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بررسي تطبيقي الگوي مصرف و مديريت تقاضاي آب كشاورزي
در كشورهاي منطقهي منا(خاورميانه و شمال آفريقا)
غالٔشضب ػّغب٘ي
تبسيخ پزيشؽ91/02/27 :
تبسيخ دسيبفت90/10/15 :
چکيده
ػيٕبي وّي اٍِٛي ٔلشف ٔ ٚذيشيت تمبضبي آة وـبٚسصي دس وـٛسٞبي ٔٙغمٝي  MENAو ٝثب
وٕجٛد فضايٙذٜي آة ٔٛاجٔ ٝيثبؿذ ،ثيبٍ٘ش آٖ اػت و ٝدس ثيـتش اينٗ وـنٛسٞب ٔولن ٛتي تِٛينذ
ٔي ؿٛد ؤ ٝمذاس آة ٔلشفي دس فشآيٙذ تِٛيذ آٟ٘ب ثيؾ اص ٔمذاسي اػت و ٝثبصتنبة وٕجنٛد ٘ؼنجي
ٔٙبثغ آة ؿيشيٗ ٔيثبؿذِٚ .ي ث ٝدِيُ تو ٛت ٞشچٙنذ وٙنذي ون ٝدس دٞنٝي اخينش دس صٔيٙنٝي
ٔذيشي ت آة  ٚاٍِٛي تجبست خبسجي ٔول ٛت وـبٚسصي دس ثشخي اص ايٗ وـنٛسٞب س داد ٜاػنت،
ٌشايؾ ث ٝثبصتخليق آة اص ٔول ٛت آةثش ثٔ ٝول ٛت ثب اسصؽ افضٚدٜي ثيـتش ٘ ٚيبص آثي وٕتش
ٔـبٞذٔ ٜيؿٛدٔ .مبيؼٝي ػشا٘ٙٔ ٝبثغ آة ٔٛجٛد دس وـٛسٞبي ٔٙغم٘ ٝـبٖ ٔيدٞنذ وـنٛسٞبيي
و ٝثب ثوشاٖ آة ٔٛاجٔ ٝيثبؿٙذ ،دس اػتفبد ٜاص اثضاسٞبي ٔذيشيت تمبضب جٟت استمبء وبسآيي  ٚثٟجٛد
اٍِٛي ٔلشف آة وـبٚسصي ٔٛفميتٞبيي داؿنتٝا٘نذ .ثشسػني تغجيمني اٍِنٛي ٔلنشف ٔ ٚنذيشيت
تمبضبي آة وـبٚسصي ٘ـبٖ ٔي دٞذ ون ٝثنب ٚجنٛد ِنض ْٚت يينش پنبسدايٓ اص «ٔنذيشيت ػشضن »ٝثنٝ
«ٔذيشيت تمبضبي آة» ايٗ ت ييش دس اٍِٛي ٔلشف آة وـنبٚسصي ثشخني ديٍنش اص اينٗ وـنٛسٞب اص
جّٕ ٝايشاٖ ا٘ؼىبع ٘يبفت ٝاػت.
طبقهبندی Q21, Q25: JEL
ياژٌَاي كليذي :اٍِٛي ٔلشف آةٔ ،ذيشيت تمبضبٔ ،ول ٛت آة ثش ،ثشسػي تغجيمي.

 -1اػتبد التلبد وـبٚسصي دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔي ٚاحذ ٔشٚدؿت.
* ٘ٛيؼٙذٜي ٔؼئٔ َٛمبِGrsoltani@gmail.com :ٝ
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پيشگفتار
تٕبْ وـنٛسٞبي ٚالنغ دس ٔٙغمنٝي  MENAثن ٝاػنتاٙبي وـنٛس تشوين ،ٝداساي الّنيٓ خـنه ٚ
٘يٕٝخـه ٔيثبؿٙذ ٚ ٚجٔ ٝـتشن ايٗ وـٛسٞب ،وٕجٛد فضايٙذٜي آة ؿنيشيٗ ثنشاي وـنبٚسصي ٚ
ٔلبسف ديٍش اػت .ايٗ ٔٙغم ٝؿبُٔ  15وـٛس ٔيثبؿذ و ٝيبصد ٜوـنٛس آٖ ؿنبُٔ اينشاٖ ،وٛينت،
ِجٙبٖ ،تشوي ،ٝػشثؼتبٖ ػؼٛدي ،يٕٗ ،ػٕبٖ ،لغش ،أبسات  ٚػٛسي ٝدسخبٚسٔيب٘ ٚ ٝوـنٛسٞبي ٔلنش،
ٔشاوؾ  ٚت٘ٛغ ِ ٚيجي دس ؿٕبَ آفشيمنب لنشاس داس٘نذ .جٟنت اسا نٝي تلنٛيشي اص اٍِنٛي ٔلنشف ٚ
ٔذيشيت تمبضبي آة وـبٚسصي دس ايٗ ٔٙغم ،ٝوـٛسٞبي اينشاٖ ،يٕنٗ ،اسدٖ  ٚفّؼنغيٗ اؿن بِي اص
ٔٙغمٝي خبٚسٔيب٘ ٚ ٝوـٛسٞبي ٔلش ٔ ٚشاوؾ اص ؿٕبَ آفشيمب ا٘تخبة ٔيؿ٘ٛذ؛ چ ٖٛايٗ وـنٛسٞب
اص ٘ظش ؿشايظ الّيٕي ثب وـٛس ٔب ٔـبث ٝثٛد ٚ ٜدس تٕنبٔي اينٗ وـنٛسٞب وـنبٚسصي آثني اص إٞينت
ثب يي ثشخٛسداس ٔيثبؿذ .دس ضٕٗ اٍِنٛي تجنبست خنبسجي ٔولن ٛت وـنبٚسصي دس ثيـنتش اينٗ
وـٛسٞب دس جٟت تِٛيذ  ٚكبدسات وب ٞبيي لشاس داسد ؤ ٝمذاس آة ٔلشف ؿذ ٜدس فشآيٙذ تِٛيذ آٟ٘ب
ثننيؾ اص ٔمننذاسي اػننت ونن ٝثبصتننبة وٕجننٛد ٘ؼننجي ٔٙننبثغ آة ؿننيشيٗ(آة آثننيم ٔننيثبؿننذ
)ِٚ .(Sayan,2000ي ثٝدِيُ تو ٛت ٞشچٙذ وٙذي و ٝدس دٝٞي اخيش دس صٔيٝٙي ٔذيشيت آة ٚ
اٍِٛي تجبست ٔول ٛت وـبٚسصي دس ثشخي اص ايٗ وـٛسٞب ٔب٘ٙذ اسدٖ ،يٕنٗٔ ،نشاوؾ  ٚفّؼنغيٗ
اؿ بِي س داد ٜاػت؛ ايٗ وـٛسٞب ثٚ ٝاسد وٙٙذٜي آة ٔجبصي تجذيُ ؿذٜا٘ذ .ثن ٝػجنبست ديٍنش دس
وـٛسٞبي اخيش ٌشايـي ث ٝثبصتخليق آة اص ٔول ٛت «آة ثش» ثنٔ ٝولن ٛتي ون ٝداساي اسصؽ
افضٚدٜي ثيـتش ٘ ٚيبص آثي وٕتش ٔيثبؿٙذ ،تب حذٚدي ٔـبٞذٔ ٜيؿنٛد .اينٗ ٌنشايؾ ػنجت استمنبء
وبسآيي التلبدي آة  ٚافضايؾ تٕبيُ وـبٚسصاٖ ث ٝپشداخت ثٟبي ثيـنتش ثنشاي آة آثينبسي ٌشدينذٜ
اػت .ثشسػي س٘ٚذ تخليق آة دس ثيـتش ايٗ وـٛسٞب ٘ـبٖ ٔنيدٞنذ ون ٝثن ٝتنذسي اص ػن ٟٓآة
وـبٚسصي وبػت ٝؿذ ٚ ٜايٗ وبٞؾ ثذ ٖٚوبٞؾ اسصؽ افنضٚدٜي ثخنؾ وـنبٚسصي ٔيؼنش ٌشدينذٜ
اػت .ثٝػٛٙاٖ ٔابَ دس وـٛس ٔلش ،دٛ٘ ٚع اػتشاتظي تٛػؼٝي وـبٚسصي اػٕنبَ ٔنيؿنٛد :يىني دس
اساضي لذيٕي ٚالغ دس دسٜي ٘يُ  ٚدِتب و ٝدس اساضني صساػني آٖ ٔولن ٛت ػنٙتي ٔب٘ٙنذ پٙجنٚ ٝ
وتبٖ ،ثش٘  ٚغالت وـت  ٚثب سٚؽٞبي آثيبسي ثمّي آثيبسي ٔيؿٛد٘ .يٕي اص ٌٙذْ ٔٛسد ٘يبص وـٛس
ٔلش دس ايٗ اساضي تِٛيذ ٔي ؿٛد  ٚديٍشي دس اساضي تبص ٜاحيبء ؿنذ ٜدس كنوشاي ػنيٙب  ٚجبٞنبي
ديٍش .لؼٕتي اص آة ٔٛسد ٘يبص ايٗ اساضي اص سٚد ٘يُ ا٘تمنبَ داد ٚ ٜثخـني ٘ينض اص ٔٙنبثغ آةٞنبي
صيشصٔيٙي تأٔيٗ ٔي ؿٛد .دس اساضي جذيذ ثٝجبي وـت ٔول ٛت ػٙتي ،ثيـتش ٔولن ٛت ثنبغي
(ٔي ٚ ٜٛػجضيم ٌّ ٚخب٘ ٝاي ثشاي ثبصاس اسٚپب تِٛيذ ٔيؿٛد .دِٚت ٔلش ثٝجنبي ػيبػنت خٛدوفنبيي
وـبٚسصي ،ػيبػت أٙيت غزايي سا اػٕبَ ٔيوٙذ .يؼٙي اص عشيك تٛػؼٝي كنبدسات ٔولن ٛت ثنب
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اسصؽتش دس صٔيٗٞبي جذيذ  ٚثٟشٌٜيشي اص ٔضيت ٘ؼجي ،اسصؽ افضٚدٜي ثيـتشي ث ٝاصاء آة ٔلشفي
تِٛيذ ٞ ٚضيٝٙي ثخـي اص غالت(ٌٙذْم ٔٛسد ٘يبص وـٛس ٔلش سا اص ٔونُ ٔنبصاد تجنبسي ٔولن ٛت
وـبٚسصي تأٔيٗ ٔيوٙذ(Khousam,2004م.
دِٚت يٕٗ تب ايٗ اٚاخش حذٚد يه چٟبسْ غالت ٔٛسد ٘يبص وـٛس سا دس داخُ تِٛيذ  ٚثمي ٝسا اص عشيك
ٚاسدات اسصاٖ تٟي ٚ ٝتٛصيغ ٔيوشد .دس ػٛم ثب ٔوذٚد ػبختٗ ٚاسدات ٔي ٚ ٜٛػجضي ،تِٛيذ آٖ سا دس
داخُ وـٛس ػٛدآٚس ػبخت ٝثٛد .ايٗ دِٚت اص عشيك اكالح ػيبػت ليٕتٌزاسي  ٚاػتشاتظي تـٛيك
كبدسات ٔول ٛت داساي اسصؽ افضٚدٜي ثب  ٚوبٞؾ تِٛينذ داخّني غالت(يؼٙني ػيبػنت اٍِنٛي
وـت ٔجتٙي ثش ٔضيت ٘ؼجيم ٞنذف استمنبء ونبسآيي التلنبدي  ٚپبينذاسي آة وـنبٚسصي سا د٘جنبَ
ٔيوٙذ.
دس وـٛسٞبي اسدٖ  ٚفّؼغيٗ اؿ بِي اٍِٛي ٔلشف آة وـبٚسصي ثيؾ اص وـٛسٞبي ديٍش ٔٙغمٝي
 MENAدػتخٛؽ ت ييش ثٛد ٜاػت .ثٝعٛسي و ٝايٗ د ٚوـٛس ث ٝتذسي تِٛيذ غنالت آثني سا سٞنب
وشد ٚ ٜث ٝوـتٞبي فـشد ٜداساي اسصؽ افضٚدٜي ثب سٚي آٚسد ٜا٘ذ  ٚثخـي اص غنالت ٔنٛسد ٘ينبص
خٛد سا ٚاسد  ٚثخؾ ديٍش سا اص عشيك وـت ديٓ تأٔيٗ ٔيوٙٙذ.
دس جذ 1 َٚػ ٟٓثخؾ وـبٚسصي  ٚػبيش ثخؾٞبي التلبد اص وُ آة اػتولبِي دس تؼذادي اص ايٗ
وـٛسٞب ٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت.
ث ٝعٛسي ؤ ٝـبٞذٔ ٜيؿٛد ،ػ ٟٓوـبٚسصي اص وُ آة اػتولبِي دس ايشاٖ ثيؾ اص ثمي ٝوـنٛسٞب
ٔ ٚيبٍ٘يٗ د٘يب ٔي ثبؿذ .ػ ٟٓثب ي ٔلشف آة دس وـبٚسصي ايشاٖ ٘ؼجت ث ٝوـٛسٞبي ديٍش جٟنبٖ
ثيبٍ٘ش ثٟشٜٚسي ٘بصَ ٔ ٚلشف ثب ي آة دس ٚاحذ ػغح ٔيثبؿذ .دس ػيٗ حبَ ٔيتٛا٘ذ ثٝػٛٙاٖ ينه
فشكت  ٚپتب٘ؼيُ جٟت استمبء ثٟشٜٚسي  ٚسٞب ػبختٗ آة جٟت ٔلبسف ثب اسصؽتش ٘يض تّمي ؿٛد.
ثب تٛج ٝث٘ ٝضديه ؿذٖ ٔمذاس آة اػتولبِي ثٔ ٝمذاس ٔٙنبثغ آة تجذيذپنزيش دس اغّنت وـنٛسٞبي
ٔٙغمٔ ،ٝذيشيت آة ث٘ ٝبچبس ثبيؼتي اص ٞذف تالؽ ثشاي تٟي ٝآة ٞشچ ٝثيـتش ثن ٝػنٛي عشاحني
سٚؽ ٞبيي و ٝثش تمبضب  ٚسفتبس ٔتمبضي تأويذ ٔيوٙذ ،ت ييش يبثذ .ثٙبثشايٗ ػئٛاَ اػبػي ؤ ٝغنشح
ٔيثبؿذ ،ايٗ اػت و ٝثب تٛج ٝثِ ٝض ْٚت ييش پبسادايٓ ٔذيشيت آة اص «ٔذيشيت ػشض »ٝثٔ« ٝنذيشيت
تمبضب» آيب ايٗ ت ييش پبسادايٓ دس اٍِنٛي ٔلنشف آة ٔ ٚنذيشيت تمبضنبي آة وـنبٚسصي دس اينشاٖ ٚ
وـٛسٞبي ديٍش ٔٙغمٝي ٔٙب ا٘ؼىبع يبفت ٝاػت؟ جٟت يبفتٗ پبػخ ث ٝايٗ ػنٛاَ ،دس اينٗ ٘ٛؿنتبس
اثتذا تلٛيشي اص اٍِٛي ٔلشف ٔ ٚذيشيت تمبضبي آة وـبٚسصي دس وـٛسٞبي ٔٙتخت اسا ٔ ٝيؿٛد.
ػپغ يه توّيُ تغجيمي دس ٔٛسد ساثغٝي ثيٗ اٍِنٛي ٔلنشف آة  ٚتجنبست خنبسجي ٔولن ٛت
1- Intensive
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وـبٚسصي دس ايشاٖ  ٚػبيش وـٛسٞبي ٔٙغم ٝا٘جبْ ٔيؿٛد .دس پبيبٖ ث ٝاسصيبثي س٘ٚنذ تون َٛاٍِنٛي
ٔلشف ٔ ٚذيشيت تمبضبي آة وـبٚسصي دس ايشاٖ  ٚوـٛسٞبي ٔٙتخت پشداختٔ ٝيؿٛد.
ارائهی تصًيری از سيمای كلي الگًی مصرف ي مدييري

