتریان و فروش 
x x x 

یی آب برای تاکستان آهای کار تعیین معیار مصرف آب برای تعیین مقادیر مبنا. توسعه شاخص

 هید و تعیین اهداف و اجرای ممیزی و گزارش
x x x 

محیطی و با پیشبرد اعتبارات  های مدیریت زیست های بازار با استفاده از سیستم تعیین مزیت

 محیطی خوب محیطی برای تضمین مدیریت زیست زیست
x x x 

 

استراتژی های دوگانه مستلزم کشت خاک و استفاده از محصوالت، هنوز هم مورد بحث است و راه حل های 

.  (Pou et al., 5111; Lopes et al., 5112; Medranoet al., 5112)مربوط هست 81آن به مفهوم ترویور

برای کنترل رشد گیاهی و  -8 اثر دارد و یا محصولاثرات پوشش گیاهی روی توان انگور، بازدهی و ترکیب 

ت که در یا مضر اس -4ها ترکیب شده با بارش بهاری باال مفید است  ها و زنوتیپ ط در گونهیافزایش رنگ شرا

تواند سبب کاهش بیشتر های حاد و نیمه خشک است زیرا می های با سرکه کم و یا محیط ها و زنوتیپ مورد گونه

 . (Pou et al., 5111)در بازدهی شود 

زمایشات بیشتری برای ارزیابی آ کند، ط فصل به فصل تغییر میینجا که اثر ترکیب بین علفزار و شراآ از

 . (Petersonet al., 5115) ط و در منطقه خاص مورد نیاز استیریت برای طول عمر شراپیامدهای این نوع مدی

هایمقاومبهخشکسالیوتنشحرارتیهایزیرزمینوگونهانتخابساقه .3.3

و   پذیر برای استفاده در باغداری مدرن در چارچوب تغییرات کنونی آب های ارگونومیک انطباق از جمله روش

ها در دمای کشت  های متناسب با تفاوت های زیر زمینی سازگار شده و گونه کشت بهترین ساقه هوایی، انتخاب و

 ,.Costaet al., 5115; Chaves et al است بازدهی استفاده از آبهای  و ویژگی (Jones et al., 5112)و 
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5111;) Tomás et al., 5112aواند مقاومت در ت ها و ساقه درست برای محیط خاص می (. ترکیب صحیح گونه

برابر خشکسالی و حرارت را تعیین نماید. توان تاثیر ساقه زیر زمینی و مقاومت به خشکسالی از طریق تفاوت در 

 Tandonnet et al., 5111;Cookson andهای هوایی است ) رشد ریشه، ظرفیت آبی ریشه و نیز رفتار روزنه

Ollat, 511.; (Pavlouˇsek, 511.; Serra et al., 5112های متغیری های زیر زمینی مختلف ظرفیت. ساقه

دارند که بسته به کارایی متفاوت در  (Soar et al., 5111)ها  برای استخراج آب از خاک و انتقال آن به ساقه

های  . ژنوتیپ (De Herralde et al., 5111) انتقال آب ناشی از اناتومی آوندهای بافت چوبی، متغیر است

مثالً چگالی و عمق( است. سیستم ریشه  های مختلف ) دهندح ویژگی ریشه زمینی همچنین نشان مختلف ساقه زیر

باز و عمیق امکان جذب مقدار بیشتر آب و مواد مغذی و واکنش مناسب تر به خشکسالی و تنش حرارتی را 

 ;.Paranychianakis et al., 5111; Koundouras et al., 5112; Pavlouˇsek,511نماید ) فراهم می

Tramontini et al., 511.درصدی  11تا  01تبخیر باالی  ها دارای الزامات کربن زیاد )مثالً (. از طرفی ریشه

مدتر مزیت مناسبی آهای با سیستم های ریشه کار. بنابراین ژنوتیپ(Serra et al., 5112)افت کربن کل  هستند 

ستفاده موثر از منابع خاک با افت کربن کمتر را فراهم تر است زیرا امکان اهای رقیقبرای مناطق خشک و خاک

 می آورند. 

پایشوفنوتیپینگدقیقگیاه .4.3

هایی است که در آنها تصویر برداری، چشم آوری باغداری و پرورش انگور دقیق و مدرن مستلزم استفاده از فن

های ا و بهبود استفاده از ورودیه تواند به کاهش هزینهمصنوعی و ربات و اتوماسیون نقش اساسی دارند و می

 مانند آب و کود و بیوسیدها و انرژی کمک کند. 

