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  کشاورزی، آب و روستایی کشور چین و عوامل مؤثر بر آنتحوالت توسعه 

 

 
 کلیات تحقیق

 و اهداف مقدمه
توجهی را در توسعه اقتصادی این کشور و نیز توسعه کشاورزی جهانی دارد بررسی خش کشاورزی و آب چین سهم قابلبا توجه به این مهم که ب

ریزان سایر کشورهای در حال توسعه گذاران و برنامهتواند راهنمای مناسبی برای سیاستتحوالت توسعه کشاورزی، آب و روستایی کشور مذکور می
های کشاورزی را برای حمایت از اینن ها و برنامههای اصالحات کشاورزی این کشور، سیاستها و چالشناخت از موفقیتبا شاز جمله ایران باشد تا 

هدف از مطالعه حاضر بررسی تحوالت توسعه کشاورزی، آب و بخش بهینه نموده و زمینه الزم را برای تسریع توسعه بخش کشاورزی فراهم نمایند. 
(، و دوره مقارن بنا 8491-94و قبل از آن(، دوره حاکمیت کامل تفکر مائو ) 8491قبل از وقوع انقالب بزرگ چین )روستایی چین در سه دوره 

هنای هنای منذکور وییگیجا که بخش کشناورزی، آب و روسنتایی چنین در  نول دورهباشد. از آنو بعد از آن( می 8494تحوالت آزادسازی )
هنای های مختلفی در دورهتوجه و مستمری برخوردار بوده در این مطالعه شاخصاخیر که از رشد قابل هایوییه در دههمتفاوتی داشته است به

هنای منذکور و ها، راهبردها و خطوط اساسی روند تحوالت در دورهگیرد تا سیاستقبل از اصالحات و اصالحات مورد بررسی و مقایسه قرار می
شنده توان از سیر تحوالت کشاورزی، آب و روستایی و خطنوط اساسنی ترسیمهایی را که میرسانداز آینده آن ترسیم گردد. همچنین، دچشم

های کشاورزی، آب و توسعه روستایی مورد بررسنی چین برای کشاورزی ایران آموخت از جمله اهداف مورد بررسی مطالعه حاضر است. شاخص
 بندی شده است:در این تحقیق به شرح زیر تقسیم

 ی کشاورزی و توسعه روستاییهاالف( شاخص
 تولید ناخالص داخلی و سهم بخش کشاورزی در اقتصاد چین -2

 جمعیت و اشتغال در کشور چین و بخش روستایی و کشاورزی آن  -1

 نیروی انسانی شاغل )ماهر و غیرماهر( در بخش کشاورزی -9

 درآمد و تأمین معیشت کشاورزان و روستائیان -4

 الت کشاورزی و غذاییتولید، مصرف، صادرات و واردات محصو -5

 میزان انرژی و پروتئین )تولید و مصرف سرانه( -6

 ساختار بخش کشاورزی و روستایی چین  -7

 گذاری در بخش کشاورزیمیزان سرمایه -8

 نظام توزیع و عرضه بازار محصوالت کشاورزی -3

 متمرکز( و نقش کشاورزانگیری در بخش کشاورزی )متمرکز و نیمهنظام تصمیم -21

 های کشاورزیاز منابع تولید در بخش کشاورزی و مدیریت سیستم بردارینظام بهره -22

 آالت و ادوات کشاورزیتحوالت مکانیزاسیون و کاربرد ماشین -21

 های حمایتی و راهبردهای بخش کشاورزیسیاست -29

 های تولید و دستیابی به خودکفاییسیاست -24

 WTOهای بخش کشاورزی برای ورود به سیاست -25

 یط زیست و فشار بر منابع تولیداثرات توسعه کشاورزی بر مح -26
 

 های آبب( شاخص
 مقدار آب تجدیدشونده -2

 مقدار سرانه آب و تغییرات آن -1

 شدهمقدار آب کنترل -9

 وری تولیدی و اقتصادیشاخص بهره -4

 ایتنش آبی ملی و منطقه -5

 آب و کشاورزی -6
 آب و محیط زیست -7

 های توسعه منابع آب )سطحی و زیرزمینی(سیاست -8
 

 و توسعه روستایی چینهای کشاورزی شاخص
 تولید ناخالص داخلی و سهم بخش کشاورزی در اقتصاد چین -1

 

 

 

 

 

 

 

 8498-1188روند تغییرات تولید ناخالص داخلی کل و بخش کشاورزی چین  ی دوره  -1 نمودار

روند تغییرات تولید ناخالص داخلی کل و بخش کشاورزی چین  ی دوره  8نمودار 

بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی  دهدرا نشان می 1188-8498

 کهشود مشاهده می 1118-1188در دوره  ،در دوران اصالحات و به  ور مشخص

رشد اقتصاد چین نیز بیشترین مقدار خود  ،بوده است. در این دوره درصد 89حدود 

باشد. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص درصد می 81را تجربه کرده که حدود 

کاهش  1188درصد در سال  81به  8498درصد در سال  5/55داخلی چین از 

در دوره سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی چین  یانگینیافته است. م

( به 8494-1188درصد بوده که در دوره اصالحات ) 55قبل از اصالحات بالغ بر 

درصد رسیده است. با وجود توسعه بخش کشاورزی در دوران اصالحات،  11حدود 

از کشاورزی -های صنعت و خدمات موجب تغییر شکل اقتصاد روستاییرشد بخش

 .گردید -به صنعت و از روستایی به شهری
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 جمعیت و اشتغال  -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درآمد و تأمین معیشت کشاورزان و روستائیان -3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تولید، مصرف و تجارت -4
 وداشنته  (م با نوسانات نه چندان زینادیأالبته تو) روندی صعودیت در چین نشان داد، تولید غال محصوالت کشاورزی چینتولید بررسی روند 

روند افزایشنی مالیمنی داشنته، امنا پنآ از آن  8498-8441 هایها در فاصله سالخود رسیده است. تولید میوه میزانبه باالترین ، 1114در سال 
کشناورزی در واردات محصنوالت  ینانگینم دهند.افزایشی مالیمی را نشان منیهای روغنی نیز روند سرعت بیشتری به خود گرفته است. تولید دانه

 غالت، متوسط واردات سایر محصوالت در دوره هنای یبه استثنا ،، در دوره اصالحات بیشتر از دوران قبل از اصالحات است و به  ور مشخصچین
های دولت چین در خصوص تنأمین امنینت توان نتیجه گرفت، سیاست بر این اساس میها بیشتر بوده است. در مقایسه با سایر دوره 1114-1118

هنای اصنالحات و قبنل از بررسنی ارز  صنادرات و واردات کشناورزی چنین در دوره نتیجه نبنوده اسنتهای غذایی بیغذایی و افزایش تولید دانه
بنه بعند و بنا  1111از سنال  .وران قبل از اصنالحات اسنتاس با دیمالحظه تجارت چین در دوره اصالحات در قافزایش قابل بیانگراصالحات چین 

هنای وییه واردات محصوالت کشاورزی به دنبنال اصنالح سیاسنتبهپیوستن چین به سازمان تجارت جهانی، روند تجارت چین تغییر شگرفی کرده 
ات و واردات محصوالت پنآ از اصنالحات و های تجاری چین و در خصوص صادررو، سیاستاز این ای چین، افزایش چشمیگری داشته است.تعرفه

های تجناری چنین شنامل تعرفنه، یاراننه ای داشته است. به  ور کلی، سیاسنتمالحظههمچنین پآ از الحاق به سازمان تجارت جهانی تأثیر قابل
های صادرات بنوده زوده صادرات و سهمیهای، مالیات بر ارز  افزوده واردات، مالیات صادرات، تخفیف مالیات بر ارز  افهای تعرفهصادرات، سهمیه

را 8498-1181روند جمعیت شهری، روستایی، کشاورزی و کل  ی دوره  1نمودار 

پیوسته سهم جمعیت کشاورزی و جمعیت روستایی از کل جمعیت دهد. نشان می

به  ور  8499است. سهم جمعیت روستایی از کل جمعیت چین از سال  کاهش یافته

های اخیر هنوز ادامه دارد. شتاب شهرسازی توجهی کاهش یافته و این روند تا سالقابل

چین موجب گردیده تا ساکنان منا ق روستایی به منا ق شهری  نشدو صنعتی

جمعیت منا ق شهری چین در سه دهه اخیر افزایش داشته  ،مهاجرت کنند و لذا

ها از کل اشتغال چین و شهری و سهم آن بررسی اشتغال در منا ق روستایی است.