تااادای ك كشدايرزی رر

كشًرهای مىتخب ي ايران
دس ٕ٘ٛداس  1ػشا٘ٝي ٔٙبثغ آة تجذيذپزيش دس وـٛسٞبي ٔٙغم٘ ٝـبٖ داد ٜؿذ ٜاػتٕٞ .نبٖ ٌ٘ٛنٝ
ؤ ٝالحظٔ ٝيؿٛدٔ ،يبٍ٘يٗ ػشا٘ٝي آة تجذيذپزيش دس ايشاٖ حنذٚد ٔ 2000تشٔىؼنت اػنت ونٝ
٘ؼجت ث ٝػشا٘ٝي آة دس ٔٙغمٝي خبٚسٔيب٘ ٚ ٝؿنٕبَ آفشيمنب ٚضنؼيت ثٟتنشي داسد .دس ٔينبٖ اينٗ
وـٛسٞب ،ػشثؼتبٖ ػؼٛدي وٕتنشيٗ  ٚاينشاٖ داساي ثيـنتشيٗ ػنشا٘ٝي آة تجذيذپنزيش ٔنيثبؿنذ.
وـٛسٞبي اسدٖ ،يٕٗ ،ػٕبٖ ،اِجضايش ،ت٘ٛغٔ ،لش ٔ ٚشاوؾ اص ٘ظنش ٔمنذاس آة ٔٛجنٛد دس ٚضنؼيت
ثوشا٘ي لشاس داس٘ذِ .جٙبٖ ،ػٛسي ٚ ٝايشاٖ ٛٙٞص ثٔ ٝشحّٝي ثوشا٘ي ٘شػيذٜا٘ذِٚ .ي ثب تٛجن ٝثن ٝس٘ٚنذ
افضايؾ جٕؼيت  ٚتمبضبي آة ،ث ٝصٚدي ثب ٔؼئّٝي تٙؾ آة ٔٛاجٔ ٝيؿ٘ٛذٍٔ .ش ايٙىن ٝاص عشينك
اػٕبَ ػيبػت ٞبي وٙتشَ جٕؼيت اص يه عشف  ٚاكالح اٍِٛي ٔلنشف ٔ ٚنذيشيت تمبضنبي آة اص
ػٛي ديٍش اص سػيذٖ وـٛس ثٔ ٝشحّٝي ثوشا٘ي جٌّٛيشي ؿٛد.
الگًی مصرف ي مييري تاااای ك كشايرزی رر مصر
وـٛس ٔلش اص ٘ظش تٛٙع ٔول ٛت وـبٚسصي  ٚؿشايظ الّيٕي تب حذٚدي ثب ؿشايظ وـٛس ٔب ؿجبٞت
داسدٔ .يضاٖ ثبس٘ذٌي ايٗ وـٛس وٕتش اص ايشاٖ ثٛد ٚ ٜاص حذٚد ٔ 5يّئتش دس ٘ٛاحي كوشايي تب 200
ٔيّئتش دس ػبَ دس ٘ٛاحي ػبحّي دس ٘ٛػبٖ ٔيثبؿذ .دس حنبَ حبضنش حنذٚد  80دسكنذ ونُ آة
اػتولبِي ث ٝثخؾ وـبٚسصي 5 ،دسكذ ثٔ ٝلبسف ؿٟشي  ٚسٚػتبيي  15 ٚدسكذ ث ٝثخؾ كنٙؼت
اختلبف يبفت ٝاػت.
وـٛس ٔلش دس د ٚدٝٞي اخيش دس صٔيٝٙي ثبصيبفت  ٚاػتفبدٜي ٔجذد اص پؼبةٞبي ؿٟشي  ٚكٙؼتي
 ٚآةٞبي ثشٌـتي آثيبسي ػشٔبيٌ ٝزاسي صيبدي ا٘جنبْ داد ٜاػنت .ثن ٝدِينُ وٕجنٛد آة ،ػيبػنت
تٛػؼٝي وـبٚسصي دس ايٗ وـٛس ٔجتٙي ثش استمبء ثٟشٜٚسي آة  ٚصٔنيٗ اص عشينك احينبء  ٚثبصػنبصي
اساضي كوشايي ٔيثبؿذ .ث ٝعٛسي و ٝتب پبيبٖ د ٚدٝٞي ا َٚلشٖ جبسي اكالح  ٚثبصػبصي حنذٚد 4
ٔيّي ٖٛايىش صٔيٗ صساػي ثش٘بٔٝسيضي ؿذ ٜاػت) . (Epio, 1998; FAO, 2001ثب ٚجٛد وٕجنٛد
آة دس وُ وـٛس ،ثيـتش وـبٚسصا٘ي و ٝدس دس ٚ ٜدِتبي ٘يُ ثن ٝوـنبٚسصي ٔـن ِٙٛذ ،آة ونبفي دس
دػتشع داس٘ذ؛ ِٚي اص ٘ظش صٔيٗ ٔوذٚديت داس٘ذ .ث ٝعٛسي و ٝدس ػبَ  2تنب ٔ 3ولن َٛدس صٔنيٗ
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تِٛيذ ٔيوٙذ) .(Hopkins, 1993دس ايٗ اساضي ،آة آثيبسي ثذ ٖٚا٘ذاصٌٜيشي توٛيُ ٔيٌنشدد ٚ
صاسػيٗ ثبثت آة توٛيّي ثٟبيي پشداخت ٕ٘يوٙٙذ.
صاسػيٙي و ٝدس ا٘تٟبي وب٘بَٞبي دسج 3 ٚ 2 ٝلشاس داس٘ذ ،صٔيٗٞبي خٛد سا ثنب صٜآةٞنبي ثب دػنت
آثيبسي ٔيوٙٙذ .دس ٘تيج ٝويفيت صٔيٗ دس ايٗ ٘ٛاحي س ٚث ٝوبٞؾ ٔيثبؿذ.
ثب ٚجٛد تالؽٞبيي و ٝدس جٟت تأٔيٗ آة  ٚافضايؾ حجٓ آة تخلنيق سٚد ٘ينُ اص  55/5ثن69 ٝ
ٔيّيبسد ٔتشٔىؼت دس ػبَ ث ٝػُٕ آٔذ ٜاػتِٚ ،ي ث ٝدِيُ افضايؾ جٕؼيت پيؾثيٙي ٔيؿنٛد ونٝ
تب ػبَ  2050ػشا٘ٝي آة وـٛس ٔلش ث ٝحذٚد ٔ 466-754تشٔىؼت دس ػبَ وبٞؾ يبثنذ .دس اينٗ
كٛست ٚضؼيت وـٛس اص ٘ظش آة دس دػتشع ث ٝؿذت ثوشا٘ي خٛاٞذ ؿذ.
ٟٔٓتشيٗ  ٚحيبتي تشيٗ ٔٙجغ آة ٔلش سٚد ٘يُ اػت و ٝجشيبٖ فلّي آٖ ٔت يش ثٛد ٚ ٜس٘ٚنذ آٖ دس
ػبَٞبي ٔختّف س ٚث ٝوبٞؾ ٔنيثبؿنذ .ثن ٝعنٛسي ون ٝحجنٓ آٖ اص ٔ 111يّينبسد ٔتشٔىؼنت دس
ػبَٞنبي  1870-1899ثنٔ 84 ٝيّينبسد ٔتشٔؼىنت دس دٚسٜي  ٚ 1900-59وٕتنش اص ٔ 52يّينبسد
ٔتشٔىؼت دس ػبَٞبي  1984-87سػنيذ ٜاػنت(Khaoazam, 2004م .صْ ثن ٝرونش اػنت ونٝ
ثشاػبع لشاسداد  1959ثيٗ ٔلش  ٚػٛداٖ ،حجٓ آة تخليق يبفت ٝثن ٝوـنٛس ٔلنش ٔؼنبدَ 55/5
ٔيّيبسد ٔتشٔىؼت دس ػبَ ٔيثبؿذ .وُ ثشداؿت آة اص ٔٙبثغ صيشصٔيٙي دس ػبَ ٔؼبدَ ٔ 5/4يّينبسد
ٔتشٔىؼت ثشآٚسد ٔي ؿٛد .دس ٔلش ػٛ٘ ٝع آة صيشصٔيٙي ٚجٛد داسد .ا َٚآثي و ٝدس آثخٛاٖٞبي دسٜ
 ٚدِتبي ٘يُ لشاس داسد .ايٗ آة ،ػب ٘ٔ 8 ٝيّيبسد ٔتشٔىؼت ثشآٚسدٔ ٜيؿٛد ؤ 3 ٝيّيبسد ٔتشٔىؼت
آٖ ث ٝسٚد ٘يُ ثشٔيٌشدد .ايٗ آة دس حميمت ٔٙجغ آة تّمي ٕ٘يؿٛد؛ ثّى٘ ٝفٛر آةٞنبي ؿنجىٝي
آثيبسي  ٚصٞىـي اػت و ٝاص ٘ظش ويفي ثشاي آثيبسي ٔٙبػت ٔيثبؿذ .ونُ ثشداؿنت اص اينٗ رخينشٜ
حذٚد ٔ 4/7يّيبسد ٔتشٔىؼت دس ػبَ تخٕيٗ صدٔ ٜيؿٛد).(Yakoub, 1995
٘ٛع د ْٚآةٞبي صيشصٔيٙي ،آةٞبيي اػت ون ٝدس حبؿنيٝي دِتنب  ٚدسٜي ٘ينُ لنشاس داسد  ٚتٛػنظ
خبنٞبي وـبٚسصي ٔجبٚس آٖ ت زئ ٝيؿٛد .ايٗ آة ثشاي ثٟشٜثشداسي تّفيمي ٔٙبػت اػت.
٘ٛع ػ ْٛآةٞبي صيشصٔيٙي ػجبست اص آةٞبي ٔٛجٛد دس ػًٞٙبي ٔبػٝاي ٘بثيبٖ) (Nabianاػنت
و ٝثضسيتشيٗ ػفشٜي آثي جٟبٖ ٔيثبؿذ  ٚاص ؿٕبَ ػٛداٖ ِ ٚيجي تب كوشاي غشثني ٔلنش أتنذاد
داسد  ٚرخيننننشٜي آٖ اص  (Khadam, 2001) 16000تننننب ٔ 20000يّيننننبسد ٔتشٔىؼننننت
) (Attia, , et al, 1997تخٕيٗ صد ٜؿذ ٜاػتٙٔ .جغ ديٍش آة ٔلش ،آة ثبساٖ دس ٔٙبعك ػبحّي
اػت و ٝحجنٓ آٖ حنذٚد ٔ 15يّينبسد ٔتشٔىؼنت دس ػنبَ تخٕنيٗ صدٔ ٜنيؿنٛد ٔ 2/4 ٚيّينبسد
ٔتشٔىؼت آٖ دس وـبٚسصي ٔلشف ٔيؿٛد) .(Allen,1996-bحذٚد ينه ٔيّينبسد ٔتشٔىؼنت آة
٘يض لبثُ جٕغآٚسي اص ػيالةٞبي كوشاي ػيٙب ٛ٘ ٚاحي دسيبي ػش ٔيثبؿنذ .ؿنيشيٗ ونشدٖ آة
دسيب دس ٔٙبعك ػبحّي ،رخيشٜي اػتشاتظيه آة ٔلش ثشاي ٔلبسف ؿٟشي  ٚكٙؼتي ثٝؿٕبس ٔيسٚد
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و ٝحجٓ آٖ ث ٝحذٚد ٔ 30يّيبسد ٔتشٔىؼت دس ػبَ ثنبِ ٔنيؿنٛد .ثش٘بٔنٝي اػنتفبدٜي ٔجنذد اص
پؼبةٞبي ؿٟشي  ٚكٙؼتي  ٚصٜآةٞبي وـبٚسصي ٔٛسد تٛج ٝخبف وـٛس ٔلش ٔيثبؿذ .دس غينبة
ؿجىٞٝبي صٞىـي ،ثخـي اص پؼبةٞبي وـبٚسصي دٚثبسٚ ٜاسد ػيؼتٓ ؿذ ٚ ٜثٔ ٝلشف ٔيسػذ.
ثشآٚسد ٔيؿٛد و ٝآة حبكُ اص صٞىؾٞبي عجيؼي د ٚتب چٟبس ثبس دس ٔؼيش جشينبٖ آة سٚد ٘ينُ اص
ػذ اػٛاٖ تب دسيبي ٔذيتشا٘ٛٔ ٝسد اػتفبد ٜلشاس ٔيٌيشد .ايٗ ػيؼنتٓ چشخب٘ن ٝآة ،وـنٛس ٔلنش سا
لبدس ػبخت ٝاػت و ٝثب اػٕبَ ٘ٛػي اٍِنٛي ٔلنشف آة ،دس حنبِيون ٝثشاػنبع ثنيالٖ آة ٔٛجنٛد
ٔؼتميٕبً ٔ 38يّيبسد ٔتشٔىؼت آة دس وـبٚسصي ٔلشف ٔيؿٛد ،دس ػُٕ ثنيٗ  60تنب ٔ 80يّينبسد
ٔتشٔىؼت دس چشخٝي تِٛيذ ثٔ ٝلشف ثشػذ.
ثب اػ ٕبَ وٙتشَ ؿذيذ ثش ٔلشف  ٚتٛصيغ آة  ٚاستمبء وبسآيي آثيبسي ،حجٓ آةٞنبي صٞىـني س ٚثنٝ
وبٞؾ اػت .دس حبَ حبضش حجٓ وُ آةٞبي صٞىـي و ٝثٔ ٝلشف ٔجذد ٔنيسػنذ ،حنذٚد 12/3
ٔيّيبسد ٔتشٔىؼت ثبِ ٔيؿٛد ؤ ٝؼبدَ  %33آة آثيبسي ٔنيثبؿنذ .حنذٚد ٔ 8يّينبسد ٔتشٔىؼنت
ديٍش اص آةٞبي غيشٔتؼبسف ٘يض جٟت ثبصيبفت  ٚاػتفبدٜي ٔجذد دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت.
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝروش ٌشديذ ،اػتشاتظي تٛػؼٝي وـبٚسصي آثي دس ٔلش ٔجتٙي ثش اػتفبدٜي حنذاواش اص
