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  چکیده

 با توجه به این. شود رین چالش حال حاضر و آینده کشاورزي ایران محسوب میتهاي ناشی از آن، بزرگ اقلیم و خشکسالیتغییر   
 اثرهايشناخت جامع این پدیده و  نیازمنداقلیمی،  تغییر هايبا  رو به رو شدنپذیري جامعه در  که تالش براي افزایش توان بازگشت 

بر مبناي این . پذیري اقدام شده است و آسیب تنگدستیتغییر اقلیم،   باشد، در این مقاله نسبت به ارائه مدل مفهومی ناشی از آن می
هاي  اند که در این میان، تأثیر سازه تغییر اقلیم را فراهم ساخته زمینه هاي ،اي از عوامل طبیعی و بشرساز مدل مفهومی، مجموعه

اي منجر به گرمایش  که انتشار گازهاي گلخانه همچنین در حالی. بوده است به سزایري روند کنونی دگرگونی اقلیم گ انسانی در شکل
ها در مناطق خشک و مرطوب گردیده است، عزم جدي براي کاهش تولید  زمین و افزایش احتمال وقوع خشکسالی و طغیان رودخانه

توسعه و جوامع داراي اقتصاد متکی بر منابع طبیعی به میزان   کشورهاي در حالبه همین دلیل، . اي وجود ندارد گازهاي گلخانه
 تنگدستیتوان به کاهش تولید غذا و افزایش  ناشی از تغییر اقلیم قرار خواهند گرفت که از آن جمله می اثرهايتأثیر  زیرتوجهی  قابل

آن است که پایداري ذاتی حاکم بر این منابع از میان رفته است و  از سوي دیگر واکاوي تاریخی منابع آب در ایران نشانگر. اشاره نمود
که کاهش شدید ذخایر آبی، کاهش دسترسی کشاورزان به منابع آب  نحويه ب. در حال حاضر کشور در مرحله بحران آب قرار دارد

پذیري  آب را کاهش داده و بازگشت محیطی ایجاد شده در این منابع، توانایی کشاورزان براي مدیریت هاي زیست کشاورزي و اختالل
ها، افزایش فراوانی وقوع و شدت خشکسالی در  بینی همچنین مطابق پیش. سیستم آب کشور به حالت طبیعی را دشوار نموده است

افزایش جمعیت، کاهش سرانه منابع آب، کاهش امکان افزایش سطح زیرکشت، . موجب تشدید بحران آب در ایران خواهد شد ،آینده
تدوین  ،بنابراین. فزاینده را به همراه خواهد داشت تنگدستیهش نقش نفت و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه نیز ناامنی غذایی و کا

  .   باشد هاي آینده الزامی می اي یکپارچه به منظور سازگاري با خشکسالی برنامه
  .کاهش تولید غذا خشکسالی، آینده نگري، ایران، بحران آب،: واژه هاي کلیدي

  
  مقدمه

محیطی ناشی از آن،  اقتصادي، اجتماعی و زیست ت هايهاي اخیر و گسترش خسار افزایش فراوانی وقوع خشکسالی در دهه  
که بروز پدیده تغییر  ضمن این. هاي حال حاضر کشاورزي قرار داده است ترین چالش اجتماعی را در زمره اساسی -این مخاطره طبیعی

در  به ویژهاین امر ). 13(هاي آینده افزایش داده است  هاي خشکسالی را در دهه مال گسترش شدت و استمرار دورهاقلیم، احت
بینی تغییر اقلیم در آینده،  هاي مختلف پیشدیدگاه . یابد خشک به میزان بیشتري نمود می کشورهاي داراي اقلیم خشک و نیمه

خشک  بر منابع آب کشورهاي خشک و نیمه 4اي افزایش گرمایش زمین و انتشار گازهاي گلخانه اثرهايهاي زیادي را در خصوص  نگرانی
بر این مبنا انتظار . دباش میانه از جمله ایران می خاوراقلیمی شرایط تر شدن  خشکنشانگر ها دیدگاه این ). 18( است  مطرح نموده
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  اتکاي بیش از حد اقتصاد کشورهاي در حال). 26(مواجه گردد  بارشدرصدي  25الی  20، ایران با کاهش 2050رود که در سال  می
تأثیر پیامدهاي ناشی از تغییر  زیراي  گردد که ساکنان این کشورها به گونه فزاینده توسعه به منابع طبیعی و کشاورزي نیز موجب می

، گستردگی اثرهاينابع مورد نیاز براي مدیریت پایین بودن سطح دانش و آگاهی، دسترسی نامناسب به خدمات و م. اقلیم قرار گیرند
که    در حالی. هاي ناشی از آن را تشدید خواهد نمود پذیري نیز تأثیرپذیري این کشورها از تغییر اقلیم و خشکسالی و آسیب تنگدستی

دلیل کمبود منابع مورد نیاز براي  ، به)28(اند  داشته اقلیمی  تغییرهايتوسعه، کمترین نقش و مسئولیت را در ایجاد  کشورهاي در حال 
تغییر اقلیم در کشورهاي در حال توسعه، پیامدهاي  بروزبنابراین . مقابله و سازگاري، بیشترین صدمه را از این پدیده خواهند دید

  ). 34(ها را به همراه خواهد داشت  و کاهش سالمت انسان تنگدستیمخربی مانند بحران آب، ناامنی غذایی، 
ناشی از تغییر اقلیم و بروز خشکسالی را تشدید نموده و دستیابی  اثرهايکاهش منابع آب با نرخی هشداردهنده،  ،دیگراز سوي   

شود  بخش کشاورزي به منابع آب موجب می بر این، وابستگی افزون. به اهداف توسعه پایدار را با چالشی بنیادي مواجه خواهد ساخت
بحران آب  اثرهايبنابراین، . پذیري ناشی از تغییر اقلیم و تشدید خشکسالی قرار گیرد رض آسیبکه این بخش به میزان بیشتري در مع

منظور   به. باشد اند، شدیدتر می پذیر از خشکسالی استوار ساخته خود را بر پایه کشاورزي آسیب زندگیبر ساکنان مناطقی که 
و  تغییر اقلیمبایست دانش و آگاهی ذینفعان در خصوص  یر اقلیم، میهاي سازگار با تغی ریزي سیاست پاسخگویی به این چالش و طرح

هاي کشاورزي و معیشت  ایجاد شناختی جامع از الگوي تغییر اقلیم و تأثیر آن بر فعالیت. اي مستمر افزایش یابد گونه خشکسالی به
این پدیده در سطوح مختلف نهادي و  شود که با بهبود مدیریت خانوارهاي روستایی ساکن در مناطق مستعد خشکسالی موجب می

نظر به اهمیت موضوع، این مقاله به بررسی روند . پذیري جامعه روستایی در شرایط بحرانی خشکسالی افزایش یابد خُرد، توان بازگشت
در . توسعه همچون ایران اختصاص یافته است  کشورهاي در حال تنگدستیهاي کشاورزي و  ناشی از آن بر فعالیت اثرهايتغییر اقلیم و 

توسعه اقدام   پذیري کشورهاي در حال و آسیب تنگدستیتأثیر تغییر اقلیم بر کشاورزي،   نسبت به ارائه مدل مفهومی ابتدااین راستا، 
آبی و خشکسالی در این  روند آینده کمبینی  ضمن واکاوي تاریخی چالش کمبود آب در کشاورزي ایران و پیش پس از آن، .شود می

  .گیرد مورد بحث قرار می تنگدستیکشور، تأثیر این پدیده بر کشاورزي و 

  
  پذیري و آسیب تنگدستیمدل مفهومی تغییر اقلیم، 

اکولوژیک از ماهیتی پیچیده برخوردار  -هاي اجتماعی اجتماعی ناشی از آن، همچون بسیاري از پدیده اثرهايتغییر اقلیم و   
. باشد سازي اطالعات مربوط به تغییر اقلیم می شناخت اصولی این سیستم پیچیده، نیازمند تبیین چارچوب مشترك و یکپارچه. است

جریان اطالعات و روابط موجود میان عناصر تعریف شده در سیستم بخوبی که عناصر اصلی تغییر اقلیم شناخته شده و  اي گونه به
این مدل ). 1شکل (پذیري اقدام شده است  و آسیب تنگدستیبدین منظور نسبت به ارائه مدل مفهومی تغییر اقلیم، . مشخص گردند
پذیري  و آسیب تنگدستیناخت پیامدهاي آن بر سازي دانش تغییر اقلیم و ش عنوان ابزاري سازنده براي یکپارچه توان به مفهومی را می