هایی است که قادر به شناسایی ناهمگنی فضایی آوری مدرن براساس فن و دقیق انگور پرورش و باغداری 

و  ها است که عموماً ناشی از عوامل درونی )مدیریت محصول و خاک( و یا متغیرهای خارجی )آبتاکستان

 Mazzetoetدهد )هوا( است؛ و همچنین تغییرات در درون تاکستان در رابطه با محصول و کیفیت را نشان می

al., 5111; Matese et al., 5112; Jones and Grant, 5112های سنجش از راه دور زمینی یا گیری(. اندازه

های تجاری برای شوند بلکه در تاکستانا میهوایی در باغداری و پرورش انگور به وفور نه تنها در تحقیقات اجر

 ,.Costa et al., 5111; Grant et alط اجرا می شوند )یهای کانوپی و شراپایش تنش گیاه و یا ارزیابی ویژگی

5112; Grant, 5115; Fuentes et al.,5112; Fernández et al., 511., 5112; Jones and Grant, 5112 .)

های طیفی از مرئی )قرمز، سبز و آبی( و  فاده از انواع آشکارسازها را با طول موجهای جدید، استاین روش
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الکتریکی و چند طیفی را با هم ترکیب  مقاومت های پایشگیری تصویربرداری حرارتی مادون قرمز برای اندازه

 Leionen et al., 5111; Diago et al., 5115; Fuenteset al., 5115; Costa et al., 511.; Jones کنند ) می

and Grant, 4181; Rustioni et al.,5112). . (سرنشین یا پهبادها اخیرا در های فضایی بی ها و ماشینربات

 Baluja et al., 5115; Zarco-Tejada et al., 5111, 5115; Gago et) اند )دقیق استفاده شده صنعت انگور

al., (5112های عملیاتی انها کم است و وضوح  ه و بکارگیری دارند و هزینه. پهبادها انعطاف باالیی در استفاد

 ,.Matese et al., 5112; Gago et al)سانتی متری هم می توانند پایین بیایند 8فضایی انها بسیار باال است و تا 

ای کاربردهای . اما قوانین مربوط به استفاده از این موارد در کشورهای اتحادیه اروپا نیازمند دسته بندی بر (4181

ط برای یای نیز در مطالعات شرا برداری ماهواره تصویر (.Costaet al., 511). تر در کشاورزی است وسیع

 اندو تغییرات سرکه استفاده شده (Consoli and Barbagallo, 5115) ها بی و افزایش برگآارزیابی تنش 

Matese et al., 5112;Jones) and Grant, 5112 ). 

جنبه دیگری از سنجش از راه دور است. ارزیابی آب خاک در شرایط میدانی باید به خصوص  پایش خاک 

الکتریکی با الزامات کاربرد در علوم گیاهی و  مقاومت در سطوحِ دقیق همگن و بزرگ صورت بگیرد. پایش

ی تصویر برداری ها. همچنین استفاده توام از روش(Brillante et al., 5112)کشاورزی و اکولوژی منطبق است 

این   (.Soliman et al., 511).کندها را فراهم میحرارتی زمینی و هوایی امکان پایش آب خاک در تاکستان

های اینرسی حرارتی نسبت به دمای ها دریافتند که الگوهای فضایی رطوبت خاک ارتباط بهتری با دادهنویسنده

ز آن به عنوان شاخص بالقوه برای مدیریت آبیاری تاکستان را گیری شده دارند و پیشنهاد استفاده اسطح اندازه

آوری اطالعات های گیاهی و حرارتی به عنوان ابزاری برای جمعسازی استفاده از شاخصمطرح نمودند. بهینه

 باشد. های آبی محصوالت مولفه مهمی دیگری در پایش محصول براساس ترموگرافی میقدرتمند در مورد تنش

های فنوتیپیک اغلب نوتیپینگ گیاه، از انجا که انگور محصول میدانی دایمی است، استفاده از دادهدر بحث ف 

بر است و ذهنیت افراد روی  شود. این کار زمانورد دیداری انجام میآبا بر محدود به همین حوزه است و معموالً

های پایش شده برای مدیریت موجودی نمونه آن تاثیر دارد. بنابراین فنوتیپینگ کامل یا جزئی برای افزایش تعداد