ٔضيت ٘ؼجي اػت .دس ايٗ ساػتب دٛ٘ ٚع اػتشاتظي اػٕبَ ٔيؿنٛد؛ يىني دس اساضني لنذيٕي ون ٝدس
دسٜي سٚد ٘يُ  ٚدِتب لشاس داس٘ذ  ٚديٍشي وـبٚسصي ٔذسٖ دس اساضي ثبصػبصي  ٚاحيب ؿذٔ ٜنيثبؿنذ.
دس اساضي لذيٕئ ،ول ٛت ػٙتي ٔب٘ٙذ پٙج ،ٝوتبٖ ،ثش٘  ٚػبيش غالت وـنت ٔنيؿنٛد .فٙنأٚسي
آثيبسي دس ايٗ اساضي وٕتش دػتخٛؽ تؤ َٛيثبؿذِٚ ،ي وـتٞبي فـشد ٜثب ضشيت وـت  1/5تب
ٔ 2ول َٛدس ػبَ ٔؼٕٔ َٛي ثبؿذ .حذٚد ٘يٕي اص ٌٙذْ ٔنٛسد ٘ينبص وـنٛس دس اينٗ اساضني تِٛينذ
ٔي ؿٛد .دس اساضي ثبصػبصي  ٚاحيب ؿذ ٜثٚٝيظ ٜدس كوشاي ػيٙب ،اص عشيك ا٘تمبَ آة ٘يُ  ٚاػتخشاج
آة صيشصٔيٙي  ٚاػٕبَ ػيؼتٓ وـبٚسصي  ٚآثيبسي ٔذسٖ ٔول ٛت ثبغي كنبدساتي(ٔي ٚ ٜٛػنجضيم
جٟت ثبصاس اسٚپب تِٛيذ ٔيؿٛد.
ثٝعٛس وّي اػتشاتظي تٛػؼ ٝوـبٚسصي دس ٔلش ػجبست اص أٙيت غزايي  ٚخٛدوفبيي ٘ؼجي دس تِٛيذ
ٌٙذْ اػت .ث ٝػجبست ديٍش ايٗ وـٛس تالؽ ٔيوٙذ تب اص عشيك تٛػؼ ٝكبدسات ٔول ٛت ثنب اسصؽ
 ٚثٟشٌٜيشي اص ٔضيت ٘ؼجي ،اسصؽ ثيـتشي ثٝاصاء آة ٔلشفي تِٛيذ ٕ٘بيذ  ٚكٛستوؼنبة ثخـني اص
ٌٙذْ ٚاسداتي سا اص ٔوُ ٔبصاد تجبسي ٔول ٛت وـبٚسصي ثباسصؽتش پشداخت ٕ٘بيذ.
ثبٚجٛد تالؽٞبي صيبدي و ٝدس جٟت استمبء ٔذيشيتٞبي آة وـبٚسصي كٛست ٌشفتن ٝاػنتٙٞ ،نٛص
 ٓٞاٍِٛي وـت دس اساضي لذيٕي ث ٝؿذت توت تأثيش ػيبػت والٖ التلنبدي دس ساػنتبي تومنك
خٛدوفبيي ٘ؼجي غزايي لشاس داسد .دس ٘تيج ،ٝوـتٞبي و٘ٛٙي يؼٙي غنالت ،ثنش٘ ٘ ٚيـنىش حجنٓ
ثب يي اص آة ٘يبص داس٘ذ).(Abuzeid & Rady, 1992
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ثٝعٛسوّي اص ثشسػي ثش٘بٔٞ ٝبي تأٔيٗ  ٚتخليق آة دس وـبٚسصي ٔلش  ٚثشخي ديٍش اص وـنٛسٞبي
ٔٙغمٝي (MENAخبٚسٔيب٘ ٚ ٝؿٕبَ آفشيمبم چٙيٗ اػتٙجبط ٔي ؿٛد و ٝث ٝتذسي اسصؽ التلبدي
آة دس اٍِٛي تجبست ٔ ٚلشف آة وـبٚسصي آٟ٘ب ا٘ؼىبع يبفتن ٝاػنت .دس اينٗ وـنٛسٞب ون ٝداساي
الّيٓ خـه ٘ ٚيٕٝخـه ٔيثبؿٙذ ،تؤ َٛاجتي دس ثٟجٛد اٍِٛي ٔلشف آة وـبٚسصي آغنبص ؿنذٜ
اػت ٌ ٚشايؾ چـٍٕيشي ث ٝثبص تخليق آة اص ٔولن ٛت صساػني«آة ثنش» ثنٔ ٝولن ٛتي ونٝ
داساي اسصؽ افضٚدٜي ثب ٘ ٚيبص آثي وٕتش ٔيثبؿذٔ ،ـبٞذٔ ٜيؿٛد.
ايٗ ٌشايؾ ػجت افضايؾ وبسآيي التلبدي آة  ٚافضايؾ تٕبيُ وـبٚسصاٖ ث ٝپشداخت ثٟبي ثيـتشي
ثشاي آة ٔلشفي ٌشديذ ٜاػت .ثشسػي س٘ٚذ تخليق آة دس ثيـتش ايٗ وـٛسٞب٘ ،ـبٖ ٔيدٞذ ونٝ
ث ٝتذسي اص ػ ٟٓآة وـبٚسصي وبػت ٝؿذ ٚ ٜايٗ وبٞؾ دس ٘تيجٝي ثٟجٛد فٙنأٚسيٞنبي آثينبسي ٚ
اٍِٛي وـت ثذ ٖٚوبٞؾ اسصؽ افضٚدٜي ثخؾ وـبٚسصي ٔيؼش ٌشديذ ٜاػت.
وـٛس ٔلش ٛٙٞص  ٓٞداساي ٔضيت ٘ؼجي دس تِٛيذ پٙج ٝاػت .ثٝعٛسيو ٝافنضايؾ تِٛينذ  ٚتٛػنؼٝي
كٙبيغ ٘ؼبجي دس ايٗ وـٛسٔ ،يتٛا٘ذ  ٓٞػجت وبٞؾ ٔلشف آة ؿذٞ ٚ ٜنٓ ثن ٝافنضايؾ اؿنت بَ
ثشاي ٘يشٚي وبس فشاٚاٖ ٔلش وٕه وٙذ .چبِؾٞبي فشآسٚي ايٗ وـٛس ػال ٜٚثش وٕجٛد آة ،ػجبست اص
ايجبد اؿت بَ ،وبٞؾ فمش  ٚتأٔيٗ ٔٛاد غزايي اسصاٖ ثشاي افشاد وٓ دسآٔذ ٔيثبؿٙذ.
ٚاسدات ٔننٛاد غننزايي  ٚخننٛسان داْ اص ػننبَ  1960ثنن ٝثؼننذ ،ثننٕٞ ٝننشا ٜآة ٔجننبصي ٔوتننٛي ايننٗ
ٔول ٛت ،وـٛس ٔلش سا لبدس ػبخت ٝتب ث ٝأٙيت غزايي ٘بيُ ؿٛد .دس ػيٗ حبَ وـبٚسصاٖ ٔلنشي
ٛٙٞص  ٓٞث ٝتِٛيذ ٔول ٛت«آة ثش»  ٚوٓاسصؽ ثشاي ٔلشف داخّني  ٚكنبدسات ادأنٔ ٝنيدٙٞنذ.
ثيـتش تِٛيذ داخّي ثش٘ ثٔ ٝلشف داخّي ٔيسػذِٚ ،ي ثخؾ وٕي اص آٖ ٞنٓ كنبدس ٔنيؿنٛد .دس
ػبَٞبي اخيش حذٚد  300000تٗ ثش٘ دس ػبَ كبدس ؿذ ،ٜدس حبِي ون ٝكنبدسات پٙجن ٝون ٝينه
ٔول َٛػٙتي  ٚداساي ٔضيت ٘ؼجي ٔيثبؿذ ،وبٞؾ يبفت ٝاػت).(Kotb, et al, 2000
اص چبِؾٞبي ديٍشي و ٝايٗ وـٛس ثب آٖ ٔٛاجٔ ٝيثبؿذ ،ليٕتٌزاسي آة وـبٚسصي اػنت .ثنذيٟي
اػت و ٝتأٔيٗ آة اسصاٖ يب ٔجب٘ي و ٝثٔ ٝلشف ثيسٚي ٚ ٝؿٛسي خبنٞبي دس ٚ ٜدِتبي ٘يُ ٔٙجنش
ؿذٕ٘ ،ٜيتٛا٘ذ ادأ ٝيبثذ .ليٕنتٌنزاسي آة وـنبٚسصي ثنش ٔجٙنبي ٔؼنبحت ٘ ٚنٛع ٔولن ٚ َٛينب
ليٕتٌزاسي حجٕي آة اص يه عشف  ٚحزف ٔوذٚديت ا٘تخبة ٔول َٛتٛػظ وـبٚسصاٖ ثٕٞٝشاٜ
ثٟجٛد ٘ظبْ ثبصاسيبثي اص ػٛي ديٍش  ٚينب ػيبػنتٞنبيي اص اينٗ لجينُٔ ،نيتٛا٘نذ ثن ٝونبٞؾ تِٛينذ
ٔول ٛت«آة ثش»  ٚافضايؾ تِٛيذ ٔول ٛت ثنب اسصؽتنش ٔٙتٟني ؿنٛد ون ٝاص آة ٔونذٚد وـنٛس
اػتفبدٜي التلبديتشي ثٝػُٕ آيذ.
1- Water-Intensive
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الگًی مصرف ي مييري تاااای ك كشايرزی رر كشًر مراكش
ٔشاوؾ دس لؼٕت ٘يٕٝخـه ٔٙغمٝي  MENAلشاس داسد .ػّيسغٓ ا٘جبْ اكالحبت ٘ؼنجتبً ٚػنيغ
التلبدي اص اٚاػظ دٝٞي ٞـتبدٛٙٞ ،ص  ٓٞدِٚت ػيبػت جبيٍضيٙي ٚاسدات اص عشيك اػٕنبَ ٔٛا٘نغ
تؼشف ٝاي سا ادأٔ ٝيدٞذ) .(Doukkali,1997ػ ٟٓثخنؾ وـنبٚسصي دس تِٛينذ ٘بخنبِق داخّني
 %18/4دس كبدسات %30 ،ثٛد٘ ٚ ٜيٕي اص جٕؼيت فؼبَ وـٛس دس ايٗ ثخنؾ اؿنت بَ داس٘نذ .حنذٚد
ٙٔ %85بثغ آة وـٛس دس ثخؾ وـبٚسصي ٔلشف ٔيؿٛدٕٞ .ب٘ٙذ وـٛس ٔب ،اٍِٛي ٘بٔٙبػت تجنبست
خبسجي ٔ ٚلشف ٘بثٟيٝٙي آة دس وـبٚسصي دس ٔشاوؾ فـبس فضايٙذ ٜاي ثش ٔٙبثغ آة ٔوذٚد وـنٛس
ٚاسد ػننبخت ٝاػننت .ث نش اػننبع ٔغبِؼننٝي) ،(Doukkali,1997دس ٔننشاوؾ ثننش ٚاسدات ٌ ٙنذْ ٚ
ٔول ٛت صساػي كٙؼتي  %50تؼشفٚ ٝضغ ٌشديذ ٜاػتِٚ .ني دس ٔنٛسد ٚاسدات ٔين ٚ ٜٛػنجضيجبت،
ايٗ تؼشف ٝوٕتش اص ٔ %7يثبؿذ .ػال ٜٚثش ايٗ ،يبسا٘ٝي پشداختي ثن ٝليٕنت تِٛيذوٙٙنذٜي ٌٙنذْ دس
ػبَ ٔ 1994ؼبدَ  %28اسصؽ تِٛيذي ٔول َٛثٛد.
ايٗ دسحبِي اػت و ٝثش اػبع ٔغبِؼٝي ثب٘نه جٟنب٘ئ ،نشاوؾ اص ٔضينت ٘ؼنجي خنٛثي دس تِٛينذ
ٔول ٛت ثبغي ثشخٛسداس ٔي ثبؿذ .ػيبػت حٕبيتي دِٚت دس ٔٛسد ٌٙذْ ٌ ٚيبٞبٖ كٙؼتي و٘ ٝينبص
آثي آٟ٘ب ثيـتش اص ٔول ٛت غيشحٕبيتي ٔب٘ٙذ ٔي ٚ ٜٛػنجضي اػنت ،فـنبس ثنش ٔٙنبثغ آة وـنٛس سا
افضايؾ داد ٚ ٜدس ٘تيج ٝػيبػت ثبص تخليق آةٔ ،يتٛا٘ذ ضٕٗ وبٞؾ ايٗ فـبس ،اٍِٛي تخليق
آة ٔيبٖ ٔول ٛت سا ث ٝػٕت اٍِٛي ثٟي ٝٙػٛق دٞذ .ثيـتش آة اػتولبِي دس ٔشاوؾ ،اص ٔٙنبثغ
ػغوي(حذٚد  40ػذ ٔخض٘يم تأٔيٗ ٔيؿٛدٙٔ .بثغ ػغوي آة حذٚد  %75آة ٔلشفي ايٗ وـٛس
(ٔ 8/7يّيبسد ٔتشٔىؼتم سا تأٔيٗ ٔيوٙذ .اٌشچ ٝدس ػبَٞبي اخيش تالؽ صيبدي جٟت ثٟجٛد اٍِٛي
ٔلشف آة وـبٚسصي اص عشيك اػٕبَ اكالحبت ٟ٘بدي  ٚفٙأٚسي كٛست ٌشفتِٚ ،ٝي پيـشفت دس ايٗ
صٔي ٝٙث ٝوٙذي ا٘جبْ ٔيٌيشد.
ٔؼئِٛيت ٔذيشيت ٔٙبثغ آة دس ٔشاوؾ ،ثشػٟذٜي ٚصاست تٛػؼٝي وـبٚسصي ٔيثبؿذ ون ٝاص عشينك
ثخؾ ٟٔٙذػي سٚػتبيي اػٕبَ ٔيؿٛد٘ .ش ٌزاسي آة دس ٔشاوؾ ثٌٝ٘ٛ ٝاي اػٕنبَ ٔنيؿنٛد ونٝ
ٞضيٞٝٙبي ثٟشٜثشداسي ٍٟ٘ ٚذاسي تأٔيٗ آة ث ٝعٛس وبُٔ ثبصپشداخت ٌشدد.
چگًوگي تعييه الگًی كش