شرایط (اي از عوامل طبیعی و بشرساز  گونه که در این مدل نشان داده شده است، مجموعه همان. کشورهاي در حال توسعه تلقی نمود
تغییر اقلیم و  ياثرهابر این، مجموعه  افزون. نمایند تغییر اقلیم را فراهم می محوري 2پدیدهگیري  شکل موجب) 1ایجاد کننده

هاي  همچون تأثیرپذیري فعالیت 4توانند پیامدهایی مدیریتی بکار گرفته شده در زمینه کاهش روند تغییر اقلیم می 3راهبردهاي
ذکر است شرایطی که تغییر اقلیم در آن بروز ه الزم ب. را در کشورهاي در حال توسعه به همراه داشته باشند تنگدستیکشاورزي و 

نظر به اهمیت موضوع، در ادامه به تشریح اجزاي مختلف این . سزایی دارده گیري پیامدها نقش ب شود نیز در شکل مدیریت میکرده و 
  .   گردد مدل مفهومی مبادرت می

  

 
1- Causal conditions                           2- Phenomenon                                 3- Strategies                            4 - Consequences 
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  تغییر اقلیم  : پدیده
که اندیشمندان  يبه نحو. هاي اخیر به شدت از سوي جامعه جهانی مورد توجه قرار گرفته است موضوع تغییر اقلیم در دهه  

اي اختالف نظرها، تعداد  پاره با وجود. اند زوایاي مختلف تغییر اقلیم را مورد بحث و بررسی قرار دهند هاي مختلف تالش کرده حوزه
دو ) Crowley )12نظرانی همچون  که صاحب يبه نحو. توجهی از اندیشمندان بر این باورند که تغییر اقلیم واقعیتی جهانی است قابل

دماي اي میزان  نخست؛ بررسی مقایسه. اند دسته شواهد مستقل مبنی بر گرمایش غیرطبیعی کره زمین در قرن حاضر را ارائه نموده
سابقه افزایش  اي بی گونه زمین نشانگر آن است که افزایش دماي رخ داده در قرن اخیر در مقایسه با دوره هزار ساله مورد بررسی به

میالدي در نیمکره شمالی را با  1850تا  1000هاي  ایجاد شده در فاصله سال ییدما تغییر هايهایی که قادرند  مدلدوم؛ . یافته است
بنابراین بخش عمده گرمایش . اند هاي طبیعی نسبت داده در قرن بیستم را به سازه دمااز افزایش  %25بینی کنند، تنها  موفقیت پیش

  .اي مرتبط است ازهاي گلخانهکره زمین در قرن بیستم با افزایش گ
نشان داده است که  1دول در تغییر اقلیم ت بینابررسی اسناد علمی، فنی، اجتماعی و اقتصادي مربوط به تغییر اقلیم توسط هی  

درجه  4تا  8/1، به میزان 2100دماي زمین در سال  میانگیناي،  در صورت عدم اهتمام کشورها براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه
 سلسیوسدرجه  5/4تا  5/1بینی شده است که در این دوره زمانی، دماي ایران نیز به میزان  پیش). 34(افزایش خواهد یافت  سلسیوس

در حال ). 21(کشاورزي و امنیت غذایی کشور را با چالشی بنیادي مواجه سازد  تواند تولیدهاي می تغییر هاياین ). 5(افزایش یابد 
ها رخ داده  ها و بیشتر اقیانوس هاي فیزیکی و زیستی تمام قاره اي در سیستم قابل مالحظه تغییر هايحاضر نیز به دلیل افزایش دما، 

  ). 27(است 
ي هاي مرتبط با کاهش انتشار گازهادیدگاه ترین  بینانه بر این باور است که حتی در خوش) 17(دول در تغییر اقلیم  ت بیناهی  
هاي  گیري مشترك حاصل از بیشتر مدل نتیجه. ناپذیر است اقلیمی اجتناب تغییر هاياي از افزایش  اي، رویارویی با دوره گلخانه
ها بسیار محتمل خواهد  ها و وقوع خشکسالی تر شدن اقلیم، خطر طغیان رودخانه بینی کننده تغییر اقلیم نیز چنین است که با گرم پیش
بر اساس . تر خواهند شد تر و مناطق خشک، خشک اقلیمی، مناطق مرطوب دنیا، مرطوب هاين در اثر بروز تغییربنابرای). 10(بود 
تدریجی مانند باال آمدن سطح آب دریا، تغییر در نواحی اقلیمی و افزایش  تغییر هاياي  هاي علمی، پدیده دگرگونی اقلیم پاره یافته

اقلیمی مذکور نه تنها معیشت و بقاي نسل کنونی  تغییر هاي. نیز به همراه خواهد داشتفراوانی و شدت خشکسالی، طوفان و سیل را 
همچنین ). 32(دستان محسوب شود  تهی به ویژههاي آینده  منزله تهدیدي جدي براي نسل تواند به دهد بلکه می تأثیر قرار می زیررا 

. تر خواهد ساخت توسعه، عرضه آب را متغیرتر و نامطمئن  ر حالهاي اقلیمی در کشورهاي د دهد که دگرگونی ها نشان می بینی پیش
بر این شمار  افزون. تر خواهد شد باشند، بیشتر و پیچیده صورت خاص با آن مواجه می به  تنگدستانآبی که  اي که مشکالت کم گونه به

افزایش خواهد  2025میلیارد نفر در سال  5میلیارد نفر به  7/1افرادي که در حال حاضر با تنش آبی مواجه هستند، از رقم کنونی 
  ).32(یافت 

  
  علل تغییر اقلیم  : ایجاد کنندهشرایط 
تقسیم  2هاي طبیعی و بشرساز دسته سازهتوان به دو  نشان داده شده است، علل تغییر اقلیم را می 1گونه که در شکل  همان  

  :  نمود
  

. هاي طبیعی اقلیم، همواره جزیی از سیستم آب و هوایی کره زمین به شمار رفته است تغییر ها و دگرگونی .علل طبیعی تغییر اقلیم
هاي خورشیدي بر دگرگونی  و دگرگونی 4هاي اقیانوسی، تغییر ها در مدار زمین ، جریان3ها هاي طبیعی همچون وقوع آتشفشان سازه

در  آن ها -1: ساز تغییر هاي اقلیمی حال و آینده از اهمیت کمتري برخوردارند، زیرا هاي طبیعی زمینه سازه. باشند اقلیم تأثیرگذار می
 

1- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)    2- Human induced    3- Volcanic eruption     4 - Orbital change 
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تواند  انسان نمی -2د؛ و ان اما موجب هیچ دگرگونی جهانی در آب و هواي کره زمین نگردیده ،اند هزار سال گذشته نیز در جریان بوده
  ). 19(ساز تغییر اقلیم انجام دهد  فعالیت چندانی را براي کنترل عوامل طبیعی زمینه

دهد که افزایش گرمایش زمین در نیم قرن گذشته، بیشتر ناشی از گسترش  شواهد فراوان نشان می. علل بشرساز تغییر اقلیم
که بیش از  به نحوي). 1شکل (زدایی بوده است  ی، تغییر کاربري اراضی و جنگلهاي فسیل هاي انسانی همچون کاربرد سوخت فعالیت

هاي  صنعتی و فعالیت تولیدهايهاي فسیلی براي تولید برق، حمل و نقل،  از انتشار گاز دي اکسید کربن در اثر کاربرد سوخت% 70
 نتشار گاز دي اکسید کربن مربوط به بخش انرژي را بهاز کل ا% 41تولید انرژي برق و گرمایش،  2009در سال . باشد ساخت و ساز می

 آن هاهایی مانند کود و سموم شیمیایی که در فرایند تولید  بخش کشاورزي نیز از طریق مصرف نهاده). 37(خود اختصاص داده است  
دامی و تغییر کاربري زمین به انتشار گازهاي  تولیدهايها و ابزار،  گردد و نیز به کارگیري ماشین هاي فسیلی استفاده می از سوخت

از % 14صورت مستقیم مسئولیت انتشار  نشان داده شده است، بخش کشاورزي به 1گونه که در شکل  همان. ورزد اي مبادرت می گلخانه
زراعی و مراتع،  زمین هايبه ها  دلیل تغییر کاربري زمین و تبدیل جنگل  در عین حال این بخش، به. اي را بر عهده دارد گازهاي گلخانه

الزم به یادآوري است که بخش کشاورزي نه تنها در ). 17(اي را بر عهده دارد  از گازهاي گلخانه% 17مسئولیت غیرمستقیم انتشار 
که بسیاري  از آنجا). 4(هاي اقلیمی نقش به سزایی دارد، بلکه در کاهش اثرهاي ناشی از این پدیده نیز تأثیرگذار است  ایجاد دگرگونی