 ،ر مقابلداشتغال در منا ق شهری چین پیوسته در حال افزایش بوده است.  ،نشان داد

اشتغال در منا ق روستایی چین کاهش یافته است. کل اشتغال چین نیز در  ول 

دهد. کیفیت فعلی نیروی کار چین نشان می را های مورد بررسی، سیری فزایندهسال

یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه پایین است. در مقایسه با کشورهای توسعه

های اقتصاد چین در مقایسه با سال بخش کلیهسهم نیروی کار ماهر در ، 1115در سال 

دهد اما درصد افزایش سهم نیروی کار ماهر در بخش افزایش نشان می 8444

بخش کشاورزی به خوبی از  و بوده استها کمتر کشاورزی در مقایسه با سایر بخش

 برد.نیروهای ماهر در بخش کشاورزی بهره نمی
 8498-1181روند جمعیت شهری، روستایی، کشاورزی و کل  ی دوره  -2 نمودار

 مد سرانه ساالنه خانوارهای روستایی چینروند تغییرات خالص درآ -3نمودار 

روند تغییرات خالص درآمد سرانه ساالنه خانوارهای روستایی چین را نشان  5نمودار 

توجه خالص درآمد از تنباط است، افزایش قابلدهد. آنچه که از این نمودار قابل اسمی

به بعد است که احتماالً به دلیل الحاق چین به سازمان تجارت  1115-1119سال 

برابر با  1188تا  1115باشد. متوسط درآمد خالص سرانه هر خانوار در دوره جهانی می

 8995با  که برابر 8441-1111یوآن محاسبه شد که در مقایسه با متوسط دوره  9591

بر اساس نتایج مطالعه، درآمد سرانه  درصد رشد یافته است. 899باشد حدود یوآن می

روستائیان چینی قبل از اصالحات بسیار پایین بود که با انجام اصالحات اقتصادی، 

ای داشته است. مالحظهدرآمد خالص سرانه خانوارهای روستایی چین رشد قابل

زایشی بودن سطح درآمد خالص سرانه ساالنه الزم به ذکر است، با وجود اف

، برآیند نرخ رشد درآمد روندی 8491-1188خانوارهای روستایی چین در دوره 

کاهشی داشته است. همچنین مطابق نتایج، سهم درآمد حاصل از دستمزد از کل 

های قبل آن افزایش و سهم درآمد نسبت به سال 1119درآمد روستائیان در سال 

های کشاورزی از کل درآمد روستائیان در این سال نسبت به لیتحاصل از فعا

های توان بیان نمود، سیاستهای قبل آن کاهش یافته است. بر این اساس میسال

دولت چین در خصوص کاهش فقر و افزایش درآمد خانوارهای روستایی در دوره 

 اصالحات به خوبی موفق بوده است.
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توان دریافت که عرضه سرانه غنالت رونندی افزایشنی همنراه بنا نوسنان داشنته اسنت. با توجه به منحنی عرضه داخلی سرانه کل غالت، میاست. 
به بعد کاهش  8411از سال  باشد، سرعت افزایش سرانه عرضه داخلی غالتکمتر شده که بیانگر آن می 8411همچنین، شیب این منحنی از سال 
هنا از سنال و منحنی سرانه عرضنه داخلنی میوه 8411گردد، شیب منحنی سرانه عرضه داخلی سبزیجات از سال یافته است. همچنین مالحظه می

 (.9-9به بعد روند افزایش یافته و روندی متفاوت گرفته است )نمودارهای  8441
مصرف سرانه مواد غذایی افزایش یافته اما مصرف سنرانه نشان داد، ( 8411-1181سال گذشته ) 51بررسی مصرف سرانه مواد غذایی چین در 

غنالت کمتنر از مننا ق شنهری اسنت. در چنین  یغالت در  ول سال کاهش یافته است. مصرف سرانه مواد غذایی در منا ق روستایی به اسنتثنا
شده برنج و گندم بوده است. مصرف سرانه غنالت در یافته و عمده غالت مصرفکاهش  8411مصرف غالت به عنوان جزء اصلی مواد غذایی از سال 
   کاهش یافته است. 8411داری از اوایل سال  ول سال در منا ق شهری و روستایی به  ور معنی

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

به ، 1114که در سال به  وری ،ایش پیدا کردهافزایش داشته و با سرعت بیشتری افز توجهیقابلدر دوره اصالحات به  ور  تولید گوشت
گردد. بررسی میزان واردات خیر در مورد شیر، تخم مرغ و ماهی نیز مشاهده میأبیشترین میزان خود رسیده است. این تغییر روند با اندکی ت

شت زمان افزایش پیدا کرده است و در واردات محصوالت دامی با گذ ،دهدنشان می 1114تا  8498های مختلف از سال محصوالت دامی در دهه
افزایش صادرات محصوالت شیر، گوشت و ماهی از سال  واردات این محصوالت صورت گرفته است. میزانحداکثر  1118-1114 هایفاصله سال

 میانگینررسی روند ای یافت. بمالحظهافزایش قابل 8419به خود گرفته است. صادرات ماهی و غذاهای دریایی از سال  یشتاب بیشتر 8491
که بیشترین میزان عرضه میزان عرضه، پیوسته افزایش یافته به  وری ،دهدهای مختلف نشان میعرضه داخلی محصوالت دامی چین در دهه

 فته استانجام گر 1118-1114 هایهای دریایی، گوشت و شیر بدون چربی در فاصله سالوردهآعسل، چربی حیوانی، آبزیان، تخم مرغ، ماهی و فر
-1114بررسی روند تولید و عرضه پروتئین و انرژی نیز نشان داد، عرضه پروتئین و انرژی حیوانی و گیاهی در  ول دوره  (.1-88)نمودارهای 

های خوراکی مصرف گوشت و روغن ،دهدنشان می 8411-1181های سال فاصلهمصرف سرانه مواد غذایی چین در افزایش پیدا کرده است  8498
ها سال گذشته بوده، آن 51ترین جزء الگوی غذایی مردم چین در که غالت مهممنا ق شهری و روستایی افزایش یافته است. با وجود ایندر 

چین به  ماند. تغییر در الگوی غذایی مرددست آوردهحداقل انرژی را از کل انرژی دریافتی از غالت و حداکثر انرژی را از محصوالت حیوانی به
 .افزایش مصرف گوشت و کاهش مصرف غالت اتفاق افتاده استصورت 

8498-1114های روغنی چین  ی دوره ها و دانهروند تولید غالت، میوه -9نمودار   
8498-1114های روغنی چین  ی دوره ها و دانهروند واردات غالت، میوه -5مودار ن  

8498-1114های روغنی چین  ی دوره و دانه هاروند صادرات غالت، میوه -6نمودار   8498-1114ها و سبزیجات چین  ی دوره سرانه عرضه داخلی غالت، میوهروند  -7نمودار  
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 8498-1114روند تولید شیر، گوشت، تخم مرغ و ماهی در چین  ی دوره  -8نمودار 

 

 8498-1114روند واردات شیر، گوشت و ماهی در چین  ی دوره  -9نمودار 

 

 8498-1114روند صادرات شیر، گوشت و ماهی در چین  ی دوره  -11نمودار 

 

 8498-1114روند عرضه داخلی شیر، گوشت، تخم مرغ و ماهی در چین  ی دوره -11دار نمو

 