ي تعرفه ك رر حًاهی بريس  Loukkosرر شمال غربي

مراكش
دس ايٗ حٛضٝي آثي ،آة ٔٙغمٝاي  Loukkosػ ٝحٛضٝي وٛچه سا پٛؿؾ ٔيدٞذ و ٝثنٝعنٛس
ٔتٛػظ ٔ 2/5يّيبسد ٔتشٔىؼت آة ػغوي ٟٔبس ؿذ ٜثنشاي وـنبٚسصاٖ ٔٙغمن ٝسا تنأٔيٗ ٔنيوٙنذ.
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ٔذيشيت آة وٙتشَ  ٚتخليق آة  ٚتؼييٗ اٍِٛي وـت سا دس اينٗ حٛضن ٝثن ٝػٟنذ ٜداسد  ٚثنشاي
تشغيت وـبٚسصاٖ ث ٝسػبينت اٍِنٛي وـنت ٔنٛسد ٘ظنش ون ٝثشاػنبع ػيبػنت خٛدوفنبيي ؿنىش ٚ
فشآٚسدٜٞبي ؿيشي تؼييٗ ٔيٌشدد ،ػيبػت تـٛيمي  ٚحٕنبيتي سا اػٕنبَ ٔنيوٙنذ .ػيبػنتٞنب ٚ
ضٛاثظ اػٕبَ ؿذ ٜجٟت ثٟشٜثشداسي ٔغّٛة اص آة ػجبستٙذ اص:
 -1تؼييٗ ٘مـ ٝوبداػتش دس ٔوذٚد ٜاساضي توت پٛؿؾ پشٚط ٜآثيبسي
 -2تجٕيغ ٔضاسع توت پٛؿؾ ؤ ٝؼبحت آٟ٘ب وٛچه ٔيثبؿذ  ٚتجذيُ لغؼبت صٔيٗٞبي وٛچنه
ث ٝؿىُ ٔؼتغيُ  ٚػٕٛد ثش وب٘بَٞبي فشػي ثٙٔٝظٛس ثٟيٙنٝػنبصي صٔنبٖ ٔ ٚينضاٖ آثينبسي جٟنت
جٌّٛيشي اص خشد ؿذٖ صٔيٗٔ ،ؼبّٔ ٝدس ٔٛسد صٔيٗٞبي وٛچىتش اص ٞ 5ىتبس ٕٔٛٙع ٔيثبؿذ.
 -3تؼشيف اٍِٛي وـت  ٚسػبيت آٖ تٛػظ ثٟشٜثشداساٖ .ثنشاي ايجنبد اٍ٘ينض ٜدس حنذٚد  20تنب %25
صٔيٗ وـبٚسصاٖ ا٘تخبة ٔول َٛآصاد ٔيثبؿذ .ثٙٔٝظٛس ثٟيٝٙػبصي تٛصيغ آة  ٚثش٘بٔٝسيضي آثينبسي
دس صٔيٗٞبي توت پٛؿؾ پشٚطٜي سٚؽ آثيبسي ثٚٝػيّٝي وٕيؼي ٖٛاٍِنٛي وـنت دسٔونذٚدٜي
ٔٛسد ٘ظش تؼييٗ ٔيٌشدد.
ٔ -4يضاٖ يبسا٘ ٝپشداختي ث ٝتأػيؼبت ٔ ٚـبسوت ٔبِي ثٟشٜثنشداساٖ دس تنبٔيٗ ٞضيٙنٝي تبػيؼنبت
آثيبسي٘ ،ظبْ تؼشفٝي آة ٔ ٚيضاٖ ثبصپشداخت ٞضيٞ ٝٙبي ا٘جبْ ؿذ ٜاص عشيك ٘ظنبْ تؼشفنٔ ٝـنخق
ٔيؿٛد.
 -5ثشاي تـٛيك وـبٚسصاٖ ث ٝسػبيت اٍِٛي وـت ٔٛسد ٘ظش ،دِٚت تنبٔيٗ داْٞنبي ؿنيشي اكنالح
ؿذ ،ٜخذٔبت دأپضؿىئ ،شاوض جٕغآٚسي ؿيش  ٚخذٔبت تشٚيجي سا ثش ػٟذٔ ٜيٌيشد  ٚدس احنذا
وبسخب٘جبت لٙذ  ٚكٙبيغ ؿيش ػشٔبيٌٝزاسي ٔيوٙذ.
الگًی مصرف ي مييري تاااای ك رر كشًر اررن
دس حبَ حبضش اص وُ آة اػتولبِي دس وـٛس اسدٖ ٞبؿٕي و ٝثبِ ثش ٔ 925يّينٔ ٖٛتشٔىؼنت دس
ػبَ ٔيثبؿذ %64 ،ث ٝثخؾ وـبٚسصي %30 ،ثٔ ٝلبسف ؿٟشي  %6 ٚثٔ ٝلبسف كنٙؼتي اختلنبف
داسدٟٓٔ .تشيٗ ٔول ٛت صساػي ػجبستٙذ اص ٌٙذْ  ٚج ٛو ٝثنٝعنٛس ػٕنذ ٜثن ٝكنٛست دينٓ وـنت
ٔيؿ٘ٛذٟٓٔ .تشيٗ ٔولن ٛت ثنبغي ػجنبست اص ػنجضيجبتٔ ،ينٜٛجنبت  ٚصيتن(FAO, 2009)ٖٛ
ٔيثبؿذ .ثٝػّت وٕجٛد ؿذيذ آة دس ايٗ وـٛسٔ« ،ذيشيت تمبضب» ثٝجبي تالؽ دس جٟنت ػشضنٝي
(تأٔيٗم ثيـتشآة(ٔذيشيت ػشضٝم ،تخليق ثٟي ٚ ٝٙاػتفبد ٜپبيذاس اص آة ٔٛجٛد سا ٞذف لنشاس دادٜ
اػت .دس ايٗ ساػتب ،ضٕٗ اػتفبد ٜاص الذأبت ػبصٜاي(٘لت ػيفٖٞٛنبي تٛاِنت ونٓ فـنبسٚ ،ػنبيُ
٘ـتيبة ،ػيؼتٓٞبي وٙتشَ دس ؿجىٞٝبي تٛصيغ آة  ٚاػتفبد ٜاص آثيبسي لغنشٜاي دس وـنبٚسصيم،
اػتشاتظي غبِت دس ٔذيشيت تمبضنب ػجنبست اص اػنتفبد ٜاص اثضاسٞنبي غيشػنبصٜاي يؼٙني ٔـنٛقٞنبي
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التلبدي  ٚحمٛلي ثٙٔٝظٛس ت ييش سفتبس ٔتمبضيبٖ آة  ٚا٘جبْ اكالحبت ٟ٘نبدي ون ٝػنجت تؼنٟيُ
ايٗ سٚيىشد ؿٛد)ٔ ،(Savenije, 2002يثبؿذٟٓٔ .تشيٗ ٞذف ايٗ اػتشاتظي ،ونبسثشد سٚؽٞنبيي
اػت و ٝفبيذٜي(ٔٙبفغم خبِق اػتفبد ٜاص ٞش ٚاحذ آة ثيـي ٝٙؿٛدٔ .ذيشيت تمبضبي آة دس ثخنؾ
وـبٚسصي اسدٖ ؿبُٔ ٔٛاسد صيش اػت:
 -1ثبصيبفت ٔ ٚلشف ٔجذد پؼبةٞب  ٚفبضالةٞبي تلفي ٝؿذ ٜدس وـبٚسصي.
 -2وبٞؾ ثشداؿت آة صيشصٔيٙي اص عشيك اػٕبَ تؼشف ٝآة  ٚا٘شطي ٔلشفي دس پٕپبط آة چنبٜٞنبي
وـبٚسصي.
 -3اػتفبد ٜاص ف ٖٛٙجذيذ آثيبسي دس وـبٚسصي.
 -4ت ييش اٍِٛي وـت اص ٔول ٛت«آة ثش» ثٔ ٝول ٛتي ٔب٘ٙذ ٔول ٛت ثبغي ثٝجبي ٔول ٛت
صساػي و ٝآة وٕتشي ٔلشف  ٚثبصد ٜالتلبدي ثب تشي تِٛيذ ٔيوٙٙذ.
يبفتٞٝبي توميمبت ا٘جبْ ؿذ ٜدس دسٜي اسدٖ)٘ (Tutundjian, 2005ـبٖ ٔنيدٞنذ ونٔ ٝلنشف
كويح آة  ٚا٘تخبة ٔٙبػت ٔول ٛت وـبٚسصئ ،نيتٛا٘نذ ضنٕٗ ونبٞؾ ٔلنشف آة ٔؼنبػذت
وـبٚسصي ث ٝالتلبد وـٛس اسدٖ سا افضايؾ دٞذ .ث ٝػجبست ديٍش ،تمبضبي ثخؾ وـنبٚسصي ثن ٝآة سا
ٔي تٛاٖ ثذ ٖٚوبٞؾ اسصؽ افضٚد ٜثخؾ وـبٚسصي تأٔيٗ وشد .ايٗ ٞذف ٔيتٛا٘نذ اص عشينك ت يينش
اٍِٛي وـت جٟت تؼٟيُ ٚاسدات آة ٔجبصي  ٚكذٚس ٔول ٛتي ٘ظيش ٔي ٚ ٜٛػجضي تومنك يبثنذ.
ثٝعٛسوّي ٞذف ٔذيشيت آة دس ٔضسػ ،ٝثٟيٝٙػبصي ٔلشف آة دس ٔضسػ ٝيؼٙي تِٛيذ حذاواش اسصؽ
التلبدي ثب وٕتنشيٗ آة آثينبسي)ٔ (Tutundjian, 2005نيثبؿنذ .دس ػنغح حٛضن ،ٝتخلنيق
ٔٙبػت آة ٔٛجٛد ثيٗ ٔلبسف ٔختّف ،چٍٍ٘ٛي تٛصيغ  ٚتوٛيُ آة ثٔ ٝلشفوٙٙذٌبٖ  ٚچٍٍ٘ٛي
ٔلشف آة تٛػظ آٟ٘ب اص جّٕٔ ٝؼب ّي اػت ؤ ٝذيشيت آة ثب آٖ ػنش  ٚونبس داسد .النذأبت تمبضنب
ٔوٛس سا ٔيتٛاٖ ث ٝچٟبس ٌش ٜٚالذأبت فٙي ،الذأبت ٟ٘بدي ،الذأبت حمنٛلي  ٚاثضاسٞنبي التلنبدي
تمؼيٓثٙذي وشد .ايٗ الذأبت ٔيتٛا٘ذ  ٓٞغيشٔبِي(آٌب ٜػبصيم  ٓٞ ٚالذأبت ٔبِي(ٔب٘ٙذ ٔـٛقٞنب
ٔ ٚوشنٞبي التلبديم ثبؿذٕٞ .چٙيٗ ايٗ الذأبت ٔنيتٛا٘نذ اِضأي(اػنتفبد ٜاص ضنٛاثظ لنب٘٘ٛي ٚ
٘ظبستيم  ٚيب اختيبسي(ٔب٘ٙذ ٘ظبْ ثبصاس آةم ثبؿذ .ثٝعٛسوّي ٞذف ٔنذيشيت تمبضنبي آة ػجنبست اص
وٙتشَ تمبضب  ٚثٟجٛد ثٟشٚ ٜسي  ٚوبسآيي ٔلشف آة دس وـبٚسصي اػتٞ .ذف كشف ٝجنٛيي ٔلنشف
آة سا ٔيتٛاٖ اص عشيك ثٟجٛد فٙأٚسي  ٚت ييش اٍِٛي وـت تأٔيٗ ٕ٘ٛد .تنبٔيٗ اينٗ ٞنذف دس ٌنشٚ
اسصيننبثي اثننشات التلننبدي  ٚتوّيننُ فبيننذٞ –ٜضيٙنن ٝثش٘بٔننٞٝننب  ٚػيبػننتٞننبي آة ٔننيثبؿننذ
(ٕٞ ٚ Magieraىبساٖ2006 ،م.
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ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝروش ٌشديذ ،ثشاػنبع ٔغبِؼنٝي ) (Sayan, 2000اص ٔينبٖ پنب٘ضد ٜوـنٛس ٔٙغمنٝي
(MENAخبٚسٔيب٘ ٚ ٝؿٕبَ آفشيمبم اٍِٛي كبدسات ٔول ٛت وـبٚسصي ٞفت وـنٛس(ايشاٖ ،اسدٖ،
وٛيتِ ،جٙبٖ ،ػشثؼتبٖ ػؼٛدي ،ػٛسي ٚ ٝفّؼغيٗ اؿ بِيم ثٌٝ٘ٛٝاي اػنت ونٔ ٝمنذاس آة ٔلنشف
ؿذ ٜدس فشآيٙذ تِٛيذ آٟ٘ب ،ثيؾ اص ٔمذاسي اػت و ٝثبصتبة وٕجٛد ٘ؼجي ٔٙبثغ آة ؿيشيٗ(آة آثنيم
آٟ٘ب ٔيثبؿذ  ٚيب ٔوذٚديتٞبي ديٍش ٕٔىٗ اػت ثيؾ اص ٔونذٚديت آة ،اٍِنٛي كنبدسات آٟ٘نب سا
توت تأثيش لشاس دٞذ .صْ ث ٝروش اػت و ٝثن ٝػّنت ثٟجنٛد اٍِنٛي ٔلنشف آة  ٚتجنبست خنبسجي
ٔول ٛت وـبٚسصي دس ثشخي اص ايٗ وـٛسٞب ٘ظيش اسدٖٔ ،لش ،يٕٗٔ ،شاوؾ  ٚت٘ٛغ ٚضؼيت ت ييش
وشد ٜاػت.
اخيشا يه ثش٘بٔٝي ساٞجشدي جٟت ٔذيشيت آة دس اسدٖ تٟي ٝؿذ ٜو ٝاٞذاف آٖ ػجبست اػت اص:
ٔ -1ـخق وشدٖ ٟٔٓتشيٗ  ٚحيبتيتشيٗ چبِؾٞبي فشاسٚي ٔذيشيت آة وـٛس.
 -2تؼييٗ ساٞىبسٞبي ٔٙبػت ٔذيشيتي جٟت حُ ٔؼب ُ ٔجتال ث ٝثش ٔجٙبي سٚؽٞبي ػّٕي ٔٛجٛد
 ٚتجشثيبت جٟب٘ي.
ثش٘بٔٝي تٟي ٝؿذ ٜدس ٔؼشم ثشسػي كبحت٘ظشاٖ ٘ ٚخجٍبٖ لشاس ٔيٌيشد ٞ ٚذف آٖ ػجبست اػنت
اص:
 -1اجشاي فؼبِيتٞبيي ثٙٔٝظٛس ظشفيتػبصي جٟت استمبء ظشفيتٞبي ٔذيشيتي دس وـٛس.
 -2اسا  ٝخذٔبت ٔـبٚسٜاي ث ٝدِٚت  ٚجبٔؼ ٝدس ٔٛسد ٔؼب ُ ٔشثٛط ث ٝآة.
 -3تؼييٗ ٚضؼيت ٔٛجٛد  ٚچـٓا٘ذاص ٔٙبثغ آة وـٛس.
 -4چٍٍ٘ٛي ػبصٌبسي  ٚتغجيك ٔذيشيت آة ثب ت ييشات الّيٕي  ٚخـىؼبِي.
ثش٘بٔٝي ٚصاست آة  ٚآثيبسي اسدٖ دس ٔٛسد وبٞؾ تمبضب اص عشينك آٌنب ٜػنبختٗ ػٕن٘ ْٛؼنجت ثنٝ
ٚضؼيت آة ،تٕبْ جٙجٞ ٝبي ػيىُ آة اص ٘ض َٚثبساٖ  ٚجٕغآٚسي آٖ تب تلفي ٚ ٝثٟشٜثنشداسي اص آٖ
سا دس ثش ٔيٌيشد٘ .ظش ث ٝايٙى ٝثٟنشٜثنشداسي ٘بپبينذاس اص آةٞنبي صيشصٔيٙني  ٚتخّينٝي ػنفشٜٞنبي
صيشصٔيٙي اص ٔؼب ُ ػٕذٜي ثخؾ آة ٔيثبؿذ .ثش٘بٔٝي ٔنذيشيت ساٞجنشدي دس پني اػٕنبَ ضنٛاثظ
ػخت جٟت حفظ ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ٔيثبؿذ .ايٗ ثش٘بٕٔٞ ٝچٙنيٗ ثنش ا٘جنبْ اكنالحبت ٟ٘نبدي،
اػنننتفبدٜي ثٟيٙننن ٝاص ٔٙنننبثغ آة  ٚتؼينننيٗ حنننذ ثنننشاي ٔلنننشف آة وـنننبٚسصي تأوينننذ داسد
).(Jordon Times, July 27, 2009
الگًی مصرف ي مييري