هاي طبیعی و بشرساز حاصل  زیست جهانی در حال حاضر، قادر به جذب تنش اند که محیط از اندیشمندان بر این واقعیت اذعان نموده
بایست راهبردهاي مناسب براي مقابله با تغییر اقلیم جهانی اتخاذ گردد تا از  می) 34(باشد  نمی) 1شکل(از افزایش جمعیت و مصرف 

  .پیامدهاي نامطلوب ناشی از دگرگونی اقلیم جلوگیري شودبسیاري از 

  
 )19(پذیري  و آسیب تنگدستیمدل مفهومی تغییر اقلیم،  -1شکل

  
یا ) مقابله(تواند از طریق کاهش نرخ یا سطح تغییر هاي  هاي اقلیمی می پاسخگویی به دگرگونی .با تغییر اقلیم 1مقابله: راهبردها

پیمان . در این بخش، تنها موضوع مقابله با تغییر اقلیم مورد بحث قرار خواهد گرفت). 29(تحقق یابد  )2سازگاري(مدیریت پیامدها 
اي در بازه زمانی  یافته در راستاي کاهش انتشار شش گاز گلخانه ترین سند موجود در زمینه اهتمام کشورهاي توسعه مهم 3کیوتو

 
1- Mitigation                                                             2 - Adaptation                                                              3 - Kyoto protocol  
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اي را براي کاهش  مالحظه هاي قابل  یافته متعهد گردیدند تالش کشورهاي توسعه بر مبناي این تعهدنامه، بیشتر. باشد می 2008- 2012
 6و  7، 6/7که کشورهاي عضو اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن مسئولیت کاهش به ترتیب  به نحوي . اي انجام دهند انتشار گازهاي گلخانه

توان در زمره اولین گام هاي  هر چند پیمان کیوتو را می). 30(عهده دار شدند  1990اي را نسبت به سال  درصدي نشر گازهاي گلخانه
ریزي شده در کاهش تغییر هاي اقلیمی محسوب نمود، اما میزان کاهش در نظر گرفته شده بسیار کمتر از آن بوده که بتواند تأثیر  طرح

اي کاهش نیافت، بلکه در  در عمل، نه تنها انتشار گازهاي گلخانه این کهضمن ). 22(عملی در پیشگیري گرمایش زمین داشته باشد 
هاي اقتصادي قرار دارد که بر پایه  شوربختانه آینده اقلیم به شدت زیر تأثیر نظام. درصدي نیز همراه بود 8/5با افزایش  2010سال 

است که انتشار  این نشانگر) 37( 1ظر جهانگزارش موسسه نا. اي استوار گردیده است هاي فسیلی و انتشار گازهاي گلخانه سوخت
در اقتصادهاي نوظهور مانند چین نیز انتشار گازهاي . توسعه افزایش خواهد یافت  اي در کشورهاي صنعتی و در حال گازهاي گلخانه

اي  ازهاي گلخانهترین تولیدکننده گ ، کشور چین به عنوان بزرگ2010که در سال  به نحوي. شدت افزایش یافته است  اي به گلخانه
ابتدا «اقتصادهاي نوظهور در تالش براي رسیدن به جایگاه کنونی کشورهاي در حال توسعه و با تفکر ضمنی ). 37(شناخته شده است 

هاي  و در افزایش آلودگی  اي اهتمام ورزیده نسبت به انتشار گازهاي گلخانه» زیست سازي و پیشرفت و سپس حفاظت محیط آلوده
سازي و حفظ محیط زیست در آینده فراهم  این موضوع که فرصتی براي پاك). 6(اند  و گرمایش زمین موثر واقع شدهمحیطی  زیست

توسعه نه   است که کشورهاي در حال ایننشانگر  1 همچنین مروري بر شکل. خواهد شد، ترتیبی است که باید با تردید به آن نگریست
اند، بلکه از توانایی و ظرفیت الزم براي مقابله با این پدیده نیز  اي مبذول نداشته گازهاي گلخانهتنها اهتمام خود را به امر کاهش انتشار 

اي و جلوگیري از  توان چنین نتیجه گرفت که در شرایط کنونی، کاهش انتشار گازهاي گلخانه در مجموع می. باشند برخوردار نمی
  . گرمایش کره زمین بیشتر افسانه است تا واقعیت

هاي کشاورزي، برخورداري از اقلیم  وابستگی شدید اقتصادي به فعالیت. پیوندد وقوع می محیطی که تغییر اقلیم در آن به: هزمین
هاي اقلیمی  توسعه را به میزان زیادي در برابر دگرگونی  گرم و خشک و ناتوانی در سازگاري با تغییر هاي اقلیمی، کشورهاي در حال

اندیشی الزم براي  که چاره این است که در صورتی نشانگر 2010در سال  2ین گزارش توسعه جهانتخم. پذیر ساخته است آسیب
مواجه  داخلی  درصدي تولید ناخالص  5و  4رویارویی با تغییر اقلیم صورت نگیرد، کشورهاي آفریقایی و هندوستان با کاهش به ترتیب 

 میانگینشود روند کاهش تولید ناخالص داخلی در برخی کشورهاي آسیایی، بیش از دو برابر  برآورد می این کهضمن ). 4(شد خواهند 
    ).  31(جهانی باشد 

هایی همچون  هاي ناشی از آن، تنها به سازه پذیري از تغییر اقلیم و خشکسالی نشان داده شده، آسیب 1شکلطور که در  همان  
گیري  یی در شکلبه سزانیز نقش  4نسبت به تغییر و توانایی پاسخگویی 3باشد و حساسیت نمیمواجهه با تغییر اقلیم مرتبط 

است که مناطق خشک و  اینانجام شده در زمینه تغییر اقلیم نشانگر  بررسی هايمروري بر . پذیري از تغییر اقلیم دارند آسیب
جوامع کشاورزي این  -1 ).35، 15، 1(قلیم قرار خواهند گرفت تأثیر پدیده تغییر ا زیرخشک به دالیل زیر به میزان بیشتري  نیمه

 زیررا  آن هازراعی و دامی  تولیدهايباشند و کاهش میزان بارش،  وابسته می) بارشمیزان (مناطق به میزان زیادي به شرایط محیطی 
شود که  هاي خارجی نابسنده موجب می ، ضعف دانش و آگاهی و حمایتتنگدستیهایی همچون  سازه -2تأثیر قرار خواهد داد و 

 . خشک دشوار باشد سازگاري و تحمل مشکالت ناشی از تغییر اقلیم، براي ساکنان مناطق داراي اقلیم خشک و نیمه

ترین مانع براي مبارزه با گعنوان بزر تواند به دلیل اثرگذاري بر بخش کشاورزي می تغییر اقلیم به  .تغییر اقلیم اثرهاي: پیامدها
شود که بخش  هایی اقدام می همین دلیل، در ادامه نسبت به تشریح چالش به. توسعه قلمداد شود  در کشورهاي در حال تنگدستی

 . باشند در اثر دگرگونی اقلیم با آن مواجه می تنگدستیکشاورزي و کاهش 

به همین دلیل . هاي اقلیمی قرار دارد تأثیر دگرگونی زیرهاي بخش کشاورزي به شدت  فعالیت .تغییر اقلیم بر تولید غذا اثرهاي
تغییر اقلیم قرار داشته  اثرهايکننده  بینی هاي پیش هاي کشاورزي همواره در مرکز توجه مدل دگرگونی اقلیم بر فعالیت اثرهايبررسی 
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را کاهش  تنگدستیاقلیم، توان بخش کشاورزي براي تولید غذا و کاهش است که تغییر  نشانگر اینها  بینی بیشتر مدل پیش. است
کشاورزي و امنیت  تولیدهايبر این، تغییر در فراوانی وقوع و شدت خشکسالی یا سیل، پیامدهاي غیرقابل انکاري بر  افزون. دهد می

در اثر تغییر اقلیم، با پدیده شوري مواجه که در مناطق داراي اقلیم خشک، اراضی کشاورزي بیشتري  در حالی. غذایی خواهد داشت
  ). 29(، اراضی بیشتري مناسب کشاورزي خواهند شد دمادلیل افزایش  ، در آمریکاي شمالی، اروپا، روسیه و شرق آسیا به)8(شوند  می

رفته و نقش  شماربه اقتصادي و رفاه جوامع  -از سوي دیگر تأمین و عرضه پایدار آب، یکی از ملزومات اساسی توسعه اجتماعی  
خشک، دسترسی به  در شرایط کنونی در بسیاري از کشورهاي داراي اقلیم خشک و نیمه. یی در حفظ پایداري اکوسیستم داردبه سزا