های میزان تولید انواع غالت در چین در  ول سالدر جدول مقابل، 

 ور که مشاهده ات نشان داده شده است. هماناصالحات و قبل از اصالح

-1188شود، میزان تولید انواع غالت در دوره اصالحات اقتصادی یعنی می

به استثنای ذرت، برنج و تریتیکال و  8498-8491نسبت به دوره  8494

 دهد.گندم کاهش را نشان می

 
 

میزان تولید محصوالت عمده زراعی و باغی چین را  نی  مقابلجدول 

دهد. با توجه به میانگین تولیند محصنوالت در نشان می 8498-1114دوره 

توان گفت، تولید کلینه محصنوالت نشنان کل دوره اصالحات و قبل آن می

داده شده در جدول، در دوره اصالحات افزایش چشمگیری داشته اسنت بنه 

دو برابننر میننانگین تولینند در دوران قبننل از  کننه اغلننب بننالغ بننر وری

های شند. مینانگین تولیند محصنوالت در  نول دهنهبااصالحات می

دوران اصنالحات بنیش از دوران قبننل از اصنالحات بنوده و حننداکثر 

دار در دوره های نشاسنتهمیزان تولید تمام محصوالت بنه جنز ریشنه

 شود.  مشاهده می 1118-1114زمانی 
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 ساختار بخش کشاورزی و روستایی چین  -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

، شهرنشینی و توسعه بازار و در دوران اصالحات، رشد اقتصادی 8491پآ از سال 

ها و سایر مواد غذایی غیرضروری ها، میوهموارد غذایی، تقاضا را برای انواع گوشت

هایی در ساختار بخش کشاورزی گردید. افزایش داد. این تغییرات موجب جابجایی

توجهی در مقایسه به میزان قابل 1181در سال  محصوالت کشاورزی چین میزان تولید

میزان تولید محصوالت هر چند افزایش داشته است.  8451و  8494ی هابا سال

سهم بخش  اما ،ای با گذشت زمان داشته استمالحظهکشاورزی افزایش قابل

. این روند کاهشی در مورد استکشاورزی از تولید ناخالص داخلی پیوسته کاهش یافته 

کشاورزی از  سهم اشتغال ،شاخص سهم جمعیت کشاورزی از کل جمعیت و همچنین

شود. ارز  واردات و صادرات محصوالت کشاورزی کل اشتغال چین نیز مشاهده می

 .(8)جدول  ، افزایش داشته است1181و  8451، 8494چین نیز در مقا ع 

 

 

ن همچنین در خصوص بررسی تغییرات اتفاق افتاده در ساختار روسنتایی چنی

های خط فقر در منا ق روستایی، جمعیت فقیر روسنتاها، درآمند سنرانه از شاخص

خانوارهای روستایی، تعداد نیروی کار در هر خانوار، تعداد افراد ساکن دائمی در هنر 

خانوار، سهم جمعیت روسنتایی از کنل جمعینت، سنهم اشنتغال روسنتایی از کنل 

ه شند کنه نتنایج آن در اشتغال و همچننین رشند جمعینت روسنتایی بهنره گرفتن

های منورد های مقابل و ذیل قابل مشاهده است. در مجموع بر اساس شاخصجدول

شود که تغییرات محسوسی در سناختار روسنتایی و کشناورزی بررسی، مشاهده می

چین اتفاق افتاده و به  ور مشخص تنأثیر خنود را در وضنعیت تولیند کشناورزی و 

ر منا ق روستایی و کاهش جمعیت فقینر، همچنین، وضعیت درآمدی کشاورزان د

 اشتغالزایی و ... نشان داده است.  
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 گذاری در بخش کشاورزیمیزان سرمایه -6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ام توزیع و عرضه بازار محصوالت کشاورزینظ -7

فروشی محصوالت کشاورزی بازارهای عمده ،اصالحاتی صورت گرفت که در نتیجه 8411در نظام توزیع محصوالت کشاورزی چین در اوایل دهه 
نقش مهمی  ،اتفاق افتادند و اکنون فروشی محصوالت کشاورزی به تدریجبه وجود آمد و به آهستگی اما پیوسته و یکنواخت رشد کرد. بازارهای عمده

با تخصص  شامل تاجرانیکه فروشی چین هنوز در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارد به  وریکنند. نظام بازار عمدهمی ایفادر توزیع محصوالت کشاورزی 
کنندگان و روابط نسبتاً پایدار و پیوسته با عرضه انرجاکنند. در  ول فرایند تجارت برخی از تیای از خدمات بازار را ارائه مکه مجموعه استمحدود 

های بازار محصوالت کشاورزی بندی و استانداردسازی است و قیمتفروشی چین، دارای مشکالتی مانند درجهکنند. بازارهای عمدهخریداران برقرار می
ها روابطی کنندگان و واسطه، عرضهاجرانت ،چین بیانگر آن استفروشی شده در بازار عمدهگردد. الگوی مشاهدهمینبر اساس کیفیت محصول تعیین 

فروشی محصوالت کشاورزی های مبادله و بهبود کارایی بازار است. به  ور کلی، بازارهای عمدهتال  برای کاستن هزینه ،اند که هدف آنایجاد کرده
ثبات مواجه است. اعتبارات رسمی و بیمه در دسترس بی اجراننی ضعیف و ترساچین مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه؛ با ریسک باال، خدمات

 ا مینان است. قرار ندارد و ا العات موجود در بازار به شدت غیرقابل اجرانتمام ت

 متمرکز( و نقش کشاورزانگیری در بخش کشاورزی )متمرکز و نیمهنظام تصمیم -8
، هم متمرکز و هم 8491سال در بخش کشاورزی چین پآ از اصالحات اقتصادی در گیری بر اساس نتایج این بررسی، نظام تصمیم

در حالی که بسیاری از تصمیمات در سطح خرد توسط کرد. را بر موضوعات کالن متمرکز  خود هایفعالیت چین دولت مرکزیشده و غیرمتمرکز 
گیری در خصوص بیشتر گرایش به تصمیم یافتهسیآأعان تازه تهای تخصصی زار. تعاونیگرفتمیهای محلی و واحدهای تولیدی صورت دولت

کشاورزان پآ از اصالحات اقتصادی چین، نقش تر است. های تخصصی زارعان قدیمی محتملها در تعاونیخرید نهادهو  بازاریابی محصول دارند
 .تر شده استنگپر ربه صورت کامالً غیرمستقیم  هر چندهای روستایی چینی در تدوین و اجرای سیاست

 های کشاورزیبرداری از منابع تولید در بخش کشاورزی و مدیریت سیستمنظام بهره -9
ها بر عهده بخش اقتصاد چین به لحاظ مالکیت امالک تفاوتی با سایر کشورهای در حال توسعه نداشت و مدیریت فعالیت ،8494قبل از سال 

درصد خانوارهای فقیر روستایی به منابع زمین دسترسی  11رزی منجر به این گردید که بیش از اصالحات کشاو، 8451خصوصی بود. در اوایل دهه 
های خلقی به هر یک از خانوارها بر اساس تعداد نظام مسئولیت خانوار، کمون و پذیر  ، چین با اجرای تدریجی اصالحات8491در سال . داشته باشند

به  ور کلی کنند. شیوه تولید را با توجه به وسایل تولید و اعتبار خانوار مشخص می ،. سپآدادندمیی زمین افراد خانوار یا نیروی انسانی فعال، مقدار
ها از مالکان گرفته شد و بین سه نوع اصالحات اساسی در خصوص اراضی کشاورزی در چین اتفاق افتاده است. در اولین انقالب زمین 8494از سال 

ها به صورت جمعی شد. این نظام قبل از نظام سازی اراضی بود که به موجب آن مالکیت زمیندید. پآ از آن یکپارچهها تقسیم گرکشاورزان و رعیت

 5721-7002روند تغییرات موجودی خالص سرمایه در بخش کشاورزی چین طی دوره  -21نمودار 

 