ك كشايرزی رر يمه

اص ٘ظش س٘ٚذ تؤ َٛذيشيت آثيبسي  ٚاٍِٛي ٔلشف آة ػغوي  ٚصيشصٔيٙي ،تجشثينبت وـنٛس يٕنٗ
ثيؾ اص ػبيش وـٛسٞبي ٔٙغمٝي  MENAث ٝتجشثٝي وـٛس ٔب ؿنجبٞت داسد .آة دس وـنٛس يٕنٗ
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ٕٞب٘ٙذ وـٛس ٔب ٕٞيـٔ ٝوذٚد ثٛد ٜاػتِٚ ،ي دس استفبػبت ثش خنالف ٘نٛاحي ديٍنش وـنٛس ٔينضاٖ
ثبس٘ذٌي ػب ٘٘ ٝؼجتب وبفي ثٛد ٚ ٜاص  300تب ٔ 1200يّئتش دس ػبَ ٔت يش اػت .وـٛس يٕٗ ٔب٘ٙنذ
وـٛس ٔب داساي ػبثمٝي دسخـب٘ي دس ٔذيشيت أٛس آة ٔنيثبؿنذ .دس دٚساٖ تٕنذٖ ؿنجب)،(Sheba
ٔشدْ اص ٔٙبثغ آة خٛد ثب اػتفبد ٜاص سٚؽٞب  ٚفٙأٚسيٞبي ثٔٛي ػبصٌبس ثب ٔويظ خنٛد ثن ٝثٟتنشيٗ
ٚج ٝاػتفبدٔ ٜيوشد٘ذٔ .شدْ يٕٗ ثب اثذاع ػبصٜٞنبي ٔبٞشا٘نٝاي ٔب٘ٙنذ تنشاعثٙنذي ،آثخينضداسي ٚ
ػبختٗ ثٙذٞبي خبوي جشيبٖ ٞبي ػيالثي سا ٟٔبس  ٚثب ٔذيشيت چـٕٝػبسٞب  ٚآثخيضداسي ،تٛا٘ؼتٙذ
جٕؼيت صيبدي سا ت زي ٝوٙٙذ  ٚحتي ثب كنذٚس ٔولن ٛت ٔنٛسد تمبضنبي جٟب٘ينبٖ ٔب٘ٙنذ لٟنٚ ٜٛ
ايٙذيٍ ،ٛدسآٔذ اسصؽ لبثُ تٛجٟي وؼت وٙٙذ.
ثب ٚسٚد فٙأٚسي ٞبي ٔذسٖ ٔب٘ٙذ ٔٛتٛسپٕپ  ٚتشاوتٛس ث ٝوـٛس ٔ ٚشاجؼت وبسٌشاٖ ٟٔبجش ،ث ٝتنذسي
دا٘ؾ فٙي  ٚايذٜٞبي جذيذ ٔذيشيتي  ٚاٍِٞٛبي ػبصٔب٘ي ٘يض ٚاسد وـٛس ؿنذ ون ٝثنب ػيؼنتٓٞنبي
ػٙتي تفبٚت صيبدي داؿت .اِٚنيٗ آثنبس اينٗ ت يينشات ػجنبست اص تٛػنؼٝي ػنشيغ ٔٙنبثغ آةٞنبي
صيشصٔيٙي ثب وٕه فٙأٚسي حفبسي ثٛد .ثشاػبع لٛا٘يٗ ؿشػي  ٚػشفي ،وؼب٘ي ون ٝدس حفنش چنبٜٞنب
ػشٔبيٌٝنزاسي وشد٘نذ ،داساي حنك ٔبِىيت(حينبصتم ٌشديذ٘نذ .دِٚنت يٕنٗ ٞنٓ اص عشينك اػٕنبَ
ػيبػتٞبي والٖ التلبدي اص لجيُ اػغبي ٚاْٞبي وٓ ثٟش ،ٜا٘شطي اسصاٖ  ٚػشٔبيٌٝنزاسي دس ٘ظنبْ
توميك  ٚتشٚي ثب تأويذ ثش آثيبسي ثنٚٝػنيّٝي آةٞنبي صيشصٔيٙني ،اينٗ س٘ٚنذ سا ػنشػت ثخـنيذ.
دس٘تيج ٝآة صيشصٔيٙي تب ػبَ  1995ثؼيبس وٕتش اص ٞضيٝٙي ٚالؼني آٖ ليٕنتٌنزاسي ؿنذ .ػنالٜٚ
ثشايٗ ،دِٚت اص آة صيشصٔيٙي ثٟشٜي ٔبِىب٘ ٚ ٝيب حكاِٙظبس ٜدسيبفت ٕ٘يوشد.
ػيبػت ثبصسٌب٘ي دِٚت ٘يض ثب ٔٙغ ٚاسدات ٔي ٚ ٜٛػجضي ث ٝاضبف ٝثشداؿنت اص آة صيشصٔيٙني وٕنه
ٕ٘ٛد .ثٝعٛسيو ٝػ ٟٓآةٞبي صيشصٔيٙي ث ٝحذٚد د ٚػ ْٛاسصؽ تِٛيذات وـبٚسصي افضايؾ يبفنت.
پيبٔذ ايٗ ػيبػتٞب ،اػتخشاج اص ػفشٞ ٜبي آة صيشصٔيٙي ثيـتش اص ت زي ٝعجيؼي يؼٙي ثيالٖ ٔٙفي
آٟ٘ب ٔيثبؿذ .اٍِٛي ٘بٔٙبػت ٔلشف آة وـبٚسصي ٘يض ػجت تـذيذ ٚضؼيت ٌشديذ.
ثيالٖ ٔٙفي ثيـتش ػفشٜٞنبي آة صيشصٔيٙني  ٚخـنه ؿنذٖ چنبٜٞنب  ٚچـنٕٞٝنب پيبٔنذ اٍِنٛي
ثٟشٜثشداسي ٘بٔٙبػت آةٞبي صيشصٔيٙي دس وـٛس يٕٗ ٔيثبؿذ .اينٗ ٚضنؼيتٔ ،ـنبثٟت صينبدي ثنب
تجشثٝي وـٛس ٔب دس صٔيٝٙي ثٟشٜثشداسي ٘بپبيذاس اص آةٞبي صيشصٔيٙني داسد .اص ػنٛاسم ديٍنش اينٗ
اٍِٛي ثٟشٜثشداسي ،افت ويفي آة صيشصٔيٙي يؼٙي ؿٛس ؿذٖ آٟ٘ب دس ٘تيجٝي افنت ػنغح ايؼنتبثي
آة صيشصٔيٙي ٔيثبؿذ .ليٕت ٘بصَ آةٞبي صيشصٔيٙي ٘يض ث ٝافضايؾ تّفبت آة ،سا٘ذٔبٖ پبييٗ ا٘تمبَ
ٔ ٚلشف آة وٕه وشد ٜاػت.
ثشخالف آةٞبي صيشصٔيٙي و ٝثب ػشٔبيٌٝزاسي ثخنؾ خلٛكني تٛػنؼ ٝيبفنت ،تٛػنؼٝي آةٞنبي
ػغوي ٕٞب٘ٙذ وـٛس ٔب ثب ػشٔبيٌٝزاسي دِٚت  ٚوٕهٞبي ثيٗإِّّي ا٘جبْ ٌشفنتِٚ .ني ثنشخالف
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وـٛس ٔب ،ثٟشٜثشداساٖ ايٗ آةٞب اص پشداخنت ٞضيٙنٝي ػنشٔبيٌٝنزاسيٞ ،ضيٙنٞٝنبي ثٟنشٜثنشداسي ٚ
ٍٟ٘ذاسي تب وب٘بَٞبي دسجٔ 2 ٝؼبف ثٛد٘ذ .يؼٙي آةٞبي ػنغوي تنب وب٘نبَٞنبي دسجنٔ 2 ٝجنب٘ي
توٛيُ صاسػيٗ ٔيٌشدد .تشويت آة اسصاٖ  ٚفمذاٖ ػبصٔبٖٞبي ٔوّي ثشاي لجٔ َٛؼئِٛيت ٔذيشيت
ثٟشٜثشداسي ٍٟ٘ ٚذاسي ؿجىٞٝبي آثيبسي ،ػجت وبٞؾ ثٟشٜٚسي آة دس ٔضسػ ٝؿذ .ػّيسغنٓ اثنشات
ٔٙفي تأٔيٗ آة اسصاٖ ثش ٔويظ صيؼت(آة  ٚخنبنم ،تنالؽٞنبي دِٚنت يٕنٗ دس ٘ٛػنبصي ثخنؾ
وـبٚسصي  ٚتٛػؼ ٝوـت  ٚكبدسات ٔول ٛت ثب اسصؿي ٔب٘ٙذ لٔ ،ٜٟٛي ٚ ٜٛػجضي ثٝعٛسوّي ٔٛفك
ثٛد ٜاػت .ثشسػي ٔومميٙي ٔب٘ٙنذ )٘ (Ward,2000ـنبٖ ٔنيدٞنذ ون ٝلجنُ اص افنضايؾ ليٕنت
ٌبص ٚيُٞ ،ضي ٝٙاػتخشاج آة صيشصٔيٙي دس يٕٗ ٔؼبدَ  0/02د س دس ٔتشٔىؼت يؼٙي وٕتنش اص ينه
دٞ ٓٞضيٚ ٝٙالؼي آٖ ثٛد .دس حبِي و ٝثب ليٕنت  0/1د س تٟٙنب ٞضيٙن ٝاػنتخشاج  ٚتوٛينُ آة ثنٝ
وـبٚسصاٖ سا پٛؿؾ ٔيدٞذ .ثب افضايؾ ليٕت ٌبص ٚيُ اص  0/02ث 0/16 ٝد س دس ِيتش ثيٗ ػبَٞنبي
 1996تب  ، 2001ليٕت آة  ٓٞثٔ ٝنٛاصات آٖ افنضايؾ يبفتن ٝاػنت .ثن ٝػجنبستي ،آة ديٍنش ثنشاي
وـبٚسصاٖ يٕٙي اسصاٖ ٘يؼت  ٚاٌش ٞضيٞٝٙبي صيؼت ٔويغي اضبف ٝثشداؿنت آة صيشصٔيٙي(ؿنٛسي
آةم  ٚؿٛس  ٚصٜداس ؿذٖ خبنٞب دس ٘تيجٔ ٝلشف ثي سٚي ٝآة ػغوي سا دس ٘ظش ثٍيش٘نذ؛ ٞضيٙنٝي
تأٔيٗ آة دس يٕٗ ثؼيبس ثب خٛاٞذ ثٛد.
أٙيت غزايي دس يٕٗ ثشاي دِٚت يه چبِؾ ٘جٛد ٜاػت؛ صيشا ايٗ وـٛس تب اٚاخش دٝٞي ٌزؿنت ٝثنٝ
غالت اسصاٖ دػتشػي داؿت ٚ ٝاص عشيك ػيبػت ثبصسٌنب٘ي تٛا٘ؼنت ٝاػنت ون ٝثن ٝتٛػنؼٝي وـنت
ٔول ٛتي ثپشداصد و ٝداساي اسصؽ افضٚدٜي ثب ٔيثبؿٙذ .دس حميمت ػيبػت ليٕتٌنزاسي آة ثنب
اػتشاتظي تٛػؼٝي وـبٚسصي  ٚاٞذاف ػيبػي دِٚت ٕٞؼ ٛثٛد ٜاػتِٚ .ي ثب تٛج ٝث ٝثوشاٖ ٔبِي ٚ
ثشخي اص آثبس ٔٙفي ػيبػتٞبي ٔزوٛسٓٞ ،او ٖٛٙدِٚت يٕٗ ٕٞب٘ٙذ ػيبػتٍضاساٖ وـٛس ٔب دسكنذد
ايجبد ت ييشات اػبػي دس صٔيٝٙي ػيبػت ليٕتٌزاسي  ٚػيبػتٞبي توشيفي خنٛد ٔنيثبؿنٙذ .اص
جّٕٝي ايٗ ػيبػتٞبٔ ،يتٛاٖ حزف تذسيجي يبسا٘ٞٝبي ػٛخت  ٚا٘شطي٘ ،ش ثٟش ،ٜيبسا٘ٝي غنالت
ثشاي ٔلشفوٙٙذٌبٖ ٕٞ ٚچٙيٗ يبسا٘ٝي ٔشثٛط ثٞ ٝضيٙنٝي ثٟنشٜثنشداسي ٍٟ٘ ٚنذاسي پنشٚطٜٞنبي
آةٞبي ػغوي  ٚثٝعٛسوّي ٚالؼي وشدٖ ليٕتٞب سا ٘بْ ثشد .ايٗ ت ييشات سا ٔيتٛاٖ تونت ػٙنٛاٖ
ػيبػت تؼذيُ ػبختبسي ث ٝؿٕبس آٚسد.
ثخـي اص ايٗ ت ييشات ٔؼّ َٛضؼف دِٚت دس ٔذيشيت آةٞبي ػغوي ٔيثبؿذ و ٝثنشاي حنُ اينٗ
ٔـىُ دسكذد ا٘تمبَ ٔذيشيت ثٟشٜثشداسي ٍٟ٘ ٚذاسي پشٚطٜٞبي آثيبسي ث ٝثٟشٜثشداساٖ  ٚثٝعنٛسوّي
وبٞؾ ٘مؾ دِٚت دس فؼبِيتٞبي التلبدي  ٚتٕشوضصدايي ٔيثبؿذ.
٘ظش ث ٝايٙى ٝدِٚت يٕٗ ثٝعٛس فضايٙذٜاي ٍ٘شاٖ تٟني ؿنذٖ ػنفشٜٞنبي آة صيشصٔيٙني ٔنيثبؿنذ،
دسحبَ حبضش ٞذف پبيذاسي ايٗ ٔٙبثغ ث ٝا٘ذاصٜي ٞذف افضايؾ دسآٔذ وـبٚسصاٖ إٞيت پيذا ونشدٜ
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اػت .دس ساػتبي تومك ايٗ ٞذف ،ليٕت آة وـبٚسصي افضايؾ يبفت ٝثنٝعنٛسيون ٝثتٛا٘نذ حنذالُ
ٞضيٝٙي ثٟشٜثشداسي ٍٟ٘ ٚذاسي پشٚطٜٞبي آة ػغوي سا ثپٛؿب٘ذ .افضايؾ ليٕت آة ث ٝثٟجٛد اٍِٛي
ٔلشف آة اص عشيك تٛػؼ ٝوـت ٔول ٛتي و ٝونبسآيي ٔلنشف آة ثنب تشي داس٘نذٔ ،ب٘ٙنذ لٟن،ٜٛ
خشٔب ،اٍ٘ٛس ،وٙجذٌٛ ،ج ٝفشٍ٘ي ،پيبص ،ي ٛف  ٚاسصٖ ٔٙجنش ؿنذ ٜاػنت .اينٗ ٔولن ٛت اص ٔضينت
٘ؼجي خٛثي ثشخٛسداس ٔيثبؿذ .صيشا ٘ؼجت ٞضيٝٙي ٔٙبثغ داخّي ث ٝاسصؽ افضٚدٜي آٟ٘ب وٛچهتش اص
يه ٔيثبؿذ(Ward, 2000م.
٘ظش ث ٝايٙى ٝدس حبَ حبضش ٔٙبثغ آة ػغوي تب حذ ظشفيت تٛػنؼ ٝيبفتنٙٔ ٚ ٝنبثغ آة صيشصٔيٙني
ثيؾ اص ظشفيت ٔٛسد ثٟشٜثشداسي لشاس ٌشفت ٝاػت ،استمنبء ثٟنشٜٚسي  ٚحفبظنت ٔٙنبثغ آة ثن٘ ٝفنغ
وـبٚسصاٖ ٔيثبؿذ .ثٙبثشايٗ ٘يبص ث ٝثٟجٛد ٔذيشيت ٔلشف آة ثيؾ اص ٌزؿت ٝاحؼبع ٔيؿٛدِٚ .ني
تالؽ ٞبي دِٚت دس ايٗ ساػتب ث ٝوٙذي كٛست ٔيٌيشد .صْ ث ٝروش اػت و ٝثش خالف فنبص تٛػنؼٝ
و ٝثشاي افشاد ريٙفغ خٛؿبيٙذ ثٛد ،فبص ٔذيشيت وبسآٔذ ٘يبص ث ٝت ييشاتي داسد ون ٝچٙنذاٖ خٛؿنبيٙذ
٘يؼت .چشا و ٝحزف يبسا٘ٞٝب  ٚافضايؾ ليٕت ثٚٝيظ ٜليٕنت آةٕٔ ،ىنٗ اػنت ثن ٝونبٞؾ دسآٔنذ
وـبٚسصاٖ ٔٙجش ؿٛد؛ ٍٔش ايٙى ٝثب ا٘تمبَ دا٘ؾ  ٚفٙأٚسي ٔب٘غ وبٞؾ دسآٔذ آ٘بٖ ؿن٘ٛذ .ػّنيسغنٓ
ايٗ ٔـىُ ،ث٘ ٝظش ٔي سػذ و ٝثٟجٛد ٔذيشيت آة وـبٚسصي  ٚافضايؾ وبسآيي ٔلنشف آة اص عشينك
ػشٔبيٌ ٝزاسي دس توميك  ٚتشٚي  ٚافضايؾ ليٕت تِٛيذات وـبٚسصي ٔٛجٝتنشيٗ ٌضيٙن ٝاػنت ونٝ
وـٛس ٔب ٘يض ثبيؼتي دس ايٗ جٟت ٌبْ ثشداسد .چشا و ٝايٗ ػيبػت ٔيتٛا٘ذ ضٕٗ ونبٞؾ فـنبس ثنش
ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ،دس ٟ٘بيت ث ٝافضايؾ دسآٔذ وـبٚسصاٖ ٔٙجش ؿٛد .ػيبػت تٕشوضصدايي ٔيتٛا٘ذ
ٌبٔي ٔؤثش دس جٟت تـٛيك وـبٚسصاٖ ث ٝلجٔ َٛؼئِٛيتٍٟ٘ ،ذاسي  ٚپبيذاسي ػيؼتٓ آثيبسي تّمني
ؿٛد .پزيشؽ فٙأٚسيٞبي ٘ٛيٗ آثينبسي ٔ ٚنذيشيتي ٕٞنشا ٜثنب ػيبػنتٞنبي تـنٛيمي  ٚحٕنبيتي،
ٔي تٛا٘ذ ث ٝاػتفبد ٜاص ايٗ پتب٘ؼيُ وٕه وٙذ .دِٚت يٕٗ اص عشيك جٟتدٞي اػتجبسات  ٚيبسا٘ٞٝب اص
تٛػؼٝي ٔٙبثغ آة ث ٝالذأبتي و ٝػجت افضايؾ وبسآيي  ٚحفبظت ٔٙبثغ آة ٔيٌشدد ،ث ٝتومك ايٗ
ٞذف وٕه ٔيوٙذ).(Schlund, 1997
ارزيابي تطبياي ريوي تحًل ك ي مييري