شدتی در حال حاضر، منابع آب در بسیاري از نقاط جهان با . شود عنوان چالشی همیشگی محسوب می منابع آب و مدیریت این منابع به
اقلیمی،  تغییر هايرود که  همچنین انتظار می). 14(کننده است  این موضوع از بعد پایداري نگران. باشند حال کاهش می فزاینده در

  .دسترسی این کشورها به آب را محدودتر ساخته و بسیاري از این مناطق را با بحران جدي آب مواجه سازد
Forouzani & Karami )14 ( آن  دنبالکشاورزي کاهش یافته و به  تولیدهايآبی کشاورزي،  تنگدستیبر این باورند که با افزایش

کنند،  از جمعیت کره زمین تنش آبی را تجربه می %38که در شرایط کنونی،  در حالی. شدخواهد  روستایی نیز تشدید  تنگدستی
بنابراین تغییر اقلیم به ویژه در مناطقی که ). 33(افزایش خواهد یافت  % 64، این آمار به 2025دهد که در سال  ها نشان می بینی پیش

وري تولید خواهد  آبی کشاورزي را به گونه فزاینده افزایش داده و از بهره تنگدستیآبی قرار دارند،  هاي کم تأثیر تنش زیردر حال حاضر 
ی غذایی، کمبود آب و ناامنی کشاورزي، افزایش ناامن تولیدهايعنوان نمونه در کشور نپال، تغییر اقلیم موجب کاهش   به. کاست

  ). 15(درآمدي شده است 
بینی تغییر  هاي پیش بوده است، بر مبناي مدل نفر میلیون 600شمار گرسنگان جهانی در حدود  1990که در سال  در حالی  

افرادي که در  بیشترنکته قابل تأمل این است که . میلیون نفر افزایش خواهد یافت 1300به حدود  2080اقلیم، این آمار در سال 
در آسیا و آفریقا  ناتنگدستاز  %90 دستکمکه  يبه نحو. باشند ساکن می تنگدستمعرض خطر گرسنگی قرار دارند، در کشورهاي 

شود که  بینی می از سوي دیگر، پیش). 29(سکونت داشته و براي تأمین معیشت به میزان زیادي به بخش کشاورزي وابسته خواهند بود 
کشاورزي در  تولیدهايکاهش دهد، اما میزان کاهش  %6کشاورزي در سطح جهانی را به میزان  تولیدهاي، 2080یم تا سال تغییر اقل

  ). 11(یا بیشتر خواهد بود  %30آفریقا و هندوستان معادل 
 بیشتر(و باال  میانگیناقلیمی، در نواحی واقع در عرض جغرافیایی  تغییر هايگیري کلی این است که در اثر بروز  نتیجه  

 تولیدهايتر شدن دوره رشد و افزایش دوره رشد بدون یخبندان، بازده  ، فتوسنتز افزایش یافته و با طوالنی)یافته کشورهاي توسعه
کشاورزي با کاهش  تولیدهايبازده  تغییر اقلیمدر اثر  توسعه،  که در بیشتر کشورهاي در حال در حالی. کشاورزي افزایش خواهد یافت

امر موجب افزایش قیمت  همین. کاهش خواهد یافت %10عنوان نمونه؛ تولید غالت در این کشورها به میزان  به. جه خواهد شدموا
رود که تغییر  همچنین انتظار می). 7(محصوالت در سطح بازارهاي محلی و جهانی شده و نیاز به واردات غالت را افزایش خواهد داد 

تواند بر امنیت غذایی و درآمد کشاورزان خُرد تأثیرگذار  امر می همین. دامی بیانجامد تولیدهاي نهایتدر اقلیم به کاهش غذاي دام و 
  ).33(باشد 

  ، در بسیاري از کشورهاي در حالتنگدستیمنظور کاهش  المللی به هاي گسترده بین تالش باوجود. تنگدستیتغییر اقلیم بر  اثرهاي
به عنوان چالش محوري  تنگدستیامر موجب شده که کاهش  همین. افزایش یافته است ناتنگدستهاي گذشته شمار  توسعه طی دهه

تصریح گردیده است که حدود یک  2برنامه توسعه سازمان ملل 1در گزارش توسعه انسانی. توسعه در قرن بیست و یکم شناخته شود
بر این، شمار  افزون. کنند میلیارد نفر از جمعیت جهان داراي درآمد روزانه کمتر از یک دالر آمریکا بوده و براي بقا به سختی تالش می

است ) معیت جهاناز ج % 40(میلیارد نفر  6/2کنند، حدود  افرادي که با کمتر از دو دالر در روز نسبت به گذران معیشت اقدام می
را به  تنگدستی 2015کشور متعهد گردیدند که تا سال  189 3جهانی، در بیانیه هزاره تنگدستیبا توجه به روند نگران کننده ). 36(

 
1  - Human Development Report                2 - United Nations Development Program                 3 - Millennium Declaration                                          
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محسوب شده و ممکن است چندین دهه تالش  تنگدستیمنزله خطري جدي براي کاهش  اما تغییر اقلیم، به. کاهش دهند % 50حدود 
هاي  در نواحی روستایی سکونت داشته و براي بقا به سرمایه تنگدستان که بیشتر با توجه به این). 32(خنثی سازد  براي توسعه را

منفی تغییر اقلیم  اثرهايتوان بدون در نظر گرفتن  توسعه را نمی  ، مسایل توسعه کشورهاي در حال)29 ،9(باشند  وابسته می 1طبیعی
بینی  هر چند در مستندات علمی مرتبط با تغییر اقلیم، نسبت به پیش). 24(روستایی مورد بررسی قرار داد  تنگدستانبر معیشت 

مستقیم و غیرمستقیم تغییر اقلیم  اثرهاياما ) 15(جهان اقدام شده است  تنگدستانبار دگرگونی اقلیم در آینده نزدیک بر  زیان اثرهاي
برخی ). 16(هاي نظري و مطالعات اقتصادي درك کرد  توان با بحث ف این پدیده را نمیپیچیده بوده و زوایاي مختل تنگدستیبر 

زیست را به  پذیرتر ساخته و تخریب شدید محیط تر و آسیبتنگدست را  تنگدستاننمایند که تغییر اقلیم،  مطالعات بر این امر تأکید می
توان زندگی درازمدت و پایدار خود را  تنگدستانزمین تحقق یابد،  دمايهاي افزایش دیدگاه که  در صورتی). 24(همراه خواهد داشت 
، تنگدستیاي مانند سطح    هاي زمینه تأثیر سازه زیر تنگدستانتغییر اقلیم بر  اثرهاي. مدت از دست خواهند داد به قیمت بقاي کوتاه

هاي  ها محدودیت بر این افزونهاي فردي و خانوار و  جغرافیایی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و ویژگی  آموزش، بهداشت، موقعیت
  ).15(نهادي و سیاسی خواهد بود 

به تغییر اقلیم در برخی مناطق از جمله خاور میانه، به مفهوم کاهش شدید بارش و در نتیجه عدم دسترسی به آب آشامیدنی،   
تغییر اقلیم نه تنها روستاییان، بلکه طبقه . و تهدید امنیت غذایی این خانوارها است تنگدستمخاطره افتادن بهداشت و سالمت مردم 

کشاورزي، پیامدهایی همچون افزایش قیمت محصوالت غذایی و در  تولیدهايکاهش . دهد تأثیر قرار می زیرمحروم شهرنشین را نیز 
باشند نیز،  هاي تأمین معیشت محدود می در مناطقی که شیوه. د این دسته از افراد را به همراه خواهد داشتنتیجه کاهش قدرت خری

  ). 32(تر بیانجامد  هاي گسترده به مناطق امن بروز تغییر اقلیم و افزایش خطر قحطی ممکن است به مهاجرت
هاي اثرگذار بر تخریب خدمات اکولوژیک  ترین سازه تغییر اقلیم را به عنوان یکی از اساسی) 23( 2بوم ارزیابی هزاره زیست  

پذیر ساخته و گاهی از  ترین مردم جهان را آسیبتنگدست دارد که تخریب خدمات اکولوژیک، بسیاري از  قلمداد نموده و بیان می
، اغلب وابستگی مستقیمی به خدمات اکوسیستم تنگدستان. شود یمحسوب م تنگدستیساز  زمینه ایجاد کنندههاي  ترین سازه اساسی

از منابع طبیعی  تنگدستانبرداري  که فرایند بهره در صورتی). 2(گیرند  داشته و بیش از طبقه برخوردار جامعه از منابع طبیعی بهره می
همچون افزایش فرسایش منابع طبیعی و  هاي ناشی از تغییر اقلیم توأم گردد، پیامدهایی با افزایش شدت و استمرار خشکسالی