دهنده سیر نشان 8495-1119های بررسی روند موجودی خالص سرمایه  ی سال

 41/591948بنه  8495میلینون دالر در سنال  99/514991صعودی آن بوده و از 

بنه  نور کلنی، رونند افننزایش افنزایش یافتنه اسننت.  1119ر در سنال میلینون دال

و  8449، 8411، 8418ماننند -ها ثنای برخی سنالموجودی خالص سرمایه به است

 باشندصورت یکنواخت و مننظم میبه -که روند کاهشی به خود گرفته است 1118

 .(81)نمودار 

گذاری دولت چین در بررسی روند میزان سرمایهبر اساس جدول مقابل، 

( بیانگر آن است که در 8495-8449بخش کشاورزی در دوره های قبل )

در گذاری در بخش کشاورزی چین که مخارج دولت چین و سرمایهحالی

دوره مذکور روندی افزایشی توأم با نوسانات داشته، اما سهم آن از کل 

 .اقتصاد روندی کاهشی داشته است
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گیری و های کشاورزان برای تولید محصول به واسطه آزادی در تصمیمبه وقوع پیوست. انگیزه 8491مسئولیت خانوار بود که در مرحله سوم اواخر دهه 
هایی نیز از قبیل الگوهای مالکیت گروهی روستایی داشت. این نظام به  ور کامل در راستای ن افزایش یافت. این نظام محدودیتحقوق استفاده از زمی

موجب تقویت  1119کارایی اقتصاد نبود به  وری که دستورالعمل واقعی و عینی در خصوص مالکیت زمین نداشت. پذیر  قانون دارایی در سال 
 ان گردید. اما با این وجود اقتصاددانان چینی در خصوص نیاز به شفافیت بیشتر حقوق مالکیت زمین اتفاق نظر دارند.   حقوق قانونی کشاورز

ت در خصوص نهاده آب نیز نتایج نشان داد، میانگین نرخ استفاده از آب در چین افزایش پیدا کرده است. تعدادی ابزار نهادی و سیاستی در جه
های آبدهی مانند آبیاری تناوبی خشک/تر برای تولید بیشتر برنج با آب کمتر استفاده شده آبی در چین استفاده شده است. شیوهوری کشت افزایش بهره

تر مانند های آبی عملیاتیجویی در مصرف آب را دارند. سیاستهای مالی برای تشویق صرفهاست. نهادهای مدیریت آب پیشنهاد استفاده از مشوق
های آن نیز های مالی برای زیرساختهای آبی را ترویج داده و حمایتب به دالیل سیاسی اجرا نشده است. دولت چین پذیر  تکنولوژیگذاری آقیمت

بیاری های آوری آب، کارایی استفاده از آب و بازده و هزینهصورت گرفته است. به عنوان نمونه، آبیاری خشک/تر برای برنج تأثیر مثبتی را بر عملکرد، بهره
به سرعت افزایش یافت که بدین ترتیب از مصرف کودهای  8491مصرف کود شیمیایی با شروع اصالحات اقتصادی چین در سال نشان داده است. 

وری کشاورزی چین در  ول سه دهه گذشته تشخیص داده شده کننده در رشد بهرهارگانیک پیشی گرفت. افزایش مصرف کود شیمیایی عاملی تعیین
در چین بر افزایش تولید و واردات کود شیمیایی و تخصیص بیشتر کود به منا ق با نرخ استفاده کم تأکید شده است. افزایش عرضه کود در است. 

های زیرزمینی در منا ق با نرخ مصرف باال تواند موجب بهبود تولید و امنیت غذایی شود و از آلودگی آبشود میمنا قی که کم از کود استفاده می
 درصد نیاز ازت از منابع ارگانیک ثابت نگه داشته است. 51سال با تأمین  811وری گندم و برنج را در  ول آمیزی سطح بهرهبکاهد. چین به  ور موفقیت

 آالت و ادوات کشاورزیبررسی تحوالت مکانیزاسیون و کاربرد ماشین -11
آالت و تجهیزات کشاورزی چین به  ور مداوم افزایش یافته و ماشین دهد،میبررسی تحوالت مکانیزاسیون کشاورزی چین نشان  ،به  ور کلی

و بنابراین تحوالت نسبتاً بهبود یافته است  مدائبه  ور های کشاورزی نیز تر شده است. کارکرد ماشینمطلوب 1119ساختار آن در سال 
توان اظهار داشت، توسعه مکانیزاسیون رو میاده است. از اینهای گذشته رخ دتوجهی در وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی چین  ی سالقابل

هایی بهره برده که منجر به کشاورزی در چین وارد مرحله میانی توسعه شده است. در راستای نیل به این جایگاه، دولت چین همواره از سیاست
 1181های دولت چین مطابق برنامه بلندمدت چین تا سال آالت شده است. از دیگر سیاستتحریک انگیزه کشاورزان برای کاشت و خرید ماشین

 .(89و  85)نمودارهای  های جدید محصوالت و دام به منظور افزایش تولید بوده استوییه واریتهاستفاده از تکنولوژی جدید به

. 

 

 

 

 

 

 

 

 1978 -2111کشاورزی چین طی دوره های روند تغییرات ظرفیت ماشین -13نمودار 

 

 8491 -1181های کشاورزی چین  ی دوره روند تغییرات تعداد ماشین -14نمودار 
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 های حمایتی و راهبردهای بخش کشاورزیسیاست -11
 توضیحات سیاست حمایتی

 ایحمایت نهاده

کنندگان شهری و نیز برای حمایت از به منظور تهیه کاالها با قیمت پایین برای مصرف 8441تا اوایل دهه  8451اخذ مالیات از بخش کشاورزی از دهه  -1
 ، دولت مرکزی از وضع مالیات بر کشاورزان خودداری کرد.8441توسعه صنعتی. در  ی دهه 

های گیاهی با عملکرد باال و مقاوم به خشکی و آفات داشته ی زیادی در زمینه بیوتکنولوژی از قبیل توسعه واریتهحمایت تحقیقات 8411دولت چین از دهه  -2
 است. این سیاست باعث شد تا کشاورزان بتوانند تا از مقدار زمین محدود میزان مواد غذایی بیشتری را تولید کنند. 

 زنی مواد غذایی اصالح ژنتیکی وضع کرد.مقرراتی را برای برچسب 1118دولت چین در سال  -3
 ها و غیره.کشهای کشاورزی از قبیل انواع کودها، حشره، به منظور جبران افزایش قیمت نهاده1119های کشاورزی در سال معرفی برنامه یارانه جامع برای نهاده -4
های ترجیحی برای برق و گاز  بیعی مصرفی برای سیاسی دیگری شامل قیمت های کشاورزی، دولت چین اقداماتدر کنار برنامه یارانه جامع برای نهاده -5

های ترجیحی حمل و نقل کودها و معافیت از تأمین وجوه ساخت خط آهن و همچنین، معافیت از مالیات بر ارز  افزوده و سایر تولیدکنندگان کود، و نیز قیمت
 ها را انجام داد. کودهای شیمیایی و افزایش حمایت داخلی از آناقدامات حمایتی از کودهای شیمیایی با هدف کاهش قیمت 

 اجرای مقررات قیمت کمکی به منظور کنترل قیمت کودهای شیمیایی. -6
 تشویق واردات و محدودیت صادرات را برای کودها. -7
 . 1111اختصاص یارانه در جهت حمایت از کشت بذرهای باکیفیت در سال  -8
های یافته و سازمان)این یارانه برای کشاورزان انفرادی و نیز خانوارهای تخصص 1119ای در سال آالت کشاورزی یارانهی خرید ماشیناختصاص یارانه برا -9

 های کشاورزی فراهم گردید(. دهنده خدمات ماشینارائه

 حمایت مرزی
باشد. در کنار این های صادراتی میالیات بر ارز  افزوده واردات، مالیاتها، مترین ابزارهای مرزی چین در خصوص محصوالت کشاورزی چین شامل تعرفهمهم

های صادراتی جهانی به عنوان یکی از ابزارهای صادراتی گیرد. همچنین به منظور انجام حمایت تجاری، چین از سهمیهابزارها، ابزار توسعه صادرات نیز صورت می
 های صادراتی را به تدریج حذف نمود.، کلیه یارانه1118تجارت جهانی در سال کند و به سبب تعهداتش در سازمان استفاده می