تاااای ك كشايرزی رر ايران ي كشًرهای

مىتخب
ثشسػي س٘ٚذ تؤ َٛذيشيت آة  ٚث ٝتجغ آٖ ٔذيشيت تمبضبي آة وـبٚسصي٘ ،ـبٖ ٔيدٞذ ون ٝاينٗ
س٘ٚذ دس وـٛسٞبي ٔختّف ٕٞ ٚچٙيٗ دس حب ت ٔختّف تٛػؼٝي التلبدي يىؼبٖ ٘يؼنت .اص آ٘جنب
و ٝتمشيجبً ٞيچ پذيذٜي التلبدي– اجتٕبػي سا ٕ٘يتٛاٖ ثذ ٖٚدس ٘ظش ٌشفتٗ يه لبِنت وّني ٔنٛسد
ٔغبِؼٝي جذي لشاس داد ،صْ اػت س٘ٚذ تؤ َٛذيشيت تمبضبي آة دس لبِجي وّي  ٚلبثُ تؼٕنيٓ دس
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ثيـتش وـٛسٞبي جٟبٖ ثشسػي ؿٛد .اِجت ٝدس ثشسػي اينٗ تون َٛدس ٞشينه اص وـنٛسٞبي دس حنبَ
تٛػؼ ،ٝثبيؼتي چبسچٛة وّي ثب ٔـخلبت ٚ ٚيظٌي ٞبي التلنبدي آٖ وـنٛس تغجينك داد ٜؿنٛد ٚ
ػپغ ٘تيجٌٝيشي  ٚاسا ٝي عشيك ؿٛد.
س٘ٚذ وّي تؤ َٛذيشيت آة  ٚث ٝتجغ آٖ ٔذيشيت آة وـبٚسصي ،تب حلن َٛؿنشايظ ٔٙبػنت ثنشاي
تٛػؼٝي پبيذاس سا ٔيتٛاٖ ثٔ ٝشاحُ پٌ ٙب٘ٝي صيش تشػيٓ وشد:
ٔ -1شحّٝي ػشضٝي فشاٚاٖ ٔ ٚلشف وٓ.
ٔ -2شحّٝي افضايؾ تمبضب  ٚوٙتشَ و ٝعني آٖ اػنتفبد ٜاص آة ٘ظنبْداس ؿنذ ٚ ٜفشٙٞنً اػنتفبدٜ
ٔـتشن اص آٖ تىٛيٗ ؿذ ٜاػت.
ٔ -3شحّٝي تٛػؼٝي وٕي و ٝعي آٖ ٔوذٚديت ٔٙبثغ آة ٔـخقتش ؿذ ٚ ٜثبػن ٔنيؿنٛد ونٝ
أىب٘بت ٔبِي ٟٔ ٚبستٞبي فٙي  ٚتىٙيىي دس جٟت ػبخت تأػيؼبت ثٟشٜثشداسي ،ا٘تمنبَ ،تٛصينغ ٚ
تٛػؼٝي آٟ٘ب ثٝوبس ٌشفت ٝؿٛد.
ٔ -4شحّٝي افضايؾ ثٟشٜٚسي و ٝعي آٖ ٔوذٚديت ٔٙبثغ آة ِض ْٚايجبد تؼبدَ ثيٗ ٔٙبثغ آة لبثُ
دػتشػي ٔ ٚيضاٖ ٔلشف(تؼبدَ ػشض ٚ ٝتمبضبي آةم ٔوشص ؿذ ٚ ٜػؼي ٌشديذ ٜاػت ثٟشٜثنشداسي
ثٟي ٝٙثش ٔجٙبي وٙتشَ ٔلشف ا٘جبْ ؿٛد.
دس ايٗ ٔشحّ ٝاػت وٛ٘ ٝػي ٍ٘شؽ اسصؿي ٘ؼجت ث ٝآة ثٚٝجنٛد ٔنيآينذ  ٚآة ثنٝػٙنٛاٖ ونب ي
التلبدي  ٚاػتشاتظيه ٔغشح ٔيؿٛد.
ٔ -5شحّٝي تٛػؼ ٝويفي و ٝعي آٖ وٙتشَ ٘ ٚظنبست ثنش تمبضنب ،وٙتنشَ آِنٛدٌي  ٚينبفتٗ ٔٙنبثغ
جذيذ٘ ،ظيش ثبصيبفت فبضالةٞب  ٚاػتفبد ٜاص آةٞبي فؼيّي ٔٛجٛد دس طسفبي صيبد ٔٛسد تٛجن ٝلنشاس
ٔي ٌيشد  ٚالذأبتي ٘ظيش ٚضغ لٛا٘يٗ ،اػتفبد ٜاص اثضاسٞبي ٔذيشيت تمبضب ،ػيبػتٌزاسيٞبي جذيذ
 ٚت ييش ػبصٔبٖٞبي اجتٕبػي دس جٟت وٙتشَ آِٛدٌي ٔ ٚلشف آة إٞيت ٔييبثذ.
اص ٚيظٌي ٞبي ٔذيشيت آة دس ايٗ ٔشحّ ،ٝث ٝسػنٕيت ؿنٙبختٗ حمنٛق آة ثنشاي ٔلنشف وٙٙنذ،ٜ
ليٕتٌزاسي ثش ٔجٙبي اسصؽ ٚالؼي ٔ ٚذيشيت آة دس ػغح حٛض ٝآثشيض ٔيثبؿذ.
ثذيٗ تشتيت ٔالحظٔ ٝيؿٛد ؤ ٝذيشيت آة ٔمِٝٛاي پٛيب ثٛد ٚ ٜثنب افنضايؾ جٕؼينت  ٚتمبضنب دس
جٟت ثٟيٝٙػبصي ٔلشف تؤ َٛييبثذ .ثٝػٛٙاٖ ٔابَ اٌنش دس ٌزؿنت ٝتِٛينذ وـنبٚسصي ثنب ٞنذف
حل َٛحذاواش ٔول َٛدس ٚاحذ صٔيٗ كٛست ٔيٌشفت ،او ٖٛٙثبيؼتي ثنب ٞنذف حلن َٛحنذاواش
ٔول َٛدس ٚاحذ آة ا٘جبْ ؿٛد .دس ايٗ ساػتب ،ثبيؼتي ػيبػتٞبي حٕبيتي  ٚتـٛيمي پنيؾثيٙني
ؿٛد .ثٝػجبست ديٍش جٟتٌيشي ٔذيشيت آة ثبيؼتي اص ػشضٔٝوٛسي ث ٝتمبضبٔوٛسي ٌشايؾ يبثنذ.
اص عشف ديٍش ثشاي ٔتٛاصٖ ػبختٗ تٛػنؼٝي وـنبٚسصي ثنب تنبٔيٗ ٔ ٚلنشف آة٘ ،ينبص ٔجشٔني ثنٝ

16

بزرسي تطبيقي الگًي مصزف ي مذيزيت تقاضاي آب كشايرسي در . . .