انگور مورد نیاز است تا امکان تحقیقات ژنتیک در مورد مشخصات فنوتیپیک نوین فراهم شود و در نهایت 

از این گذشته سکوهای فنوتیپینگ با  .(Kicherer et al., 5112)بازدهی در فنوتیپینگ و کاشت افزایش یابد 

 .(Kicherer et al., 5112)باشند  نقش داشته محصول در بهبود فنوتیپینگ دتواننبازدهی باالی موجود می

ها باشند. نتایج ها و ریشهتوانند برای اجرا توسط تصویر برداری ساده تر از میوههای کانوپی فنوتیپینگ میویژگی
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RGBنشان دادند که تصاویر اخیر 
ار تفسیر تصویر با دهند و ابزها را میمرئی اجازه ارزیابی فشردگی دسته 41

ط شونده انگور هستند که اخیر توسعه داده یبازدهی باال برای بدست آوردن تعداد،  قطر و حجم دانه های شرا

های سازگار با کاربر و ارزانتر برای پایش محصول و  در نهایت فناوری ). (.Kicherer et al., 511اند  شده

روش محاسباتی خودکار و قدرتمندی  اخیراً (Fuentes et al., 5112 )فنوتیپینگ نی وجود دارند. به عنوان مثال 

براساس آنالیز ویدئوی و تصویر برداری برگ و پارامترهای توان کانوپی را برای بدست آوردن شاخص سطح 

RGB  .با متلب ارایه دادند 

مصرفآبقابلتوجه .4

هایمصرفآباستانداردهایپایداریوشاخص .4-1

هر فعالیت کشاورزی دیگر یا هر بخش صنعتی دیگر دارای اثرات زیست محیطی است که  همانندانگور صنعت  

یکی از صنایع رقابتی و ابتکاری در مقیاس جهانی است اما  محصولبه حساب آیند. هرچند تولید  باید حتماً

 ,.Barber et al., 5111; Marshall et alگیرند)موضوعات زیست محیطی همچنان کمتر مد نظر قرار می

5112; Christ and Burritt, 511. بنابراین تعیین کمی هدفمندتر آثار زیست محیطی به ویژه در رابطه با ).

های آن در های آب و خروجیهای کارایی آب مستلزم تعیین دقیق ورودیمصرف آب اهمیت دارد. ماتریس

های  ماتریس (CWSA, 5111).  کند  ها است که ارزیابی کارایی اقتصادی و زیست محیطی را ساده میتاکستان

های پر  های مربوطه تحت شرایط نامناسب )محیطعملکرد و کارایی نیز در پیش بینی نیازهای آب آینده و هزینه

. متاسفانه (CWSA, 5111)تر نقش دارند گیرانه محیطی سختب( و نیز قوانین زیستآ فشار و کمبود

هایی در دهند که تفاوتها نشان میوجود دارند که این شاخص بندی پایداری های زیادی برای دسته شاخص

ها و ها در ترکیب شاخصکنند زیرا شرکتها را سخت میبندی شرکتمیان کشورهایی وجود دارد که دسته

ها اجازه . در کالیفرنیا استفاده از ماتریس(.Santini et al., 511)ویژگی پایداری مد نظر تفاوت وجود دارد 

ها  ها، کاهش هزینهسازی فعالیت در تاکستان کند و به بهینه ه از منابع طبیعی مانند آب و انرژی را فراهم میاستفاد

توانند مصرف آب در میها  تاکستان . در نیوزلند،(CWSA, 5111) (8 جدول ) کندو افزایش پایداری کمک می

ین اطالعات برای تعیین معیار برای اعضا نیوزلند گزارش دهند و ارا به صورت ساالنه به بخش هر تاکستان 

ها در زمینه معیار مصرف آب در . استرالیا نیز به نوبه خود مدت(www.nzwine.com) شود استفاده می
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( و پرتغال هم با همین روش در منطقه النتژو پیش  Skewes, 1112;)  Walker and Boland 5112  ها تاکستان

های بالقوه را برای مصرف  ای از شاخص ( مجموعه8111. اسکیورز )(COTR-ATEVA, 5111) گام بوده است

آب محصول ) تن / مصرف  از استفاده بازدهی -4بازدهی )تن / هکتار(  -8دهد که عبارتند از:  آب پیشنهاد می

بازدهی در حجم  -6بازدهی آبیاری  -1هزینه آب در هر تن میوه  -2بازدهی در آب بدست آمده  -3آب( 