هاي گوناگون اقتصادي،  ناشی از خشکسالی چند بعدي بوده و خانوارهاي روستایی را به شیوه تنگدستی. تشدید خواهد شد تنگدستی
  ).  20(دهد  تأثیر قرار می زیراجتماعی و روانی 

هر چند تالش . تر اجتماع را افزایش خواهد داد پذیري طبقات محروم ها، آسیب احتمالی تغییر اقلیم بر سالمت انسان اثرهاي  
منفی  اثرهايها پیچیده و دشوار است اما تغییر اقلیم به احتمال زیاد،  تغییر اقلیم بر سالمت انسان اثرهايبینی و سنجش  براي پیش

ها  تغییر اقلیم و خشکسالی اثرهايکه  ضمن این. دیده از دگرگونی اقلیمی خواهد داشت نی افراد آسیبفراوانی بر سالمت جسمانی و روا
  . تأثیر قرار دهد زیرپایدار بوده و ممکن است چندین نسل را  به نسبتو سالمت  تنگدستیبر 

  

  

  

  آبی در ایران واکاوي تاریخی کم
پنج بعد ) Forouzani & Karami )14آبی در ایران، با استناد به مطالعه انجام شده توسط  منظور واکاوي روند تاریخی کم به  
  : این ابعاد عبارتند از. شود بررسی می» آبی کشاورزي تنگدستی«شاخص 

 برداري از این منابع  و نحوه بهره اقلیمیهاي  هاي سطحی و زیر زمینی با توجه به ویژگی منظور کمیت و کیفیت آب :ذخایر آبی
 .است

 باشد شامل کمیت و کیفیت دسترسی کشاورزان به منابع آب کشاورزي می :دسترسی . 

 
1- Natural capital                                                       2- Millennium ecosystem  
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 باشد و راندمان آبیاري می 1وري آب منظور میزان بهره :کاربرد . 

 باشد کشاورزي می شامل میزان دانش، ظرفیت فنی و سرمایه مالی و غیرمالی افراد براي مدیریت آب :توانایی . 

  ی و کیفی است :محیطی زیستمنظور میزان حفاظت منابع آب از نظر کم  . 

آبی در ایران، چهار مرحله توسعه کشاورزي مورد توجه قرار گرفته است که به ترتیب عبارتند  منظور تسهیل روند واکاوي کم به  
 -3 ،مدت کشور در تولید محصول گندم ارضی تا زمان خودکفایی کوتاهدوره بعد از اصالحات  -2 ،دوره قبل از اصالحات ارضی -1: از

  .شود هاي مذکور شرح داده می آبی در دوره در ادامه، وضعیت کم. سال آینده 30دوره زمانی  -4دوره بعد از خودکفایی گندم تا کنون و 
  

  )     1342تا قبل از اصالحات ارضی سال (دوره حفاظت آب 
اي سنتی صورت  گونه تا قبل از اصالحات ارضی، کشاورزي ایران بر نظام ارباب و رعیتی استوار بود و تولید کشاورزي به  

هاي این  ویژگی. اي از این جمعیت در مناطق روستایی سکونت داشتند در این دوره، جمعیت کشور محدود بود و بخش عمده. گرفت می
  : آبی کشاورزي به شرح زیر بوده است یتنگدستدوره با توجه به ابعاد شاخص 

منابع آب سطحی شامل . گردید در این دوره، آب مورد نیاز براي کشاورزي از طریق منابع سطحی و زیرزمینی تأمین می .ذخایر آبی
با توجه . گرفتند می برداري قرار قنات مورد بهره فناوريمنابع آب زیرزمینی نیز از طریق . ها بودند هاي دائمی و فصلی و چشمه رودخانه
آبی مواجه بوده است، ذخایر آبی این دوره را  باشد و همواره با چالش کم خشک برخوردار می که ایران، از اقلیمی خشک و نیمه به این

د، ذخایر رویه آب بودن برداري بی الزم براي بهره فناورياز آنجا که کشاورزان فاقد توانایی و . ارزیابی نمود میانگینتوان در حد  می
واژه پایداري ذاتی بدین علت مورد استفاده قرار گرفته است که در این دوره، . زیرزمینی آب در این دوره از پایداري ذاتی برخوردار بود

هاي آگاهانه آنان براي حفظ این منابع آب نبوده  پایداري ذخایر آب زیرزمینی ناشی از آگاهی کشاورزان نسبت به مسایل آبیاري و کنش
 . رویه و ناپایدار آب موجب پایداري این منابع گردیده است برداري بی قابل استفاده براي بهره فناوريست، بلکه عدم وجود ا

ها در امر افزایش سطح زیرکشت، میزان دسترسی به  اي محدودیت جمعیت و وجود پاره رشدبا توجه به پایین بودن نرخ  .دسترسی
که آب  در صورتی. پایین بود به نسبتدر این دوره، سطح زیرکشت . ارزیابی نمود میانگینتوان در حد  منابع آب در این دوره را می

از جمله . نمودند ن تولید بیشتر و بهبود تغذیه را سلب میها، امکا گرفت، سایر محدودیت بیشتري نیز در دسترس کشاورزان قرار می
بنابراین . ساخت شخم و تهیه بستر بود که امکان افزایش سطح زیر کشت را براي کشاورزان میسر نمی فناوريهاي محدود کننده،  سازه

از طریق منابع آب سطحی تأمین  بیشترآب مورد نیاز کشاورزي . بوده است میانگیندر این دوره، دسترسی به آب آبیاري در سطح 
برداري از منابع آب  قنات، بهره فناورياز طریق  می توانستندکشاورزان . گردید و کشاورزان توانایی چندانی براي تغییر آن نداشتند می

هاي جدي  محدودیتآب زیرزمینی با  برداشتزیرزمینی را گسترش دهند، اما بدلیل نیاز به ابزار اولیه و دشواري این فعالیت، گسترش 
 .  روبرو بود

شد و تلفات آب  هاي متداول آبیاري محسوب می آبیاري سطحی و غرقابی از روش. راندمان آبیاري در این دوره بسیار پایین بود .کاربرد
وري آب  کشاورزي نیز میزان بهره هاي از سوي دیگر، عملکرد پایین محصول. در زمان انتقال آب به مزرعه و نیز در سطح مزرعه باال بود

 . داد در دسترس را در حد پایینی قرار می

هاي مادي و غیرمادي، براي  سرمایه. هاي آبیاري محدود بود در این دوره توانایی کشاورزان از نظر میزان دانش در زمینه روش .توانایی
و تقسیم آب بود برداشت ت این دوره، وجود سیستم یکپارچه مدیریت تنها نقطه قو. از آب نیز نابسنده بود  برداري بهینه و بهره برداشت

برداري  و بهرهبرداشت بنابراین در مجموع، توانمندي براي . شد رعیتی توسط ارباب و ساختار قدرت موجود اعمال می-که در نظام ارباب
 .آب در این دوره را باید در سطح پایین ارزیابی نمود

 
1- Water productivity  
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در این دوره، مصرف کود و سموم شیمیایی متداول . محیطی، منابع آب از کیفیت باالیی برخوردار بودنداز بعد زیست  .محیطی زیست
هاي زیرزمینی نیز  ها و ساختار آب از نظر حفظ آبخوان. نبود، بنابراین مسایلی همچون آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی مطرح نبود

 .  گرفت ی صورت نمیرویه آب، تخریب و آسیب بیبرداشت دلیل عدم  به

یاد نمود که در آن نظام عرضه و » دوره حفاظت آب«توان از این دوره به عنوان  حفظ منابع آب، می دیدگاهدر مجموع از     
شود،  خشک محسوب می عنوان جزء طبیعی اقلیم خشک و نیمه که خشکسالی به علیرغم این. تقاضاي آب از پایداري ذاتی برخوردار بود

زیست و نیز معیشت ساکنان مناطق روستایی   گاه در درازمدت به عنوان تهدیدي جدي براي محیط هاي شدید هیچ یوقوع خشکسال
از بروز  پیشها، ذخایر آبی به حالت  گردید که با شروع اولین بارندگی پایداري ذاتی موجود در منابع آب موجب می. شد تلقی نمی

  .سیستم آب کشور در این دوره در حد باالیی قرار داشت 1یريپذ دیگر، بازگشت به بیان. خشکسالی بازگردد
  

  )1383مدت تولید گندم در سال  پس از اصالحات ارضی تا خودکفایی کوتاه(رویه  برداري بی دوره بهره
از میان رفتن نظام بسته کشاورزي  .هاي بنیادي در نظام روستایی و کشاورزي ایران بود اصالحات ارضی، نقطه آغازین دگرگونی  