حمایت از صنایع 

 تبدیلی و تکمیلی

 دخیل بودن بخش خصوصی و دولتی و همچنین سرمایه گذاران خارجی در در فرایند گستر  صنعت فرآوری چین -1

 8491شهری و روستایی( به فرآوری محصوالت باغی و فرعی در سال  های غیردولتیهای کمونی و بریگادی )بنگاهمکلف کردن بنگاه -2

 های غیردولتی شهری و روستایی( بر اساس وضعیتشان های کمونی و بریگادی )بنگاههای مالیاتی برای بنگاهها یا معافیتسیاست کاهش مالیات -3

های بنگاههای کمون و بریگادی )برای حمایت فعال از توسعه بنگاه 8419ا در سال هگذاری یا خرید سهام تمامی انواع بنگاهتشویق کشاورزان به سرمایه -4

 غیردولتی شهری و روستایی(

 های کاربر و با ارز  افزوده باال از قبیل تولید محصوالت وییه، شیالت و دام.( به سمت زیربخش1119های اخیر )هدایت منابع تولید توسط دولت چین در سال -5

 ( 1119های اخیر )لآوری محصوالت خام با هدف صادرات در ساتشویق فر -6

  Dragon Headهای کشاورزی ساخت برندهای تجاری برای برخی بنگاه -7

 ها بوده است(.ها بسیار مؤثر در شناخته شدن و شهرت این بنگاه)این تال  Dragon Headهای شناسایی و معرفی برندهای مشهور به رسمیت شناخته شده و معرفی بنگاه -8

های تکنیکی و پرداخت کمک هزینه برای خرید گونه"های که کشاورزان را در زمینه Dragon Headهای از بنگاه های حمایتی مناسبیدر نظر گرفتن برنامه -9

 کنند.مساعدت می "اصالح شده و تجهیزات تولید

 .ای پوشش دهندای تا اندازهکه کشاورزان را در زمینه تأمین مخارج بیمه Dragon Headهای به بنگاه MOAپرداخت یارانه و کمک هزینه توسط  -11

 بیمه کشاورزی

های ای در بازار بیمه چین دارد اما سایر شرکتهنوز نقش بسیار برجسته PICC)هر چند  8411ایجاد تنوع در ساختار مدیریت و مالکیت بازار بیمه از سال  -1
های خارجی به بازار بیمه چین اجازه ورود دارند(. اند. همچنین شرکتهای اقتصادی از قبیل کشاورزی ایجاد شدهای به بخشات بیمهای نیز برای ارائه خدمبیمه

 ایجاد شده است.لذا رقابت و توسعه بیشتر در بازار بیمه چین 
ودن فعالیت به خا ر حق بیمه پایین و نرخ تلفات باال . تا سال به دلیل اقتصادی نب 8449به شرکت با مسئولیت محدود در ماه جوالی سال  PICCتبدیل  -2

شدند. گردید که هر ساله هر دو شرکت متحمل خسارات سنگینی میو شرکت بیمه دارایی اتحادیه چینی ارائه می PICCخدمات بیمه کشاورزی توسط  1119
 بود. 1115درصد درآمد حق بیمه کل در چین در سال  1/1میلیون دالر بود که کمتر از  91و  55درآمد حق بیمه کشاورزی بین 

روندی کاهشی داشته است. همچنین در  ی این دوره، تنوع محصوالت بیمه کشاورزی از  8445نسبت به سال  1115درآمد حق بیمه کشاورزی در سال  -3
 محصول کاهش یافته است.  51محصول به  811حدود 

های هایی که در صنعت بیمه کشاورزی چین در سالچین در سازمان تجارت جهانی. اما به  ور کلی با وجود پیشرفت بهبود ساختار بیمه کشاورزی با عضویت -4
 های بیمه کشاورزی چین به صورت سنتی باقیمانده است. اخیر اتفاق افتاده، هنوز سیاست

حمایت اعتباری و 

 ایسرمایه

های اجرایی باال و نبود وثیقه مواجه بوده و  به  ور کلی به اعتبارات کشاورزی با مشکالتی از قبیل هزینهبوده و برای دسترسی  کشاورزان چینی اغلب کوچک -1
 ساختار بخش تأمین مالی روستایی چین ضعیف بوده و با مشکالتی مواجه است.

 باشند. می ه چینمنابع تأمین مالی در منا ق روستایی چین شامل بانک کشاوری، بانک توسعه کشاورزی و بانک توسع -2
اند برداری چین و دور بودن از مؤسسات مالی مهم اماکن شهری نتوانستهمقیاس بودن نظام بهره مؤسسات مالی چین در منا ق روستایی به دلیل کوچک -3

 رسانی کافی داشته باشند.خدمات
 دهی برای کشاورزان با ریسک باالتر کاسته شده است. بیت وامدهی برای حمایت از کشاورزان که در نتیجه از جذاایجاد سقف نرخ اجباری وام -4
ترین آن  رح مجدد تعاونی های های آزمایشی بسیاری بهره جسته که مهمهای اخیر به منظور بهبود دسترسی کشاورزان به وام از برنامهدولت چین در سال -5

 های آزمایشی دیگر هستند. از برنامهبانک پستی  باشد. اعتبارات خرد روستایی و اصالح( میRCCSاعتبار روستایی )
 های اعتبار روستایی های استانی چین و همکاری در تقویت و تثبیت تعاونیهای اعتبار روستایی توسط دولتتزریق منابع مالی بیشتر به تعاونی -6
 گذاری در کشاورزی و منا ق روستاییهای اخیر به منظور افزایش سرمایهن در سالهای اعتباری روستایی برای ارائه بیشتر وام به کشاورزاها و تعاونیتشویق بانک -7

 حمایت از بازار و قیمت

های ترجیحی با هدف تأمین وجه خریدها و ذخیره محصوالت کشاورزی مهم ، وام8441برای تشکیالت بازاریابی محصوالت کشاورزی چین تا پایان دهه  -1

( ADBC، بانک توسعه کشاورزی چین )1119ها به استثنای غالت کاسته شد. هر چند در فوریه سال از بخش عمده این برنامه 1111شد. اما در دهه پرداخت می

 های تجاری استفاده شده استاعالم کرد که برای عملیات بازاریابی غالت نیز از نرخ

شود. اقتصاد میوه در های تثبیت قیمت به شدت کنترل مییمتی و سیاستوییه غالت از  ریق ابزارهای مختلفی شامل حمایت قبخش کشاورزی چین به -2

. های تضمینی حداقل برای محصوالت برنج و گندم بکار گرفته شده استباشد. قیمتهای آزادسازی در این زیربخش نسبتاً بازارگرا میسبب سیاستچین به 

  های شمال شرقی، و پنبه نیز به کار گرفته است.والت ذرت و سویا در استاناخیراً دولت چین سیاست خرید در حداقل قیمت را در مورد محص



  کشاورزی، آب و روستایی کشور چین و عوامل مؤثر بر آنتحوالت توسعه 

 

دهنی سنازمان :8494-8491صنورت بنه  توانهای مختلف را میبه تفکیک در دوره 8494های کشاورزی چین پآ از سال سیاستشکل کلی 
 برشمرد.  دوره عدم حتمیت: 8449-1111و  : اصالح و ثبات8491-8449، تغییر و تداوم :8495-8499، مجدد و تطبیق

 های تولید و دستیابی به خودکفاییسیاست -12
شاخص تولید غذا و غالت بهبنود یافتنه  ،های مختلفکه در دههبیانگر آن است  8498-1181 هایبررسی شاخص تولید غذا و غالت  ی سال

قیمتی برخی از عوامل تولید مانند کود شیمیایی، سنوخت دینزل و سنایر افزایش هزینه ناشی از نوسانات  در مقابلهای یارانه عمومی است. سیاست
مینزان یاراننه بنرای برخنی از  ،شود. با گذشت زمنانشده گیاهی، یارانه پرداخت میهای اصالحموارد تنظیم شده است. در چین برای کاشت واریته