هزینه زهکشی یا تخلیه در هر تن میوه ) یورو در تن(. به عالوه رابطه این  -0ن در هر مترمکعب آب( یا تخلیه) ت

های کیفیت دانه اصلی) مانند میزان شکر،  رنگ،  طعم و بو( را نیز باید در های مصرف آب با ویژگی شاخص

با استفاده از ایجاد یک معیار و پایه مبنا های تعیین معیار به بهبود بازدهی های آینده مد نظر داشت. روش بررسی

های کشاورزی و کسب و کارها  (. اما ما باید در نظر داشته باشیم که شماری از زمین8کنند) جدول کمک می

که نتایج خود را ارایه دهند و یا خواهان ارزیابی توسط رقبای خود نیستند. استفاده از پارامترهای  خواهندنمی

 ای اروپا مانند پرتغال و اسپانیا مورد نیاز است. های کارایی نیز برای مناطق مدیترانهریسذهنی بیشتر و مات

(LCA )22(وآنالیزطولعمرWFP )21آبردپای .4-2

روند قدرتمند و روبه رشد برای تایید صنعتی براساس پایداری زیست محیطی به مفاهیمی مانند اثرات 

. مفهوم رد .(Hoekstra et al., 5111; Ene et al., 511.; Lamastra et al., 5112)شود اکولوژیکی تبدیل می

ای مصرف آب است و هم زمان  ( شاخص محوری و نظری و پایهWFP ) 43«میزان آب مصرفی پایه»پای آب یا 

. این .(Hoekstra et al., 5111) مصرف مستقیم و غیر مستقیم آب توسط مشتری و تولید کننده را مد نظر دارد

شود که در مراحل مختلف زنجیره براساس حجم آب شیرین مورد استفاده برای تولید محصول حساب می مقدار

. در محصوالت غذایی مفهوم رد پای آب شامل تمامی  (Hoekstra et al., 5111) شودگیری میتولید اندازه

استفاده شده در  ( برای رشد محصول و آبمحصولآب شیرین مصرف شده در واحد محصول )مانند هر لیتر 

ها( است. رد  الیندهآ فراوری بعد از درو و نیز آب الوده تولید شده )حجم آب شیرین مورد نیاز برای جداسازی

هایی ها و شرکت شود و تعداد دولتهای تولید استفاده می پای آب برای نمایش آثار مصرف آب توسط سیستم

شی از استراتژی زیست محیطی شرکت / کشور است، در که از این مهم مطلع هستند که کاهش رد پای آب بخ

 .  (.Hoekstra and Mekonen, 5115; Herath et al., 511)حال افزایش می باشد

                                                           
51. Water Foot Print 
55. Life Cycle Analysis 

5.. water footprint (WFP) 



                                                                                    

 مجموعه مقاالت سازگاری با کم آبی

 098 

المللی ایزو  سازی یا ایزو استاندارد بین المللی استاندارد یک پیشرفت مهم این واقعیت است که سازمان بین

ها را ارایه داده است که  اصول،  الزامات و دستورالعمل –آب  اثرات –با عنوان مدیریت زیست محیطی  82126

دولتی برای برآورد اثرات  دولتی و غیر، های صنعتی گیرندگان در سازمان هدف از آن ارایه ابزاری به تصمیم

 http://www.iso.org/iso/ iso12121بالقوه مصرف آب و آلودگی براساس ارزیابی طول عمر است )

briefing note.pdf   (های مربوط به پایداری زیست محیطی و ای از شاخصاین استاندارد شامل مجموعه

 دهد.   مصرف آب و محافظت است که ایزو در این صنعت ارایه می

اند و از نظر آنها رد پای های متعددی وجود دارند که در مورد کارایی رد پای آب اظهار نظر کرده اما نویسنده

شناسی دقیق است و نه شاخص مفیدی برای مصرف آب و مدیریت آن در کشاورزی  آبهای آب نه مانند روش

های غذایی به ویژه در . بنابراین رد پای آب کالسیک نیازمند اصالحات بیشتر برای گروه.(Perry, 5112) است

زی ای و شرایط را برای محصوالت کشاورزمینه انگور است. در حقیقت رد پای آب باید تغییرات منطقه

 Hoekstra et al., 5111; Maes et al., 5111; Berger and Finkbeiner, 5111; Vanham)محیطی ) زیست

and Bidoglio, 511.  ،)های ارگونومی مختلف )مانند آبیاری در برابر آبیاری نشده( یا رشد مختلف یژاسترات