فشًٙٞػبصي ٚجٛد داسد .ثبينذ دلنت ونشد ون ٝاصدينذٌب ٜتٛػنؼٔ ،ٝجنب٘ي تنبٔيٗ ٔ ٚلشف(ػشضنٚ ٝ
تم بضبيم آة ػٕيمبً ت ييش خٛاٞذ وشد  ٚػبختبسٞبي ػى٘ٛتي ،كٙؼتي  ٚوـبٚسصي دػتخٛؽ ت يينش
خٛاٞذ ؿذ .اٌش دس ٔذيشيت آة ثٛٔ ٝضٛع تٛػؼ ٚ ٝفشًٙٞػبصي آٖ تٛج ٝؿنٛدٔ ،ونذٚديت ٔٙنبثغ
آة ثٟٓٔ ٝتشيٗ پشٚػٝي تٛػؼ ٝدس آيٙنذ ٜتجنذيُ خٛاٞنذ ؿنذ  ٚچٙب٘چن ٝاينٗ ٔونذٚديت اص ٘ظنش
ٔذيشيت تمبضبي آٖ پٟٙبٖ ثٕب٘ذ ،دچبس ٔـىالت صيبدي خٛاٞيٓ ؿذ(ػظيٕي1381 ،م.
ثشسػي تغجيمي اٍِٛي ٔلشف ٔ ٚذيشيت تمبضبي آة دس ايشاٖ  ٚػبيش وـٛسٞبي ٔٙغم ٝخبٚسٔيب٘ٚ ٝ
ؿٕبَ آفشيمب ٘ـبٖ ٔيدٞذ و ٝساثغٝي ٔؼتميٕي ثيٗ ٔمذاس ػشا٘ٝي آة تجذيذپزيش  ٚس٘ٚنذ تونَٛ
ٔذيشيت تمبضبي آة وـبٚسصي دس وـٛسٞبي ٔٙغم ٝلبثُ ٔـبٞذ ٜاػتٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝدس ٕ٘نٛداس 1
ٔالحظٔ ٝيؿٛد؛ وـٛس ٔب اص ٘ظش ٔمذاس ػشا٘ٝي آة ٘ؼجت ث ٝوـٛسٞبي ديٍش ٔٙغمٚ ،ٝضغ ثٟتنشي
داسدِٚ .ي اص ٘ظش اٍِٛي تخليق آة ٔيبٖ ٔلبسف ٔختّف ٕٞ ٚچٙيٗ ا٘تمبَ پبسادايٓ ٔـنىُ آة اص
ٔذيشيت ػشض ٝثٔ ٝذيشيت تمبضب دس ػُٕٚ ،ضغ ايشاٖ ٘بٔغّٛةتش اص ثمي ٝوـٛسٞبي ٔٙغم ٝاػت.
ٔمبيؼٝي اٍِٛي تجبست خبسجي ٔول ٛت وـبٚسصي ثيٗ وـٛس ٔب  ٚػبيش وـنٛسٞبي ٔٙتخنت ٘ينض
٘ـبٖ ٔي دٞذ و ٝاٍِٛي تجبست خبسجي ٔول ٛت وـبٚسصي دس اينشاٖ ثن ٝجنبي ايٙىنٔ ٝجتٙني ثنش
ٔضيت ٘ؼجي ثبؿذ ،ثيـتش ٔجتٙي ثش وبٞؾ ؿىبف(فبكّٝم ثيٗ تِٛيذ ٔ ٚلشف داخّي ايٗ ٔول ٛت
اػت .ايٗ دس حبِي اػت و ٝدس وـٛسٞبي ديٍش ٔٙغمٝي  ،MENAػيبػتٞبيي دس جٟت اكنالح
اٍِٛي تجبست خبسجي ٔول ٛت وـبٚسصي ،استمبء وبسايي  ٚثٟشٜٚسي آة  ٚوبٞؾ فـبس ثش ٔٙبثغ آة
اػٕبَ ٔيؿٛد.
دس حبِي و ٝثشاػبع تجلشٜي(1م ٔبدٜي  106لب٘ ٖٛثش٘بٔٝي ػ ْٛتٛػؼ ،ٝدِٚت ٔىّف ؿنذ ٜاػنت
و ٝاص عشيك تخليق آة ث ٝتِٛيذ ٔول ٛتي و٘ ٝيبص آثي وٕتش  ٚثبصد ٜالتلنبدي ثيـنتشي داس٘نذ،
وبسايي التلبدي آة سا افضايؾ دٞذ؛ دس ػُٕ ٔـبٞذٔ ٜيؿٛد و ٝدس ػيبػتٞبي اجشايي ،ثش خنالف
ايٗ تجلشٞ ٜذف خٛدوفبيي ثٝجبي أٙيت غزايي د٘جبَ ٔيؿٛد.
گرايشات غالب رر اوتخابات الگًی كش ي فىآيری بياری رر كشًرهای مىتخب
دس ثيـتش وـٛسٞبي ٔٙتخت ،وـبٚسصاٖ ا٘تخبة ٔول ٚ َٛفٙأٚسي تِٛيذ سا ثش ٔجٙبي ا٘تظنبساتؿنبٖ
اص ليٕت ٔول ٚ َٛػٛأُ تِٛيذ اص جّٕ ٝآةٙٔ ،بثغ دس دػتشع٘ ،يشٚي وبس ٔٛجنٛد ،دػتشػني ثنٝ
ثبصاس فشٚؽ  ٚػبيش ٔالحظبت ا٘جبْ ٔيدٙٞذ .دس ٔٛاسد ٘بدسي دِٚتٞب اٍِٛي وـت  ٚفٙأٚسي آثيبسي
سا ثش وـبٚسصاٖ توٕيُ ٔيوٙٙذِٚ .ي دس ثؼيبسي اص ٔٛاسد دِٚتٞب دس فشآيٙذ تلٕيٓػبصي وـبٚسصاٖ
٘مؾ تؼييٗوٙٙذ٘ ٜذاس٘ذ٘ .مؾ دِٚتٞب دس تأثيشٌزاسي ثش تلٕيٕبت ٔشثٛط ثن ٝا٘تخنبة ٔولنٚ َٛ
فٙأٚسي تِٛيذ ٔوذٚد ث ٝاػٕبَ ػيبػتٞبي تـٛيمي ،تٙجيٟي  ٚحٕبيتي ٔيؿٛد .ثن ٝػجنبست ديٍنش،