هاي ترویجی و تالش  رونق یافتن فعالیت. هاي این دوره قلمداد نمود ترین شاخصه توان از مهم و آغاز نوآوري و نوسازي کشاورزي را می
آفات و  شده، کودهاي شیمیایی، سموم شیمیایی دفع هاي کشاورزي موجب ورود بذرهاي اصالح مستمر مروجان براي معرفی نوآوري

کشاورزي به منظور افزایش  تولیدهاياین تحوالت چشمگیر، امکان افزایش سطح زیر کشت و . آالت به بخش کشاورزي شد ماشین
را  .)میلیون نفر افزایش یافت 70در پایان این دوره، جمعیت کشور به حدود ( پاسخگویی به نیازهاي غذایی جمعیت رو به رشد کشور

هاي  فناوريکه نبود  در حالی. نمود گیري از آب را محسوس می هاي کشاورزي، نیاز به افزایش بهره عالیتگسترش ف. ساخت فراهم می
قادر به  فناوريگیري از آب را در دوره قبلی با محدودیت مواجه نموده بود، در این دوره، کشاورزان به مدد  آب، بهره برداشتمناسب 
ها زمینه را براي گسترش  عمیق و همچنین موتور پمپ هاي عمیق و نیمه هاي حفر چاه فناوري. مقادیر متنابهی از آب بودند برداشت

دسته از اراضی که در گذشته به دلیل کمبود آب به زیر کشت نرفته بودند نیز  که آن نحويه ب. سطح زیرکشت زراعی فراهم ساخته بود
هاي جدیدي را بوجود آورد که در ادامه در چارچوب ابعاد  ا و چالشه این تحوالت، فرصت مجموعه . برداري قرار گرفتند مورد بهره

  . گیرند آبی کشاورزي مورد بحث قرار می تنگدستیشاخص 
فزاینده آب موجب کاهش  برداشتو پایدار باقی مانده بود،  میانگینکه در مرحله قبل، ذخایر آبی در سطحی  در حالی .ذخایر آبی

هاي زیرزمینی را فراهم  رویه آب بی برداشتعمیق، امکان  هاي عمیق و نیمه حفر چاه. ه گردیدتوجه ذخایر آبی در این دور قابل
نیز  1379-80و  1367-68، 1362- 63 هاي وقوع پیوسته در سال هاي به هاي بحرانی همچون خشکسالی بروز خشکسالی. ساخت می

 .   نمود را تشدید می و زیرزمینی روند کاهش ذخایر آب سطحی

ي در ایران حاکی از آن است که بیشترین دسترسی به منابع آب در این دوره اتفاق زمروري بر تاریخچه توسعه کشاور .دسترسی
اما در این . قنات، در تمام مناطق در دسترس نبود فناوريگیري صرف از  قبل از این مرحله، ذخایر آبی کشور به دلیل بهره. افتاده است

این دسترسی، امکان افزایش سطح زیر کشت براي . پذیر شد طق مختلف کشور، دسترسی به آب امکاندر منا  دوره، به مدد حفر چاه
پاسخگویی به نیازهاي فزاینده جامعه را فراهم نمود و انگیزه رسیدن به خودکفایی در تولید محصوالت استراتژیک همچون گندم را که 

شد، کاهش  اما موضوعی که آگاهانه یا نا آگاهانه نادیده انگاشته می. تشد را دو چندان ساخ براي استقالل کشور ضروري قلمداد می
مدت در تولید گندم  این کاهش با خودکفایی کوتاه. برداري بیشتر آب بود دلیل دسترسی و بهره هاي زیرزمینی تجدید ناپذیر به سطح آب
 . به سطحی هشدار دهنده رسید و دسترسی به آب رو به کاهش نهاد 1383در سال 

هاي پایانی این  کاهش دسترسی به آب در سال. باشد از جمله نقاط قوت این دوره از کشاورزي، بهبود راندمان آبیاري می .کاربرد
براي بهبود  فناوريترین  عنوان مهم فشار، به زیرهاي آبیاري  به همین دلیل روش. نمود مقطع، لزوم بهبود کارایی مصرف آب را محسوس 

 
1  - Resilience 
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پذیرش این نوآوري هر چند با کندي اما در سایه . هاي ترویجی وزارت جهاد کشاورزي قرار گرفت راندمان آبیاري در سرلوحه فعالیت
 . ها استمرار یافت هاي دولتی و سایر مشوق یارانه

اینده زابع آب، پاسخگوي نیازهاي فاز آنجا که من. توانایی و سطح دانش کشاورزان نیز در این مرحله، روندي افزایشی نشان داد .توانایی
این است که  مالحظه   نکته قابل. قرار گرفت آن هاکشاورزان نبود، کسب دانش در زمینه نحوه افزایش کارایی و راندمان آب مورد توجه 

. د نشان دهندگردید که کشاورزان اشتیاق کمتري براي حفظ این منابع از خو برداري گروهی از منابع آب زیرزمینی موجب می بهره
آن هیچ  برداشتگیري از منابع آبی که در  را قادر سازد با بهره آن هادنبال کسب معرفتی بودند که  بنابراین کشاورزان بیشتر به

هاي انجام شده توسط نهادهاي دولتی از طریق  حمایت. سطح زیرکشت زراعی را داشته باشند بیشینهگرفت،  جویی صورت نمی صرفه
 .هاي کشاورزان انجامید هاي مالی، آموزش و ترویج در این دوره روندي اثربخش داشت و به تقویت توانایی تأمین سرمایه

محیطی، وضعیت این منابع  زیست دیدگاهآب با کاهش کیفیت این منابع همراه بود و از  برداشتدر این دوره، افزایش  .محیطی زیست
تر از آن،  مهم. رویه کود و سموم شیمیایی با خطر آلودگی فزاینده مواجه گردید بی منابع آب، در اثر مصرف. در سطح پایین قرار گرفت

هر گونه هشدار از سوي کارشناسان . گرفتند دهنده مورد تخریب قرار می اي هشدار گونه ها به ذخایر تجدیدناپذیر آب موجود در آبخوان
 . یافت آب تداوم میمحیطی منابع  شد و روند تخریب زیست توجهی روبرو می نیز با بی

 زیر زمینی هاي اي نامتعادل همراه با کاهش سطح آب گونه آب به برداشتافزایش «توان دوره  در مجموع، این مقطع را می    
از آب  %92عنوان مصرف کننده  بخش کشاورزي به. باشد این دوره، نقطه آغازین ناپایداري سیستم آب کشور می. دانست» تجدیدناپذیر

» پذیري بازگشت«برداري نابخردانه، توان  بهره. کاشت رویه از منابع آب، بذر ناپایداري خود را از این طریق می برداري بی کشور، با بهره
 که رخدادهاي ترسالی نحويه ب. رسانید میانگینتر از حد  پاییناي کاهش داد و منابع آب را به سطح  نظام آب کشور را به گونه فزاینده

پذیري و شکنندگی سیستم آب روز به  هاي آسیب نیز به سختی قادر به بازگرداندن سیستم آب به وضعیت عادي و طبیعی بودند و نشان
  .  روز در حال افزایش بود

  
  )تا کنون 1383از خودکفایی سال (دوره بحران آب 

دوره قبل را با خود به همراه داشت، تالش کشاورزان  هاي گسترده اتفاق افتاده در در این دوره که میراث سوء مدیریت و تخریب    
هاي بروز ناپایداري در  از اولین نشانه. نمود ها را خنثی می اما محدودیت منابع آب این تالش. براي افزایش تولید همچنان ادامه یافت

شد تولید سالیانه گندم   ه که تصور میدر این مقطع، زودتر از آنچ. ها براي حفظ خود کفایی در تولید گندم بود سیستم، شکست تالش
نیز در  1386-87سابقه  مدت همچون خشکسالی بی هاي دراز وقوع خشکسالی. جبار واردات گندم دوباره آغاز گردیده اکاهش یافت و ب

ي از وضعیت تر تواند در ارائه تصویر روشن آبی کشاورزي می تنگدستیهاي  واکاوي شاخص. تأثیر نبود تشدید مشکالت بحران آب بی
  . دهنده باشد منابع آب در این دوره یاري

ترین دالیل روند نزولی منابع آب در این دوره را  مهم. توان در حد کم و کاهنده ارزیابی نمود ذخایر آبی این دوره را می .ذخایر آبی
عمیق جدید و بروز خشکسالی  ق و نیمههاي عمی رویه آب از منابع موجود، افزایش حجم برداشت از طریق حفر چاه توان برداشت بی می

 .ها و منابع آب زیرزمینی منجر گردیده است ها و رودخانه هاي سطحی نظیر چشمه شدن و کاهش آب  درازمدت دانست که به خشک