رسد که  شوند. به نظر می آب می ها را حساب آورد که سبب تغییرات در تبخیر و کارایی مصرف آب ژنوتیپ

این بخش در محاسبات کالسیک رد پای آب چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از این گذشته مقادیر تعمیم 

های بین مناطق مختلف را نشان ندهد و تواند تفاوتیافته برای رد پای آب برای یک کاالی خاص می

. به عالوه، برآورد رد پای آب  (Maes et al., 5111; Perry, 5112)ها و مقامات را گمراه کندکننده مصرف

 هایی در ارزیابی موضوعات آب مرتبط مانند کیفیت آب و آلودگی آن است. کالسیک نیز دارای محدودیت

همراه با رد پای آب چارچوب مناسبی برای ارزیابی اثرات زیست  LCAرویکرد ارزیابی طول عمر آب یا  

تم تولید در طول عمر آن دارد و می توان آن را در مورد کاالها با دوام، فاسد شدنی و محیطی محصوالت و سیس

 ;Notarnicola et al., 5115; Gazulla et al., 5111غیره از جمله محصوالت غذایی استفاده نمود )

Arzoumanidis et al., 511., 5112; Torrellas et al., 511.   .)LCA   براساس روشی استاندارد است که

 ,.ISO, 5111;) Barjoveanu et al., 5111; Finnveden et al., 5111; Teodosiu et al   باشدقوانین ایزو می

5115). .) 

انداز کلی چرخۀ عمر  در چشم محصولهنوز هم ادبیات پژوهشی اندکی در مورد اثرات زیست محیطی تولید  

اند که عمدح تنگناها و اثرات . این مطالعات نشان داده(.Gazulla et al., 5111; Benedetto 511) وجود دارد

تولیدات در پیوند است. در حقیقت، بیشترین درصد سایر زیست محیطی در تولید با مرحلۀ کشت انگور و نیز 
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های کمتری به بخش تولید مواد مصرف آب در زنجیره تامین آب به فاز کشت مرتبط است در حالی که درصد

و تعیین آن را ساده  LCAباید این رویکرد  LCAردد. برای تضمین استفاده بیشتر از اطالعات گبندی برمی بسته

ط را در ی. این امر به ویژه در صورتی صحیح است که ما مشخصات بخش شرا(.Torrellas et al., 511) نمود 

ها با  SMEک یا های متوسط و کوچ نظر داشته باشیم که مشخصه اصلی آن تعداد زیادی شرکت مدیترانه مد

 Arzoumanidis et) های کامل عادی است LCAاطالعات محدود و یا منابع محدود برای اجرا و پیاده سازی 

al., 5112) ابزار .LCA  ساده شده اکنون به صورت آنالین در دسترس است و ابزار((http://www.ecosmes. 

net/everdee/login5 eVerdEE  (  به کاربران اجازه میدر  4182جوالی  81که در )دهد دسترس قرار گرفت

-تا مستقیما آن را پرکنند و نتایج مربوط به کارایی زیست محیطی یک محصول را بدست آورند. این ابزار را می

 . .(Arzoumanidis et al., 5112)توان به رایگان بعد از ثبت نام بدست آورد 

قوانینوآمارمصرفآبپایدار .4-3

دسته اصلی از  1مصرف و مدیریت آب برای تضمین مصرف بهینه منابع آب کم ضروری هستند. قوانین و آمار  

:  ای و ملی کمک کنندتوانند به اجرا و تضمین مدیریت صحیح آب در سطح منطقهابزار وجود دارند که می

. (.Medellín-Azuara et al., 511)( 4قانونی،  اجرایی،  اقتصادی،  مشارکتی و یکپارچه )نگاه کنید به جدول 

در اتحادیه اروپا، اهداف خط مشی اصلی در رابطه با مصرف آب و فشار آب در ششمین برنامه اقدام زیست 

آب تعیین شدند که  (WFD,5111/11/EC)و دستورالعمل چارچوب  (1111/5115/EC)(EAP) 42محیطی

نقشه محافظت از منابع آب اروپا هدف اصلی آن اطمینان از مصرف پایدار منابع آب است. سند خط مشی جدید 

که هدف آن اطمینان از این مهم است که آب با کیفیت به مقدار کافی برای تمامی  (.COM/5115/112)است 

 کاربردهای قانونی موجود باشد. 