تحقيقات اقتصاد كشايرسي/جلذ /4شمارٌ/2تابستان(9319صص)9-25

17

دِٚتٞب اص عشيك اكالح ػيبػتٞبي ليٕتٌزاسي ٔولٟ٘ ٚ َٛبدٜٞبي تِٛيذ ،ثٟجٛد صيشػنبختٞنب،
اكالح حمٛق  ٚلٛا٘يٗ حبوٓ ثش ثٟشٜثشداسي اص ٔٙبثغ تِٛيذ ،دػتشػي ثن ٝثنبصاس فنشٚؽ ٔولن ٛت ٚ
سفغ ٔوذٚديتٞبي ٔٛجٛد دس فؼبِيتٞبي وـبٚسصاٖ تأثيش ٔيٌزاس٘ذ .ثٝػٛٙاٖ ٔابَ ػيبػنت ثشخني
اص دِٚتٞبي ٔٙغمٝي  ، MENAدس تبٔيٗ آة  ٚا٘شطي اسصاٖ ،تِٛيذ ٔول ٛت «آةثش» سا تـنٛيك
وشد ٜاػت .ػيبػت اسصي ايٗ دِٚت ٞب و٘ ٝش ثشاثشي اسص سا ٔلٛٙػبً ثب ٍ٘بٔ ٜنيداس٘نذ ،ثن ٝونبٞؾ
كبدسات ثشخي اص ٔول ٛت ٔٙجش ؿذ ٜاػت .ثشخي اص دِٚت ٞبي ٔٙغمٔ ٝب٘ٙذ ٔلش اص عشيك خشينذ
ثشخي ٔول ٛت اص وـبٚسصاٖ ٔبِيبت غيشٔؼتميٓ دسيبفت ٔنيوٙٙنذ .دس وـنٛسٞبي ٔٙغمن ٝون ٝدس
وٕشثٙذ خـه جٟبٖ لشاسداس٘ذٞ ،ضيٝٙي فشكت آة وـبٚسصي ثؼيبس ثب ػت .ػّيسغٓ ايٗ ٚالؼينت،
ليٕت دسيبفتي اص وـبٚسصاٖ ثبصتبة ٞضيٝٙي فشكت آة ٕ٘ي ثبؿذ .دس ٘تيج ٝايٗ ػيبػت ث ٝا٘تخنبة
ٔول ٛت آة ثش تٛػظ وـبٚسصاٖ وٕه ٕ٘ٛد ٜاػتٕٞ .چٙنيٗ ػيبػنت ا٘نشطي اسصاٖ ثن ٝافنضايؾ
ثشداؿت اص آةٞبي صيشصٔيٙي  ٚافت ػغح آة ػفشٜٞبي آثي ٔٙجش ؿذ ٜاػت .ثيـتش ػيبػنتٞنبي
ٔزوٛس دس وـٛس ٔب  ٚثشخي ديٍش اص وـٛسٞبي ٔٙغمٔ ٝب٘ٙذ ػشثؼتبٖ ػؼٛدي  ٚيٕٗ اػٕبَ ٌشدينذٜ
و ٝپيبٔذٞبيي ٔب٘ٙذ افت ويفي  ٚوٕي آةٞبي صيشصٔيٙي ،ا٘تخبة ٘بٔٙبػت اٍِٛي وـنت ٔ ٚلنشف
ثيسٚيٝي آة وـبٚسصي سا دس ثش داؿت ٝاػتِٚ .ي ثشخي ديٍنش اص وـنٛسٞبي ٔٙتخنت ٔب٘ٙنذ اسدٖ ٚ
اػشا يُ ث ٝتذسي دس جٟت ٚالؼي ػبختٗ ليٕتٞنب ،اكنالح اٍِنٛي ٔلنشف آة  ٚاستمنبء ٔنذيشيت
تمبضبي آة وـبٚسصي ٌبْ ثشداؿتٝا٘ذ.
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الگًی مصرف ك ي تجارت بيه الملل محصًالت كشايرزی :يك تحليل تطبيادي بديه
ايران ي ساير كشًرهای مىطاهی MENA
تّمي آة ثٝػٛٙاٖ يه وب ي التلبدي ثٔ ٝؼٙبي آٖ اػنت ون ٝاسصؽ التلنبدي آٖ ثبيؼنتي ٞنٓ دس
اٍِٛي ٔلشف آة  ٓٞ ٚدس اٍِٛي تجنبست ثنيٗإِّنُ ٔولن ٛت وـنبٚسصي ا٘ؼىنبع يبثنذ .اكنً ٛ
ثٟي ٝٙػبصي اٍِٛي ٔلشف آة دس ػ ٝػغح ٔغشح ٔيثبؿذ -1 :ػغح ٔوّي يؼٙي ٔضسػن ٚ ٝخنب٘ٛاس،
 -2ػغح حٛض ٝآثشيض  -3 ٚػغح جٟب٘ي .وبسآيي ٔلشف آة دس ػغح ٔضسػ ٝسا ٔنيتنٛاٖ اص عشينك
ػيبػت ليٕت ٌزاسي آة ،اػتفبد ٜاص فٙأٚسيٞبي ٔٙبػت  ٚػبيش اثضاسٞبي ٔنذيشيت تمبضنب افنضايؾ
داد .دس ػغح حٛض ،ٝاسصؽ آة دس ٔلبسف ثذيُ ٔغشح ٔيثبؿذ  ٚثيـتش توت تنأثيش ػيبػنتٞنبي
والٖ التلبدي لشاس ٔيٌيشد .دس ػنغح جٟنب٘ي ونبسآيي ٔلنشف آة سا ٔنيتنٛاٖ اص عشينك تجنبست
ٔول ٛت وـبٚسصي ثيٗ ٔٙبعك پشآة  ٚوٓ آة افضايؾ داد .ا٘تظبس ٔيسٚد و ٝثب آصادػنبصي تجنبست
ٔول ٛت وـبٚسصي ،وـٛسٞب ث ٝتِٛيذ وب ٞبيي ٔجبدست وٙٙذ و ٝداساي ٔضيت ٘ؼجي ثنٛدٔ ٚ ٜنبصاد
آٖ سا ثب وب ٞبي ديٍش ٔجبدِ ٝوٙٙذ .ثش اينٗ ٔجٙنب وـنٛسٞبي ٔٙغمنٝي خبٚسٔيب٘ن ٚ ٝؿنٕبَ آفشيمنب
(ٔٙغمٝي MENAم و ٝثب وٕجٛد آة ٔٛاجٔ ٝيثبؿٙذ ،ثبيذ ٔول ٛتي ٚاسد ٕ٘بيٙنذ ون« ٝآة ثنش»
ثٛدِٚ ،ٜي اسصؽ التلبدي وٕتشي داس٘ذ  ٚدس اصاء آٖ ٔول ٛتي كبدس وٙٙذ و٘ ٝيبص آثي آٟ٘نب وٕتنش
ِٚي ثبصد ٜثب تشي ث ٝاصاء ٞش ٚاحذ آة ٔلشفي تِٛيذ وٙذ .ت ييش اٍِٛي وـنت  ٚتجنبست ٔولن ٛت
وـبٚسصي دس ايٗ ساػتب ضٕٗ افضايؾ اسصؽ التلبدي آة ،فـبس ثنش ٔٙنبثغ آثني وـنٛسٞب سا ونبٞؾ
خٛاٞذ داد .ؿبيبٖ روش اػت و ٝؿنشط صْ جٟنت تٛفينك چٙنيٗ ساٞىنبسي آٖ اػنت ون ٝتجنبست
ثيٗ إُِّ ٔول ٛت وـبٚسصي ثنب ٞنذف ٚاسدات آة ٔجنبصي ٕٞنشا ٜثنب استمنبء ونبسآيي ٔلنشف آة
وـبٚسصي دس وـٛسٞبي وٓ آة ثبؿذ .دس ايٗ كٛست ثنب ثبثنت ٔب٘نذٖ ػنبيش ؿنشايظ ،اينٗ وـنٛسٞب
ثبيؼتي كذٚس ٔول ٛت«آة ثش» سا ٔوذٚد ػبص٘ذ  ٚث ٝتِٛيذ  ٚكذٚس ٔول ٛتي ثپشداص٘ذ و ٝث ٝاصاء
ٞش ٚاحذ آة ٔلشفي دسآٔذ ثيـتشي ٘ؼجت ثن ٝوـنٛسٞبي ٚاسدوٙٙنذ ٜتِٛينذ ٕ٘بينذ .ثنذيٗ تشتينت
وبٞؾ فـبس ثش ٔٙبثغ آة وـٛسٞبي ٔٙغم ٝدس ٌش ٚاجشاي د ٚسٚيىنشد ٔنيثبؿنذ -1 :استمنبء ونبسآيي
ٔلشف آة  -2ٚثٟي ٝٙػبصي اٍِٛي تجبست ثيٗ إِّّي ٔول ٛت وـبٚسصي .صْ ث ٝرونش اػنت ونٝ
سٚيىشد ا َٚدس اِٛٚيت لشاس داسد .صيشا وبسآيي پبييٗ ٔلشف آة حتي دس ٔٛسد ٔول ٛتي و ٝونبسآيي
ٔلشف آٟ٘ب ثب ػت ،ث ٝوبٞؾ ثٟشٚ ٜسي ٔٙجش خٛاٞذ ؿذ .اثشات خبِق تجبست ٔول ٛت وـبٚسصي
ثش ثيالٖ ٔٙبثغ آة وـٛس ثؼتٍي ث ٝاٍِٛي وـت ٔتذا َٚدس ثخؾ وـبٚسصي داسد .ؿبيبٖ روش اػنت
و ٝتجبست ٔول ٛت وـبٚسصي ثيٗ وـٛسٞب دس كٛستي ث ٝكشفٝجٛيي دس ٔلشف آة ٔٙجش ٔيؿٛد
و ٝتِٛيذ ٔول َٛدس وـٛس كبدس وٙٙذ ٜوبسآتش اص وـٛس ٚاسد وٙٙذ ٜثبؿنذ .دس اينٗ كنٛست٘ ،ؼنجت
اسصؽ سيبِي ٞش ٔتشٔىؼت آة ٔجبصي(ٔوتٛي ٔولَٛم كبدس ؿذ ٜث ٝاسصؽ سيبِي ٞش ٔتشٔىؼت آة
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ٔجبصي(ٔوتٛي ٔولَٛم ٚاسد ؿذٔ ٜضيت ٘ؼجي اٍِنٛي تجنبست ثنيٗإِّنُ ينه وـنٛس سا تؼينيٗ
ٔيوٙذ .افضايؾ ٘ش ٔجبدِ ٝآة ثيبٍ٘ش آٖ اػت و ٝوـٛس ٕٔىٗ اػنت ٔمنذاس ثيـنتشي آة ٔجنبصي
) (Embedded waterث ٝاصاء ٞش ٔتشٔىؼت آة ٔجبصي كبدس ؿذٚ ٜاسد وٙذ.
دس جنذ٘ 2 َٚؼننجت ٚاسدات خننبِق آة ٔجننبصي ثنن ٝحجننٓ ٔٙننبثغ آة ٔٛجننٛد وـننٛسٞبي ٔٙغمننٝ
٘ MENAـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت.
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝالحظٔ ٝيؿٛد ،دس ٔينبٖ وـنٛسٞبي ٔٙغمنٝي  ، MENAوـنٛسٞبي اسدِٖ ،يجني،
اػشا يُ ،اِجضايش  ٚت٘ٛغ ٚاثؼتٍي ثيـنتشي ثنٚ ٝاسدات آة ٔجبصي(ثنٚٝػنيّٝي ٚاسدات ٔولن ٛت
آة ثشم داس٘ذ تب وـٛسٞبيي ٔب٘ٙنذ ِجٙنبٖ ،اينشاٖ ،ػنٛسئ ،ٝنشاوؾ ٔ ٚلنش .اسدٖ  ٚاػنشا يُ ون ٝثنب
ٔوذٚديت ؿذيذ آة ٔٛاجٝا٘ذ ،ث ٝايٗ ٘تيج ٝسػيذٜا٘ذ و ٝكشفٝجٛيي دس ٔلنشف آة وـنبٚسصي اص
عشيك ػشٔبيٌٝزاسي دس فٙأٚسيٞبي آة ا٘ذٚص اص ٘ظش التلبدي لبثُ تٛجئ ٝيثبؿذ .دس ٘تيجن ٝاينٗ
د ٚوـٛس ػيبػت وبٞؾ كبدسات ٔول ٛت«آة ثش»  ٚافضايؾ كبدسات ٔول ٛتي و ٝدسآٔذ ثنب تش
ث ٝاصاء ٚاحذ آة ٔلشفي تِٛيذ ٔيوٙٙذ سا ثب جذيت د٘جبَ ٔيوٙٙذ.
اٌشچ ٝدس ٌزؿت ٝأىبٖ اػتولبَ آة اص عشيك ٟٔبس آةٞبي ػغوي  ٚپٕپبط آةٞبي صيشصٔيٙني دس
ثيـتش وـٛسٞبي ٔٙغمٚ ٝجٛد داؿتِٚ ،ي او ٖٛٙايٗ ٚضؼيت ت ييش وشد ٚ ٜديٍش أىبٖ تنأٔيٗ آة
ؿيشيٗ ثيـتش جٟت ٘يُ ثٞ ٝذف خٛدوفبيي دس ثيـتش ايٗ وـٛسٞب ٚجٛد ٘نذاسد .دس ٘تيجن ٝثيـنتش
ايٗ وـٛسٞب ػب ٘ٔ ٝمبديش صينبدي ٔولن ٛت غنزايي  ٚثنٕٞ ٝنشا ٜآٖ آة ٔجنبصي ٚاسد ٔنيوٙٙنذ.
ثشاػبع ثشآٚسد ػبصٔبٖ خٛاسٚثبس  ٚوـبٚسصي) (FAOدس فبكّٝي ػبَٞبي  1990تنب  1995حنذٚد
ٔ 86/5يّيبسد ٔتشٔىؼت آة جٟت تِٛيذ ٔول ٛت غنزايي ونٚ ٝاسد ٔٙغمنٝي خبٚسٔيب٘ن ٚ ٝؿنٕبَ
آفشيمب ؿذٛٔ ،ٜسد ٘يبص ثٛد ٜاػت .اينشاٖ ٘ينض دس ػنبَٞنبي  1989تنب ٔ ،2000منبديش ٚ 6/16 ،3/53
ٔ 6/58يّي ٖٛتٗ ٌٙذْ ٚاسد ٕ٘ٛد(آٔبس٘بٔٝي وـبٚسصي2001 ،م .دس حبِي و ٝتِٛيذ ايٗ ٔمذاس ٌٙنذْ
دس داخُ وـٛس حذٚد ٔ 20يّيبسد ٔتشٔىؼت آة ٘يبص داؿت .ايٗ حجٓ آة ثيؾ اص ٔمنذاس آة ٟٔنبس
ؿذ ٜتٛػظ وّيٝي ػذٞبي ثضسي دس وـٛس اػت .دس ػنبَٞنبي  1385-86ون ٝاينشاٖ دس صٔيٙنٝي
ٌٙذْ ث ٝخٛدوفبيي ٘ؼجي سػيذ ،فـبس صيبدي ثش ٔٙبثغ آة ،ثٚٝيظ ٜآةٞنبي صيشصٔيٙني ٚاسد ػنبخت.
ػّيسغٓ ايٙى ٝػشا٘ٝي آة وـٛس ٘ؼجت ث ٝوـٛسٞبي ديٍش ٔٙغمٝي ٔٙب ثيـتش اػتِٚ ،ي ثن ٝدِينُ
افضايؾ ػشيغ ٞضيٝٙي اػتولبَ آة ٘ ٚضديه ؿذٖ آةٞبي اػتولبِي ث ٝظشفيت آثي وـٛس ،اتىبء
ثيـتش ث ٝآة ٔجبصي دس آيٙذٜي ٘ضديه لبثُ پيؾثيٙي اػت.
تجبست آة ٔجبصي ث ٝد ٚدِيُ ث٘ ٝفغ ايشاٖ  ٚػبيش وـٛسٞبي ٔٙغم ٝاػتٚ -1 :اسدات ػٕذٜي اينٗ
وـٛسٞب غالت ٔب٘ٙذ ٌٙذْ ،رست  ٚثنش٘ ٔنيثبؿنذ -2 .ثيـنتش غنالت ٚاسداتني دس ٔٙنبعك ٔؼتذِنٝ
ثٝكٛست ديٓ تِٛيذ ٔيؿٛد و ٝاص آة ػجض يؼٙي سعٛثت خبن ،ثٝجنبي آة آثني ونٔ ٝنيتٛا٘نذ ثنٝ
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ٔلبسف ثباسصؽتش ثشػذ ،اػتفبدٔ ٜي ؿٛد .دس ٘تيجٚ ٝاسدات غالت ثٙٔٝظنٛس كنشفٝجنٛيي آة ثنشاي
ٔلبسف سليت و ٝثبصد ٜثب تشي دس ثش داس٘ذٔ ،يتٛا٘ذ ػيبػت ٔٙبػجي ثٝؿٕبس آيذٌ .ضيٙنٝي ديٍنشي
و ٝپيؾ سٚي وـٛس لشاس داسد ،ػجبست اص اػتفبد ٜاص آة ٌشاٖ دس تِٛيذ ٔول ٛت ثب اسصؽ افنضٚدٜي
ثب ثشاي كبدسات ٔ ٚلشف اسص حبكُ ثشاي ٚاسدات غالت اػت .ؿشط ٔٛفميت ايٗ ػيبػت ػجبست اص
ػِٟٛت دػتشػي ث ٝثبصاس فشٚؽ ٔول ٛت كبدساتي  ٚسػبيت اػتب٘ذاسدٞبي جٟب٘ي اص ٘ظش ػالٔت ٚ
ايٕٙي ٔول ٛت كبدساتي ٔيثبؿذ.
ٔمبيؼٝي اٍِٛي تجبست ٔول ٛت وـبٚسصي دس وـٛسٞبي ٔٙغمٝي ٘ MENAـبٖ ٔنيدٞنذ ونٝ
ايٗ وـٛسٞب آٔبدٌي يىؼب٘ي جٟت ت ييش اٍِٛي تجبست خبسجي خٛد ثش ٔجٙبي وٕجٛد آة ٘ذاس٘ذ.
دس ٔيبٖ ايٗ وـٛسٞب ،وـٛسٞبي اسدِٖ ،يجي ،اػشا يُ ،اِجضايش  ٚتن٘ٛغ ثيـنتش اص وـنٛسٞبي ديٍنش
ٔٙغم ٝػيبػت تجبست ثيٗإِّّي ٔول ٛت وـبٚسصي خٛد سا ثش ٔجٙبي اكُ ٔضينت ٘ؼنجي اػٕنبَ
ٔي وٙٙذ تب وـٛسٞبيي ٔب٘ٙذ ايشاٖ ،ػٛسئ ٚ ٝلش .ثب ٚجٛد ايٗ ،وـٛس ٔلش دس اساضي جذينذ ،اٍِنٛي
وـت سا دس ساػتبي ثٟشٜثشداسي اص ثبصاسٞبي اسٚپب عشاحي ونشد ٜاػنت .دس حنبَ حبضنش ،اينٗ وـنٛس
حذٚد يه پٙجٓ ٌٙذْ ٔٛسد ٘يبص خٛد سا اص خبسج ٚاسد  ٚكٛستوؼبة ٚاسدات ٌٙذْ سا اص ٔونُ ٔنبصاد
تجبسي ٔول ٛت كبدساتي پشداخت ٔيوٙذ.
اص اٚاػظ دٝٞي  1980اػشا يّيٞب ث ٝايٗ ٘تيج ٝسػنيذ٘ذ ون ٝاص ٘ظنش التلنبدي كنذٚس ٔولن ٛت
«آة ثشي» ٔب٘ٙذ آٚاوبدٔ ٚ ٚشوجبت دس وـٛسي و ٝثب وٕجٛد ؿذيذ آة ٔٛاجٔ ٝيثبؿنذٙٔ ،غمني ثنٝ
٘ظش ٕ٘ي سػذ .دس ٘تيج ٝكبدسات ٔول ٛت ٘مذي ٔزوٛس سا وبٞؾ داد٘ذ .اػشا يُ  ٚاسدٖ  ٓٞاوٖٛٙ
كبدسات ٔول ٛت«آة ثش» سا وبٞؾ داد ٚ ٜكبدسات خٛد سا ثٝعٛس ػٕنذٔ ٜونذٚد ثنٔ ٝولن ٛتي
وشد ٜا٘ذ و ٝدسآٔذ ثب يي ث ٝاصاء ٞش ٔتشٔىؼت آة ٔلشفي تِٛيذ ٔيوٙٙذ .ثشآٚسد ٔيؿٛد ون ٝوـنٛس
اسدٖ حذٚد  %60آة ٔٛسد ٘يبص خٛد سا اص عشيك تجبست آة ٔجبصي تأٔيٗ ٔيوٙذ.
وتيجهگيری
تٛافك ػٕٔٛي ٚجٛد داسد و ٝثوشاٖ آة دس ٚالغ ػجبست اص ثوشاٖ ٔنذيشيت آة اػنت .ثنٝعنٛسيونٝ
ٔذيشيت وبسآٔذ يه ػٙلش وّيذي جٟت ٔمبثّ ٝثب ثوشاٖ آة  ٚتٛػؼ ٝپبيذاس ثٝؿٕبس ٔيسٚد .صٔٝي
ايٗ پبسادايٓ ػجبست اص الذأبت  ٚػيبػت ٞنبيي اػنت ونٔ ٝـنبسوت ثخنؾ ػٕنٔٛي  ٚخلٛكني سا
تؼٟيُ ػبصد ،يه چبسچٛة لب٘٘ٛي و ٝخشيذ  ٚفشٚؽ آة سا ث ٝسػٕيت ثـٙبػذ ٔ ٚؼئِٛيتپنزيشي
ٔ ٚـبسوت ثشاي حفبظت اص ٔٙبثغ آة سا ٔيؼش ػبصد.
اٞذاف أٙيت غزايي و ٝدس ٌزؿت ٝثٔ ٝف ْٟٛخٛدوفبيي تّمي ٔيؿذ ،ثب ٞذف استمبء وبسآيي ٔلنشف
آة وـبٚسصي ٔجتٙي ثش ٔضيت ٘ؼجي دس تضبد ٔيثبؿذ .حتي دس كٛست ثٟجٛد ٔذيشيت آة وـبٚسصي
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ٛٙٞص  ٓٞدسجٝي ٔؼيٙي اص وٕجٛد آة دس وـٛسٞبي خـه ٘ ٚيٕٝخـه ٚجٛد خٛاٞنذ داؿنت ونٝ
ثبيؼتي اص عشيك ٚاسدات آة ٔجبصي ثشعشف ؿٛد .ثب ٚجٛد ايٗ ٕٞبٍ٘٘ٛن ٝون ٝرونش ٌشدينذ ،ساٞجنشد
تجبست آة ٔجبصي ٙٞنٛص ٞنٓ ثنب ٔٛا٘نغ ٔ ٚونذٚديتٞنبيي ٕٞنشا ٜاػنت ون ٝثن٘ ٝفنغ وـنٛسٞبي
ٚاسدوٙٙذٜي آة ٔجبصي ٘يؼت .ثشداؿتٗ ايٗ ٔٛا٘غ  ٚسفغ ايٗ ٔوذٚديتٞبٔ ،ؼتّضْ ا٘جبْ ٔنزاوشات
دس چبسچٛة تجبست جٟب٘ي اػت ؤ ٝيتٛا٘ذ ٔٛجت اكالح ٔذيشيت آة ؿنٛد .ثن ٝػّنت پيبٔنذٞبي
التلننبدي– اجتٕننبػي ٚاسدات آة ٔجننبصي ،دػننتيبثي ثنن ٝيننه دسجننٝي ٔؼيٙنني اص خٛدوفننبيي دس
ٔول ٛت اػبػي ٛٙٞص  ٓٞيه اِٛٚيت ّٔي ثيـتش وـٛسٞبي ٔٙغمٔ ٝيثبؿذ.
حتي دس كٛست سفغ ٔٛا٘غ تجبسي جٟنت ونبسثشد آة ٔجنبصي ،وـنٛسٞبي فمينش ثنذ ٖٚآة ونبفي ٚ
تٛا٘بيي تِٛيذ ٔول ٛت ثب اسصؽ افضٚد ٜثب  ٚيب دػتشػي ث ٝثبصاس ثشاي تِٛينذ اسص صْ ثنشاي ٚاسدات
ٔٛاد غزايي ثبيؼتي اص عشيك ديٍش ٔٛسد حٕبيت لشاس ٌيش٘ذ.
سپاسگساری
ثذيٛٙػيّ ٝاص ٔٛػؼٝي پظٞٚؾٞبي ثش٘بٔ ٝسيضي ،التلبد وـبٚسصي  ٚتٛػؼٝي سٚػتبيي و ٝدس ا٘جبْ
ايٗ پشٚط ٜحٕبيت ٔبِي ٕ٘ٛد ٜاػت ،ػپبػٍضاسي ٔيؿٛد.
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پيوست ها:
جذيل  -9مقايسٍ الگًي تخصيص آب بيه بخش كشايرسي ي سايز بخشُا در تعذادي اس كشًرَا
كشًر

سُم كشايرسي (درصذ)

سُم سايز بخشُا (درصذ)

ايشاٖ
ٔلش
ٔشاوؾ
اسدٖ
د٘يب

92
80
85
64
70

8
20
15
36
30

ٔأخز :ثشسػي ٔومك

جذيل  -2وسبت ياردات خالص آب مجاسي بٍ مىابع آب مًجًد كشًرَاي مىطقٍ MENA
رديف

كشًر

وسبت (درصذ)

1

اِجضايش

79/2

2

لجشع

67/4

3

ٔلش

23/5

4

اػشا يُ

207/4

5

اسدٖ

195/7

6

ِجٙبٖ

28/7

7

ِيجي

557/0

8

ٔشاوؾ

21/8

9

ػٛسيٝ

3/59

10

ت٘ٛغ

96/9

11

ايشاٖ

4/2

ٔأخز10( :م
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ومًدار  -9مصزف سزاوٍ آب تجذيذپذيز دركشًرَاي مىطقٍ مىا
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