بخش اي را براي  امر مشکالت عدیده همین . کاهش ذخایر آب در این دوره، دسترسی به این منابع را نیز کاهش داده است .دسترسی
در مرحله قبل، رویکرد به راهکارهایی همچون حفر یا افزایش عمق چاه، امکان افزایش . کشاورزي و کشاورزان ایجاد نموده است

آبی، راهبرد  دسته از کشاورزان که براي مقابله با کم که در این دوره، آن است  این در حالی. ساخت دسترسی موقت به آب را فراهم می
اند، اغلب با مشکالت بیشتري روبرو شده و  شکنی، جابجایی یا افزایش عمق چاه را انتخاب نموده ز طریق کفآب بیشتر ا برداشت

در این دوره، محدودیت دسترسی به منابع آب، رویکرد به منابع آب غیرمتعارف مانند . اند خسارات فراوانی را متحمل گردیده
 . کن را افزایش داده است همچنین دستگاه آب شیرینهاي شهري تصفیه نشده یا نیمه تصفیه شده و  فاضالب
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منظور بهبود راندمان آبیاري، در این دوره با شدت بیشتري استمرار یافته است، اما در  هاي آغاز شده در مرحله قبل به تالش .کاربرد
راندمان آبیاري در کشور  میانگینهر چند برآوردهاي انجام شده در زمینه . مجموع راندمان آبیاري افزایش چشمگیري نیافته است

 .کدام افزایش چندانی را نشان نمی دهد متفاوت است، اما هیچ

اي  قابل مالحظه به نحومواجهه کشاورزان با بحران آب در این دوره، دانش و اطالعات آنان را در زمینه نحوه مدیریت آب  .توانایی
فشار اجرا شده در مزارع سایر کشاورزان، دانش آنان را در خصوص  زیرهاي آبیاري  همچنین مشاهده سیستم. بهبود داده است

هاي تولید  آبی و همچنین افزایش هزینه اما کاهش درآمد ناشی از بروز خشکسالی و کم. هاي بهینه آبیاري افزایش داده است روش
 . ها امتناع ورزند آوريافزایش سطح دانش و آگاهی، بسیاري از کشاورزان از پذیرش گسترده نو باوجودموجب شده که 

دلیل افزایش نیاز به تأمین آب در این دوره افزایش یافته و بحران آب به مشکلی  ، بهناپذیر آب  تخریب ذخایر جبران .محیطی زیست
ز هایی مشهود و ملموس ا ها، جنبه هاي دائمی و چشمه ها، رودخانه ها، تاالب شدن دریاچه  خشک. جدي در سطح ملی تبدیل شده است

هایی است که در منابع آب  اما جنبه مهمتر و بیشتر نادیده انگاشته شده، تخریب. باشد خسارات زیست محیطی وارده در این دوره می
ها در نهایت موجب از بین رفتن امکان ذخیره آب و تبدیل اراضی کشاورزي به بیابان خواهد  این تخریب. زیرزمینی ایجاد گردیده است

 .  شد

. یاد نمود» بحران آب«توان از این مقطع به عنوان دوره  وضعیت منابع آب در این دوره تا حدي نگران کننده است که می    
پذیري این  ناپایداري سیستم آب کشاورزي که از مرحله قبل آغاز شده بود، در این مرحله به شدت افزایش یافته است و بازگشت

که وضعیت بحرانی  نظران، در صورتی بینی برخی صاحب که مطابق پیش يبه نحو. ده استسیستم در حد بسیار پایین برآورد گردی
هاي آب زیرزمینی،  با روند کنونی تخلیه سفره. شوند اي کویري تبدیل می کنونی استمرار یابد، بسیاري از مناطق کشور به ناحیه

  .  اورزي نخواهند بودپذیري سیستم آب کش هاي ترسالی نیز قادر به افزایش توان بازگشت دوره
  

  )سال آینده 30از هم اکنون تا (آینده   دوره
که روند کنونی مصرف  زیرا در صورتی. نامید» تشدید بحران آب«توان دوره  شواهد حاکی از این است که چند دهه آینده را می    

نقاط قوت . محیطی، سیستم آب کشور با بحرانی فزاینده روبرو خواهد شد آب تداوم یابد، از نظر میزان ذخایر آب، دسترسی و زیست
هاي  که بحران در صورتی. وري با تکیه بر توانمندسازي کشاورزان دانست ه کاربرد آب همراه با افزایش بهر توان بهبود آینده را می  دوره

وري مصرف،  محیطی به مرحله بازگشت ناپذیر رسند، هیچ یک از راهکارهاي مبتنی بر توانمندسازي و بهبود بهره منابع آب و زیست
توان یکی از عوامل مهم تهدید کننده  هاي موجود و آینده را می آبی ین، خشکسالی و کمبنابرا. پاسخگوي نیازهاي آبی کشور نخواهد بود

این در . باشد ها، تنها راه گذار از شرایط بغرنج کنونی می بدیهی است مقابله و سازگاري اصولی با این بحران. امنیت ملی محسوب نمود
که با رخداد اولین نزوالت آسمانی، خشکسالی و  يبه نحو. وجود ندارد که در حال حاضر عزم جدي براي مدیریت این بحران است  حالی

با مروري گذرا بر وضعیت منابع . گردد مبادرت میآبی کشاورزي به فراموشی سپرده شده و به تخریب سخاوتمندانه منابع آب  تنگدستی
توان به عنوان  را نمیهاي اخیر  هاي دهه سالیناشی از بروز خشکتوان چنین نتیجه گرفت که بحران آب  هاي کشور می آب و خشکسالی

اند  نیز در گذشته تجربه شده هاي مشابهی جزیی طبیعی از اقلیم کشور محسوب نمود و بر این باور نادرست اصرار ورزید که خشکسالی
ي سیستم آب کشاورزي در پذیر گونه که اشاره گردید، میزان بازگشت همان. باشد هاي اخیر چندان نگران کننده نمی و وقوع خشکسالی

پذیري آن در هیچ یک از مقاطع تاریخی  بازگشتوضعیت کنونی ذخایر آب و . حال حاضر به سطحی پایین و هشداردهنده رسیده است
بر پایه مدیریت بحران استوار  بیشترکه  هاي گذشته مدیریت خشکسالی حل بنابراین رویکرد به راه. گذشته سابقه نداشته است

حل . هاي کنونی و آینده کاربرد نداشته یا از کارایی کمتري نسبت به گذشته برخوردار خواهد بود ، در حل مسایل خشکسالیباشند می
باشد که در گذشته  هاي متفاوت از آنچه می هاي نوین و طرح ریزي ایده در آینده، نیازمند طرحآبی ناشی از آن  و کممسایل خشکسالی 

هاي اخیر، موجب کاهش ظرفیت سازگاري و توان  افزایش فراوانی و شدت بروز خشکسالی در دهه. تمورد استفاده قرار گرفته اس
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تأثیر  زیرشدت   بازیابی ساکنان مناطق روستایی مستعد خشکسالی گردیده و اقتصاد خانوارهاي متکی بر کشاورزي و منابع طبیعی را به
هاي کیفی فراوان  وقوع پیوسته در گذشته تفاوت هاي به آینده با خشکسالی هاي حال و هاي خشکسالی ویژگیبنابراین . قرار داده است

باشیم،  بارشبایست بیش از آنکه نگران کاهش میزان  در حل مشکالت فعلی و آتی مرتبط با بروز خشکسالی، میرو،  از این. دارند
  .می را در مورد توجه قرار دهیملیناپذیر اق اجتنابو  نوسانات شدیدخشکسالی اندیشه براي مقابله و سازگاري با 

  
  و امنیت غذایی تنگدستی، خشکسالی

و امنیت غذایی، تصویري از آینده  تنگدستی، خشکسالیهاي موثر بر  شود با در نظر گرفتن سازه در این بخش تالش می    
سازي براي بازاندیشی  الزم به یادآوري است که هدف از ارائه این بخش، آینده هراسی نبوده و تنها زمینه. خشکسالی در کشور ارائه شود

سرانه مصرف آب، ، وضعیت کنونی و آینده کشور را از نقطه نظر جمعیت، تغییر اقلیم، 2شکل .  و اصالح روند کنونی مورد نظر است
 شکلدر ادامه نسبت به تشریح اجزاي این . کشد امکان افزایش سطح زیرکشت، نقش نفت و ساختار طبقاتی جامعه به تصویر می

  :گردد مبادرت می
هاي  گذاري شود که با توجه به سیاست بینی می باشد، پیش میلیون نفر می 77 به تقریبکه جمعیت کنونی کشور  در حالی .جمعیت

بدیهی است . افزایش یابد 1410میلیون نفر در سال  100دولتی انجام شده در راستاي افزایش نرخ رشد جمعیت، این رقم به بیش از 
 . ورزي داردافزایش جمعیت، نقش مهمی در میزان سرانه دسترسی به آب و تولید محصوالت کشا