زمیننی و بنادام زمیننی پرداخنت ه برنج، گندم، جو، ذرت، پنبه، سنویا، سنیبها افزایش یافته است. این نوع یارانه در شهرها و مراکز خاصی بواریته
آالت خریند ابنزار و ماشنینتواننند از یاراننه پردازند میها و مزارعی که به امور کشاورزی و دامپروری میشهرستان همچنین در چین، کلیهشود. می

 .مند شوندهبهرکشاورزی 
کنه بنرای گنندم بنه منظنور ا میننان از این 1119قیمت برای برنج را شروع کرد و سپآ، در سال ، دولت چین تعیین حداقل 1119در سال 

کشاورزان غالت بیشتری تولید خواهند کرد، مورد استفاده قرار گرفت. اخیراً دولت چین سیاست خریند در حنداقل قیمنت را در منورد محصنوالت 
، حکومنت مرکنزی چنین در جهنت بهبنود تنأمین منالی 1115در سنال  ار گرفتنه اسنت.های شمال شرقی، و پنبه نیز به کذرت و سویا در استان

هنای تشنویقی در نظنر گرفنت. از آن دهی به تولید غالت، سیاسنتهای محلی برای اولویتهای مهم تولیدکننده غالت و تشویق حکومتشهرستان
 جا که سیستم پرداخت پادا  بر اساس شایستگی اسنتای بهتر شد. از آنکار انگیزه و ، میزان پادا  افزایش یافت و سازبه  ور مرتبسال به بعد 

، 1111ها را در تولید بیشتر غنالت افنزایش داده اسنت. از سنال له رقابت شهرستانئاین مس، کنندگان وجود دارددر هر سال امکان تغییر دریافت و
، در چنین سیاسنت تشنویقی بنرای توسنعه 1119نظر گرفته شد. از سال های روغنی نیز در ننده دانهکسیاست تشویقی برای شهرستان مهم تولید

 پرور  خوک و توزیع و فرو  آن در جهت تضمین تأمین عرضه گوشت خوک در نظر گرفته شد.
 دررا هنزار منطقنه آزمایشنی بنا عملکنرد بناال  5، سیاست توسعه افزایش بازده غالت، پنبه، روغن و شنکربه منظور  1181دولت چین در سال 

منطقه برای تولیند شنکر تعینین  51های روغنی و منطقه برای دانه 591منطقه آزمایشی برای کشت غالت،  9511 ایجاد کرده است. سر کشوراسر
 روستا که از پتانسیل مناسبی برخوردارند برای برنامه پایلوت غالت انتخاب شدند. 511شهر و  51 شده است.

همچننین، بنه  هنای بنزرگ گرفتنه اسنت.الی و سیل تصمیم به توسعه زمین زراعی باکیفینت و در مقیناسحکومت مرکزی چین برای مقابله با خشکس
 گینرد.های اصالح مواد آلی خاک صنورت منیهایی برای ارزیابی مواد مغذی خاک در نظر گرفته شده و آزمایشیارانههای زراعی، منظور بهبود کیفیت زمین

هننای تخصصننی بهننره گرفتننه و هننای حیننوانی از رو و بیماری هننای محصننولآفننات و بیمنناریهماهنننگ بننه منظننور پیشننگیری و کنتننرل دولننت چننین 
 .شودای دریافت نمیبرای واکسیناسیون اجباری از کشاورزان هزینهدهد. را در این زمینه انجام می های رو به رشدیگذاریسرمایه

، اولین گروه از مزارع استاندارد میوه، 1181 در سال ضه مواد غذایی بدون غالت(حمایت از تولید استاندارد سبد نباتی )عردولت چین به منظور 
شوند و به بهبود کیفیت و درآمد محصوالت بناغی در چین مزارع استاندارد به عنوان نمونه استفاده می .را اعالم کردمزرعه(  184)سبزیجات و چای 

 511از بودجه مرکزی مینزان  1181در سال  ،کند. همچنینهزار یوآن یارانه دریافت می 511 میانگین،کنند. هر مزرعه استاندارد به  ور کمک می
ها )جوجه پرورشی، گناو و های پرور  استاندارد دام و ماکیان اختصاص یافت و به تولید استاندارد محصوالت آنمیلیون یوآن برای حمایت از پروژه

 گوسفندپرواری( در مزارع بزرگ کمک نمود.
برنامنه خریند از استانداردسازی پیشنرفته تولیند و عرضنه و  های تخصصی کشاورزانگستر  تعاونیسی، سیاهای حمایتن از ریق دولت چی

)سیاسنت انتقنال سنبز(، خودروهنای  تسنهیل انتقنال محصنوالت کشناورزی تنازه و زنندهکند. همچنین، به منظنور حمایت می مستقیم از مزرعه
  معاف کرد.ای پرداخت عوارض جادهازه را از دهنده محصوالت زنده و تانتقال

 کند.از یارانه و برنامه تشویقی استفاده می برای حفاظت از اکولوژی علفزارهاچین 

 WTOهای بخش کشاورزی برای ورود به سیاست -13
ای از المللی کشاورزی چین، مجموعهپذیری بینتدولت چین به منظور توسعه بازسازی استراتییک اقتصاد کشاورزی و روستایی و بهبود کیفیت و افزایش رقاب

 :اتخاذ کرده است. تنظیمات سیاسی اساسی به شرح زیر است WTOاقدامات سیاسی را برای آماده شدن با ضروریات اخیر توسعه کشاورزی و الزامات 

 موقع، جامع، صنحیح و معتبنر محصنوالت کشناورزی بنرای تسریع در برقراری سیستم ا العات بازار برای محصوالت کشاورزی و ایجاد ا العات بازاری به
 کشاورزان

 وییه منواد غنذایی و راهنمنایی های نظنارت و آزمنایش محصنوالت کشناورزی بنههای کیفیت، ایمنی و استاندارد و بهبود رو تسریع در برقراری سیستم
 کشاورزان برای تولید محصوالت سالم و با کیفیت باال

 های حمایتی داخلی برای کشاورزی مطابق با قوانین و حمایتی موجود برای کشاورزی و برقراری سیستم های حفاظتیتنظیم سیاستWTO 

 بنا  تسریع در نوآوری سیستم مدیریت کشاورزی، ارتقاء از سیستم قرارداد خانوار به سیستم مدیریت کشاورزی یکپارچنه کنه دربرگیرننده شنرکت همنراه
 گردد.دهی کشاورزان کمک کرده و موجب دسترسی کشاورزان به بازارها میهبود سازمانخانوارها است. این نوع سیستم به ب

 بازسازی بیشتر سیستم مالی روستایی و برقراری سیستم بیمه کشاورزی مناسب با شرایط چین 

 ی برای تسریع پیشرفت فنی کشاورزیآوری وارداتالمللی و فنها و تقویت همکاری بینآوری و علوم کشاورزی و توسعه سیستمبازسازی تحقیقات فن 

 اصالح سیستم ثبت خانوار در شهرهای کوچک و تشویق جمعیت روستایی برای استقرار در شهرهای کوچک 

ای از تعهدات مهمی را برای آزادسنازی رژینم تجناری سال  ول کشید. در نتیجه مذاکرات، چین پذیرفت که مجموعه 85تقریباً  WTOفرایند الحاق چین به 
 بر عهده بگیرد. WTOگذاری خارجی هماهنگ با قوانین بینی برای تجارت و سرمایهپیشد و ائتالف بیشتر با اقتصاد جهانی و عرضه محیط قابلخو

 بررسی اثرات توسعه کشاورزی بر محیط زیست و فشار بر منابع تولید -14
وری در نتیجنه را افزایش بهنرهیش یافته که کارشناسان دلیل عمده آنهای اخیر با وجود کاهش میزان زمین زراعی در چین، تولید افزادر سال