 

                                                           
52 Environment Action Programme 
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فهرستمنابعوابزارهایخطمشیدرمدیریتآبومحافظتازآن-2جدول

 توصیف ابزارها منابع و معیارها

 ر آبآما

 امار آب برای گزارش تعهدات به سازمان های بین المللی 

(UNSD/UNEP, Eurostat/OECD)  و برای پشتیبانی

ط اجتماعی ایاز مدیریت اتحادیه و ملی زیست محیطی و شر

 اقتصادی برای توسعه پایدارتر ضرورت دارد.

  آمار قدرتمند در زمینه آب حامی مصرف صحیح آب و

اجرای قانونی،  و مشارکت اقتصادی(  اجرای معیارهای مختلف)

 است.

 معیارهای قانونی

 ها و آبخیزداری با اجرای شامل ابزارهایی برای حفظ حوزه

 ممنوعیت ها و قوانین و مقررات در این زمینه است.

 

 معیارهای اجرا

  شامل مقررات اجرایی برای کنترل و مدیریت استفاده از

 آب و تخلیه آن است.

 رسی های میدانی، پایش کیفی، ممیزی و اجرا براساس باز

 حدود تعیین شده برای اجرای نادرست است.

 معیارهای اقتصادی

 ها( برای اجرا و پیاده استفاده از ابزارهای اقتصادی) مشوق

های ها و مقررات آب براساس اصول پرداختسازی خط مشی

 ها است.مصرف کننده و پرداختهای آلوده کننده

 های کمتر برای رشد های که شامل مالیاتاستفاده از مشوق

ها است که بازدهی بیشتری در زمینه مصرف آب دارند و دهنده

ها کنند. استفاده از مشوق تری استفاده میهای پایدار از روش

برای پیشبرد و افزایش بازدهی باید در دولت های منطقه ای و 

 محلی مد نظر باشد.

 قیمت گذاری آب به صورت حجمی 

 رهای مشارکتی و یکپارچه سازیمعیا

  این یک ابزار خط مشی برای پیشبرد مشارکت اجتماعی در

، توسعه خط مشی و مدیریت آب است. این امر ریزی برنامه

های های آب، کمیتهنیازمند مشارکت انجمن های مصرف کننده

های مختلف ) مانند  فنی برای منابع آب و نماینده های بخش

 ای ( است. ادارات مدیریت آب منطقهتوریسم، کشاورزی و 

  مستلزم افزایش اطالع رسانی توسط بخش های ذینفع و

 انتشار اطالعات و امار مربوط به آب است.

 (EEA, 5115a,b; EU Commission, 5112a,b; D’Amore, 5112; Medellin-Azuara et al., 511.; Radke et 

al., 5112) 
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قویت مدیریت آب در اتحادیه اروپا است و رابطه تنگاتنگی با استراتژی این سند استراتژی جدیدی برای ت

 ;EU Commission, 5112a,b) دارد و به ویژه نقشه راهی برای بازدهی منابع است 4141 اروپای

EUROSTAT, 5112)ًسندی را در مورد  4110در سال  . با توجه به این مهم، کمیسیون اتحادیه اروپا قبال

گذاشتن برچسب قیمت درست  -8ستون اصلی است :  1سالی منتشر نموده بود که دارای کمبود آب و خشک

بهبود  -3مد در رابطه با آب و اقدامات مناسب در این زمینه آپیشبرد فناوری های مناسب و کار -4روی آب 

 ماریآوری داده آ بهبود جمع -1جویی در مصرف آب و  یت فرهنگ صرفهوتق -2مدیریت ریسک خشکسالی 

های آب در مقیاس کم در سطح  تواند برای خط مشی (. اما معماری اتحادیه اروپا میEEA, 5115a,bو دانش )

گیر در میان اعضای اتحادیه شود  ساز باشد و سبب ایجاد اهداف غیر همه ای و محلی مساله منطقه ملی،

(Villarejo and Lopez, 5112در پرتغال برنامه اجرایی برای قانونی .) دن موضوعات آب اجرا شده است نمو

“Plano Português para Uso) Eficiente de Água”ای موسوم به ( و اسپانیا نیز به نوبه خود دارای نقشه