صرفنظر . اند هاي شدید و مستمر را در آینده محتمل دانسته بینی تغییر اقلیم، بروز خشکسالی هاي مختلف پیشدیدگاه  .تغییر اقلیم
وري آب  تواند به افزایش تبخیر و کاهش بهره خشک همچون ایران می از موضوع افزایش گرمایش زمین که در مناطق خشک و نیمه

ها قادر  این خشکسالی. اي بر منابع آب کشور خواهد داشت هاي ناشی از تغییر اقلیم تأثیر نگران کننده بروز خشکسالی ،)28( منجر شود
اشاره گردید در برخی کشورها مانند کشورهاي در  پیشترگونه که  ي تولید غذا در سطح جهانی خواهد بود و هماندرصد 6به کاهش 

در  آبی گندمعملکرد عنوان نمونه، میزان کاهش   به). 11(نیز برسد  %30ن است به بیش از حال توسعه و مناطق خشک، این رقم ممک
  ).25(بینی شده است  پیش %18-24، در حدود 2025-2050ایران در دوره زمانی 
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براي . کننده آب در روند توسعه است سرانه آب موجود در کشور، شاخص مهمی براي تعیین نقش محدود کننده یا تسهیل .سرانه آب
بدیهی است کاهش سرانه آب ). 1(باشد  متر مکعب می 2500در جامعه، سرانه مصرف آب در حدود  یکنواختاي  دستیابی به توسعه

نشان داده شده است، در سال  1 گونه که در جدول همان. منجر شود تنگدستیتواند به مشکالتی همچون ناتوانی در تأمین غذا و  می
مترمکعب  1300به  1393دهنده اي در سال  گونه هشداره این رقم ب. متر مکعب بوده است 6800سرانه آب در کشور، برابر  1335

میلیون نفر افزایش  100به حدود  1410هاي انجام شده، شمار جمعیت در سال  بینی که مطابق پیش در صورتی). 3(اهش یافته است ک
متر  1000رسد و مقدار سرانه آب ساالنه نیز به کمتر از  می» کمبود آب«گذشته و به مرحله » تنش آبی«یابد، این کاهش از حد 

میزان مصرف منابع آب . هاي جدي مواجه سازد چالشتواند تالش براي تولید غذاي کافی را با  ر میاین ام. خواهد یافت کاهشمکعب 
بر اساس شاخص کمیسیون توسعه پایدار . باشد متغیر می) مصرف قابل قبول( %40تا ) مصرف ایمن( 20بین  بیشترتجدیدپذیر در دنیا 

کننده و هشدار دهنده  آنچه در این میان نگران. است» بسیار پرخطر« %40سازمان ملل، مصرف منابع آب تجدیدپذیر به میزان بیش از 
   .)3( رسند منابع آب تجدیدپذیر به مصرف می %84رسد این است که در ایران،  نظر میه ب

  این در حالی. باشد هاي افزایش تولید غذا براي جمعیت رو به رشد، افزایش سطح زیرکشت می یکی از روش .افزایش سطح زیرکشت
. باقیمانده از حاصلخیزي کمتري برخوردارند زمین هاياند و  مرغوب ایران به زیر کشت رفته زمین هايکه در حال حاضر، تمام  است

بنابراین تولید غذا در . گردد ها به آب می آن ها موجب افزایش نیاز این خاكهاي نامرغوب و بافت سبک  مواد آلی خاك تنگدستی
 .   باشد نامرغوب، نیازمند افزایش مصرف منابع کمیاب آب می هاي زمین

ها و  که بسیاري از کمبودها، سوء مدیریت به نحوي. است  در چند دهه گذشته، نفت مهمترین نقش را در اقتصاد ایران ایفا نموده .نفت
منابع درآمدي ). باشد هر چند این سیاست نادرست می(محیطی با درآمد ناشی از نفت جبران گردیده است  رفتارهاي ناپایدار زیست

هاي موجود در زمینه کاهش تولید مواد غذایی را بخوبی پر کرده و اثرهاي و پیامدهاي نامطلوب  فناشی از نفت، تا کنون شکا
کنندگی  اما ویژگی جبران. وقوع پیوسته در دهه گذشته را براي بسیاري از افراد شهرنشین نامحسوس ساخته است هاي به خشکسالی

در حال حاضر نه تنها ذخایر نفتی رو به کاهش . اثرتر خواهد شد ده بیهاي اخیر رو به کاهش رفته و به احتمال در آین نفت در سال
که بازارهاي جهانی نفت همواره در حال دگرگونی  ضمن این. هاي نفتی نیز افزایش یافته است هاي تولید فرآورده است، بلکه هزینه

 .سنگی در ایران داشته باشدو گر تنگدستیتواند نقشی پایدار در کاهش  بنابراین در آینده، نفت نمی. باشند می

  
  .)3(روند آماري کاهش سرانه مصرف منابع آب تجدیدپذیر در ایران  - 1جدول 

  سال
  جمعیت

  )میلیون نفر(
  حجم آب

  )سال -میلیارد متر مکعب(
  سرانه آب

  )سال-نفر -مترمکعب(
  شرایط آبی

  مناسب  6800  138  20  1335
  مناسب  4000  138  34  1355
  پذیري آسیب  1900  130  75  1382
  آستانه تنش آبی  1800یا  1700  120یا  110  15/75  1390
  تنش آبی  1300  99  34/77  1393
  کمبود آب  >1100  >100  )طرح توسعه قدیم( 95  1410
طرح توسعه ( <100  1410

  )جدید
  کمبود آب  >1000  >100
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شده و طبقاتی کشور، در صورت تداوم روند چند دهه گذشته، دچار فاصله طبقاتی بیشتري خواهد شد  جامعه قشربندي .هرم طبقاتی
هاي  در صورت استمرار روند خشکسالی و کاهش نقش نفت در تأمین یارانه. و ثروتمندان افزایش خواهد یافت تنگدستانو شکاف میان 

تر هرم جامعه سرریز شده و در قاعده این هرم طبقاتی، بر شمار  جامعه نیز به قشر پایین نمیانگیگروهی از اقشار  به احتمالدولتی، 
این پدیده، توان بخش قابل . گردد می تنگدستانبدیهی است این روند منجر به افزایش فاصله اغنیا از . تهیدستان افزوده خواهد شد

 .  واهد داداي از افراد جامعه را براي خرید غذا به شدت کاهش خ مالحظه

هاي ناشی از خشکسالی در چند دهه آینده  اي یکپارچه براي سازگاري با تنش که در سطح ملی، برنامه در مجموع، در صورتی    
ذکر است که در حال حاضر، تدوین و اجراي ه الزم ب. وجود نداشته باشد، آینده امنیت غذایی کشور با بحران جدي روبرو خواهد شد

با نزول اولین بارش، رویارویی کشور با بحران جدي آب به فراموشی سپرده  شوربختانه. دستور کار قرار نگرفته است اي در چنین برنامه
  .   شود اندیشی براي مقابله و سازگاري با خشکسالی به زمان دیگري موکول می شده و چاره
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Climate Change, Drought and Poverty in Iran: A Perspective of Future 

 
E. Karami1,2 

Climate change and water scarcity is the most important current and future challenge of 

Iran’s agriculture. Improving the resilience of climate depended socio-economic systems depends 

on understanding the climate change and it impacts. Therefore, the aim of this paper is to use 

available literature to develop a conceptual model to explain the link between climate change, 

poverty and vulnerability in developing countries including Iran. The conceptual model proposed 

by this study provides a clear and visual understanding of the processes involved. The phenomenon 

of climate change is happening and we will observe changes in average climatic conditions, climate 

variability, frequency and magnitude of extreme events such as heat stress, drought and flooding. 

The causal conditions of climate change are both natural and anthropogenic. The anthropogenic or 

human induced change is of great importance because they are responsible for unprecedented 

current and future climate change. Most predictive models indicate that the consequences of climate 

change for developing countries are increasing poverty and food insecurity. Historical analysis of 

Iran’s agricultural water resources indicated that the intrinsic sustainability of water resources has 

been lost and the country is facing water crisis. Farmers’ capacity for sustainable water 

management has reduced and it seems difficult for the waster system of the country to remain 

resilient. Population increase, decrease of per capita available water resources, reduction of 

possibility to increase cultivation area and increase in socioeconomic disparities will contribute to 

poverty and food insecurity. Therefore an integrated drought mitigation action plan is needed to 

improve the copying ability of agricultural socioeconomic systems of Iran.  

Key  Words: Drought, Future of agriculture, Iran, Reduction in food production, Water scarcity. 
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