ها، مشکالت شدید تخرینب زمنین، کنویرزایی، فرسنایش خناک، دانند. نتیجه این پیشرفتآالت میا و ماشینهشکاستفاده بیشتر از کودها، حشره
 .محیطی بوده استآلودگی آب و کاهش تنوع زیست
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غالب گشته است که عالوه بر آلودگی آب، اثرات منفی بلندمدتی بنر مناده آلنی در چین ده از کودهای شیمیایی در  ی سه دهه گذشته، استفا
میلیون هکتار اثر گذشته است. با در نظنر گنرفتن  89ها بر کشهمیلیون هکتار و آلودگی حشر 11خاک گذاشته است. شور شدن زمین در چین بر 

ها در معرض اثرات باران اسیدی هستند که خاک ،رسد. همچنینمیلیون هکتار می 11ده شده تقریباً به آلودگی صنعتی، کل مساحت کشاورزی آلو
کنویرزایی مشنکل دیگنری  ای تبدیل شده اسنت.فرسایش خاک، به پدیده گستردههمچنین، شود. درصد از خاک چین تحت تأثیر آن واقع می 15

 دهد. است که اکثراً در شمال و شمال غربی چین روی می
های گوشتی ممکن است که امنیت غنذایی و امنینت آبنی وردهآالگوی مصرف به سمت فر تغییر آید.آب در چین نهاده بسیار کمیابی به حساب می

ون میلین 19بر ممکن است علت اصلی کمبود آب گردد. در حندود جهان را به خطر بیاندازد. تغییر در الگوی مصرف یعنی افزایش نسبت مواد غذایی آب
بنرداری بنیش از حند ها در شنمال و شنمال غربنی چنین واقنع اسنت. بهنرههای کشاورزی متأثر از خشکسالی است که بیشتر این زمینهکتار از زمین

کشت منجر شده است. کمبود جدی آب به واسطه کارایی ضعیف بکارگیری آب در کشاورزی تشندید شنده کشاورزان از منابع آبی به کاهش زمین قاب
شنود. ثر اسنتفاده منیؤهای آبیاری بنه  نور مندرصد جریانات آبی شبکه 91تا  91گذاری کمتر آب است. اخیراً از حدود ه عمدتاً به دلیل قیمتاست ک

ها و حجم فزاینده تولیند دام بنه کشه. استفاده مفرط و شدید کودهای شیمیایی و حشراز دیگر مشکالت موجود در چین استآلودگی گسترده آب نیز 
 ،شنوند. همچننینیمحیطنی منینند و موجنب خسنارت بنه تننوع زیسنتآمیشود که از عوامل اصلی آلودگی آب به حساب های کود تبدیل میرواناب

ها جرینان ها و دریاچهههای فیزیکی بسیار ساده به رودخانکشاورزی عامل اصلی آلودگی ازت است. بیشتر فضوالت دامی بدون پاکسازی و یا با پاکسازی
کشی فاضالب در حند فاصنل مینان های لولهکند. فقدان شبکهکند و آب زیرزمینی را به شدت آلوده میکنند. نیترات فضوالت به خاک نفوذ مییدا میپ

 .گرددمی ی چینمنا ق شهری و روستایی موجب آلودگی پایاب در شهرها
و پرور  دام منابع مهم انتشنار متنان، اکسنید نیتنروژن و نیتنرات  که کشاورزی عامل مهم آلودگی هوا در چین نیست اما کشت برنجدر حالی

 آمونیوم است. پرور  دام و ذخیره کود در زمین، عامل انتشار متان و آمونیاک است. 
ود سال اخیر، در حد 51ند. در باشمی ها در معرض خطرنپنجم آبه شدت در حال تهدید شدن هستند و حدود یک چینها در بسیاری از گونه

حیوان در معرض انقراض هستند. این مشکالت اساساً به دلیل تخریب محیط زیست، آلودگی ناشنی  955گیاه و  9911گیاه از بین رفته اند و  111
ند. مشنکل جندی دیگنر در اشندهخصنوص زمنین و آب ایجناد ه برداری و بکارگیری نامناسب منابع کشاورزی باز کاربرد زیاد مواد شیمیایی و بهره

 .محیطی در منا ق روستایی استهای خارجی مضر است که تهدیدکننده تنوع زیستاورزی ورود گونهکش
 

 های آب در چینشاخص
 مقدار آب تجدیدشونده -1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدار سرانه آب و تغییرات آن -2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1961-2111های های رودخانه چین در سالدرصد تغییر رواناب در حوضه -15نمودار 

را بر حسب مقدار میلیارد مترمکعب است که آن 9/1181کل منابع آبی این کشور 

مطلق رواناب ساالنه در جایگاه ششم جهان پآ از کشورهای برزیل، روسیه، کانادا، 

میلیارد  5/1988میلیارد مترمکعب آب،  9/1181آمریکا و اندونزی قرار داده است. از 

 1/919میلیارد مترمکعب آن آب زیرزمینی و  1/111مترمکعب آن آب سطحی، 

میلیارد مترمکعب آن، تبادل بین آب سطحی و زیرزمینی است. خصوصیات منابع آبی 

ناسازگاری بین  توزیع مکانی و زمانی نامتعادل؛ و حجم پایین سرانه؛صورت چین به

نتایج مطالعات نشان داد، شود. بندی میتقسیم وری در منا قتوزیع منابع آبی و بهره

هیچ تغییر بزرگی در میزان آب سطحی و کل منابع سال گذشته،  51در مجموع،  ی 

آبی چین وجود ندارد. با این حال، الگوی توزیع بارندگی در این دوره با افزایش رواناب 

توجه منابع آب در شمال تغییر کرده است. بر اساس رودخانه در جنوب و کاهش قابل

رواناب در (، 8498-1188سال گذشته ) 51(، در 1181مطالعه هوانگ و وانگ )

 (. 85درصد کاهش داشته است )نمودار  91های رودخانه چین حوضه

را بر حسب مقدار میلیارد مترمکعب است که آن 9/1181کل منابع آبی این کشور 

ششم جهان پآ از کشورهای برزیل، روسیه، کانادا، مطلق رواناب ساالنه در جایگاه 

میلیارد  5/1988میلیارد مترمکعب آب،  9/1181آمریکا و اندونزی قرار داده است. از 

 1/919میلیارد مترمکعب آن آب زیرزمینی و  1/111مترمکعب آن آب سطحی، 

بی میلیارد مترمکعب آن، تبادل بین آب سطحی و زیرزمینی است. خصوصیات منابع آ

ناسازگاری بین  توزیع مکانی و زمانی نامتعادل؛ و حجم پایین سرانه؛صورت چین به

نتایج مطالعات نشان داد، شود. بندی میتقسیم وری در منا قتوزیع منابع آبی و بهره

سال گذشته، هیچ تغییر بزرگی در میزان آب سطحی و کل منابع  51در مجموع،  ی 

ال، الگوی توزیع بارندگی در این دوره با افزایش رواناب آبی چین وجود ندارد. با این ح

توجه منابع آب در شمال تغییر کرده است. بر اساس رودخانه در جنوب و کاهش قابل

(، رواناب در 8498-1188سال گذشته ) 51(، در 1181مطالعه هوانگ و وانگ )

  (. 85درصد کاهش داشته است )نمودار  91های رودخانه چین حوضه
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 شدهمقدار آب کنترل -3
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وری تولیدی و اقتصادیشاخص بهره -4
کیلوگرم به ازای هر مترمکعب مصرف آب است. این در حنالی اسنت کنه اینن رقنم در  9/1-1/8وری تولیدی آب در منا ق آبی چین بهره میانگین

دالر/ مترمکعنب  91/5وری اقتصادی آب چنین برابنر بنا بهره. باشدکیلوگرم به ازای هر مترمکعب مصرف آب می 5/8-1/1برخی کشورهای دیگر برابر با 
دالر/ مترمکعنب کشنورهای بنا درآمند بناال پنایین  11/55دالر/ مترمکعب کشورهای با درآمد متوسط و  11/9وری مقایسه با میانگین بهرهاست که در 