“Plan Nacional del Agua”.  .در این زمینه است 

 بیاری شرط کلیدی برای مدیریت آب دقیق و نظارت کالنآمارهای دقیق و تخمین مصرف آب و نیازهای آ

های صحیح مدیریت آب نقش دارد. اما هنوز  ها و استراتژی مشی بر مصرف آب اتحادیه هستند که در توسعه خط

بخیزها و کاهش آهایی مانند شارژ  مشی در رابطه با جنبه ماری در مورد آب برای تصمیم خطآهم اطالعات 

 ,.Albiac et alکم است ) الینده های آبیاری از آب سطحی و زیر سطحی و خاکآمصرف آب کشاورزان و 

5112; EEA, 5115a,b; Ferreira et al., 5112  مار بروز در رابطه با آب است و آ( در حقیقت پرتغال فاقد

ماری غیر آهای  های مربوط به مصرف آب وجود دارد. متاسفانه مساله کمبود آب و داده گسست زیادی در داده

 . (Albiac et al., 5112; EEA 5115a,b) شود  یز دیده میپیوسته و ناهمگون در کشورهای جنوب اروپا ن

کنندهوبازاریابیچشماندازهمصرف .0

پایین است و مفاهیمی مانند محصول پایدار یا فرایند پایدار با اصطالحات  محصولکننده از رشد اطالع مصرف 

یابی پایداری اقتصادی و زیست اند. اما احساس در مورد ارزمبهمی مانند ارگانیک و سبز درهم پیچیده شده

ها، دهندهای مهم برای رشدمحیطی زنجیره تامین آب توسط سهامداران در حال افزایش است و مساله

 ;.Point et al., 5115; Strano et al., 511)های عمومی است )گیرنده ها و تصمیم کنندهفرینان،  مصرفآکار

Dawson et al., 5111; Fountain and Tompkins, 5111; Pullman et al., 5111; Radke et al., 5112 ).

ها برای شناسایی و تمایز بین کننده های مناسب بازاریابی را برای کمک به مصرفصنعت باید استراتژی
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محصوالت پایدار و غیر پایدار ارایه دهند و از هر نوع اقدام بازاریابی اجتناب کند که ممکن است سبب گمراهی 

های یک محصول خاص و یا خدمات معین محیطی شرکت و مزیتیی زیستآها در رابطه با کارکننده مصرف

-کننده و سرمایه بخش اثرات منفی روی اعتماد مصرف . این(Delmas and Cuerel Burbano, 5111) شود

و  (Delmas and Cuerel Burbano, 5111) زیست دارد ها و محصوالت سازگار با محیطگذار در شرکت

 اندازد. در مطالعات فراملی اخیر، های سهامداران برای ایجاد مفهوم پایداری موثر و صحیح را به خطر میتالش

ها کننده ها و مصرفکننده تولید های مرتبط،در مورد فقدان اطالعات در میان سازمان تولیدی هایشرکت

ها ها و انجمنیش همکاری بین سازمانمحیطی شکایت داشتند. این بخش نیازمند افزا پایداری زیست براساس

 Christ and Burritt, 511.; Broome and Warner)سازی جریان اطالعات در زنجیره تامین است برای بهینه

5112; Santini et al., 511.) . 

مالحظاتنهایی .6

( برای تضمین تولید هایی در سطوح مختلف )از روانی تا رفتار مشتریسناریوهای آینده در مدیترانه شامل روش

ها و در  ط پایدار اقتصادی و زیست محیطی است. استفاده پایدار از آب بسیار مهم است و باید در تاکستانیشرا

محیطی  سازی کارایی زیست های آینده برای بهینه(. بنابراین استراتژی8ای تضمین شود )جدول سطح منطقه

. این بخش با آموزش برای استفاده از دستگاه بهتر هماهنگی با بخش آب در مدیترانه باید روی آب متمرکز باشد

یابد. آمار ( پایان می8جویی در مصرف آب )جدول های صرفهخشکسالی و گرما دادن آغاز و با استراتژی

قدرتمند در زمینه مصرف آب در اتحادیه اروپا و در سطح ملی مورد نیاز است. همچنین استفاده صحیح از 

کند تا صنعت باغداری و  های آبی موثر کمک میهمراه با خط مشی (WFP, LCA, ISO norms) هاشاخص

محیطی به حداقل  تری برخوردار باشد و مخاطرات زیست پرورش انگور مدیترانه از مصرف آب بسیار بهتر و بهینه

(.4برسد )جدول 