مترمکعنب آب  995، 1115در چین در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر باالتر اسنت. در سنال  GDPبه عبارت دیگر، مصرف آب هر واحد  .باشدمی
وری آب در کشناورزی برابر ژاپن و اروپا در آن زمان بود. بهره 11برابر میانگین جهانی و حدود  9مصرف شدند که  GDPیوآن ارز   81111 برای تولید

هنا کمتنرین های مختلف حوضه رودخانه نسبت به کلینه بخشدلیل اتالف شدید در سیستم آبیاری، و تخصیص کمتر بهینه بین محصوالت و قسمتبه
هنای درصند آب از کانال 51های آبیاری تنها سبب مدیریت ضعیف کانالشده مشکل است. یک برآورد این است که بهورد دقیق مقدار آب تلفاست. برآ

که بنرآورد گیرد رسد به  ور کارا توسط مدیران محلی آبیاری و کشاورزان مورد استفاده قرار نمییابد. آبی که به مزارع میاصلی به مزارع واقعاً انتقال می
 شود.شده برای کشاورزی توسط کشاورزان برای آبیاری محصوالتشان مصرف میدرصد آب تخلیه 91گردد. تنها درصد آن اتالف می 11-51شود می

 ایتنش آبی ملی و منطقه -5
قیناس چهنار بخشنی را بنرای المللنی مندیریت آب متعاریف مختلفی در مطالعات در خصوص تشریح تنش و کمبود آبی وجنود دارد. مؤسسنه بین

بنرداری ( بهره5درصند(؛  11-54( محندوده مالینم )1(؛ <% 11برداری کم )( بهره8برد: ها به کار میبندی کشورها در خصوص کل مصرف آب آن بقه
سناس سنرانه آب قابنل (. بانک جهانی و مؤسسه منابع جهانی تنش آبنی را بنر ا>%811( معدن کاری )9درصد(؛  91-811محیطی )بیش از حد زیست

با  شود.مترمکعب یا کمتر تعریف می 8111صورت سرانه آب کنند. در این چارچوب، کمبود آب بهمترمکعب یا کمتر در سال تعریف می 1111دسترس 
بر حسب نرخ موجنود رشند عنوان کشور با تنش آبی استفاده از تعریف سرانه )ارائه شده توسط بانک جهانی و مؤسسه منابع جهانی(، چین در مجموع به

درصد از آب خود را به کار  99المللی مدیریت آب، چین در حال حاضر بندی مؤسسه بینشود. با استفاده از  بقهبندی می بقه 1181جمعیت در سال 
درصند خواهند  91به بنیش از  1111گرفته تا سال های صورتبرد و هنوز در محدوده مصرف مالیم آب قرار دارد، اما مصرف آب آن با توجه به  رحمی

های آتی روبرو محیطی بیش از حد قرار خواهد داد. لذا، با این تعریف، چین با مشکل جدی مدیریت آب در دههبرداری زیسترسید و آن را در گروه بهره
( به میانگین ساالنه DIAو کشاورزی ) های خانگی، صنعتی( در مطالعه خود تنش آبی را بر اساس تعریف نسبت آب مصرفی بخش1119خواهد شد. لو )

 9/1تنر از کنه مقنادیر بزرگدهنند. در حالیتنش متوسط تا باال را نشان می 1/1-9/1های مهم چین محاسبه نمود. مقادیر ( برای رودخانهQتخلیه آب )
بنه وینیه در  8445ود. نسبت تنش آبی در سنال برای اکثر منا ق ب 8/1باالی  8411دهند. این نسبت در سال شرایط محدودیت شدید آب را نشان می

 .شمال شرقی، جنوب و جنوب غربی بیشتر افزایش یافت

 آب و کشاورزی -6
 آب مصرفی در بخش کشاورزیالف( 
 
 
 
 
 
 
 

تواند به چهار گروه مصرفی کشاورزی، خانگی، تقاضای آب در کشور چین می

محیطی که مصرف زیستمحیطی تقسیم شود. با این حال، با اینصنعتی و زیست

در چین واضح و مشخص است، اما این مصرف هنوز به آمار وارد نشده است. 

که بر  وریشود بهامنیت غذایی و کشاورزی در چین کامالً به آب مربوط می

تا حال حاضر، بخش کشاورزی چین  8494ند مصرف آب از سال اساس تحلیل رو

های دیگر، بیشترین مصرف آب را داشته، هر چند سهم آب مصرفی در بین گروه

 .(5)جدول  های مذکور با کاهش همراه بوده استآن  ی سال

 

شده در چنین، سنهم های کنترلبه منظور بررسی وضعیت آب

های چنین از های رودخاننهی سطحی ساالنه در حوضنهکل منابع آب

کنه کنل کل میزان بار  ساالنه محاسبه گردیند کنه بنا فنرض این

توان گفت کنه در های سطحی به مصرف رسیده است، میمنابع آب

در آمنده اسنت. نتنایج  ها تحت کنتنرلدرصد بار  1/95مجموع، 

 نشان داد.
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 سهم آب مصرفی در بخش کشاورزی ب(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سطح زیرکشت آبی در چین  (ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کارایی آب در کشاورزی (ث
ی هر چند، بخش کشاورزی تشویق به کاهش مصرف آب شده، اما به کارایی بیشتر مدیریت آب کشاورزی دست نیافته است. برای مثال، مینانگین کنارای

 درصد نیز متغیر اسنت. اینن در حنالی اسنت کنه در 51تا  51باشد و بین درصد کمتر از میانگین جهانی می 5درصد است که  95مصرف آب در چین تنها 
 1کنه در آمریکنا برابنر بنا کیلوگرم بر مترمکعنب اسنت در حالی 8درصد است. میانگین کارایی تولید در چین،  11آمریکا میانگین کارایی مصرف آب برابر با 

ری در چنین ناشنی از کارایی پنایین آبینا. دهدباشد. عملکرد پایین مدیریت آب کشاورزی، کمبود ظرفیت را در این حوزه نشان میکیلوگرم بر مترمکعب می
 باشد. گذاری در زیرساختار میهای ضعیف مدیریت آب و کمبود سرمایهرو ، تولید اندک کشاورزی در منا ق آبیاری

 توسعه آبیاری و زهکشی در چین ج(
آب بنرای آبیناری کشناورزی  شده بنرای باالکشنیدنهای تعبیههای انتقال آب و چاهآبیاری و زهکشی در چین سابقه  والنی دارند. نحستین کانال

، آبیاری و زهکشی یک دوره توسنعه بزرگنی را تجربنه کنرده اسنت. 8494سال پیش ایجاد شدند. از زمان تشکیل جمهوری خلق چین در سال  9111
در  توجهی توسنعه یافتنند.لبه  ور قابن 8491معرفی گردید. این نوع آبیاری و آبیاری متمرکز در اواخر دهه  8451آبیاری بارانی در چین در اوایل دهه 

های مختلف کشاورزی، صنعتی و خانگی نشان داد، بررسی سهم آب مصرفی بخش

سهم آب مصرفی کشاورزی در نتیجه رشد جمعیت، توسعه صنعت و نیز کمبود 

رسیده که  1181درصد در سال  98به  8494درصد در سال  8/49فزاینده آب از 

های صنعتی و خانگی که دو ی همراه بوده است. اما بخشدرصد 8/59با کاهش 

اند و کنندگان بزرگ آب شدههای مذکور از مصرفکاربر دیگر آب هستند  ی سال

که سهم آب مصرفی خانگی و  وریها روند صعودی داشته، بهسهم آب مصرفی آن

سال  درصد از 15درصد به  5/1درصد، و از  89درصد به  9/1صنعتی به ترتیب از 

افزایش یافته است. مصرف آب صنعتی به سبب سیاست رشد  1181تا  8494

مثبت، و مصرف آب شهری به سبب شهرنشینی و مصرف سرانه شهرنشینان )از 

( به سرعت 8449لیتر در سال  151به روزانه  8411لیتر در سال  885روزانه 

 (. 9)جدول  افزایش یافته است

 

های مختلف کشاورزی، صنعتی و خانگی نشان داد، بررسی سهم آب مصرفی بخش

سهم آب مصرفی کشاورزی در نتیجه رشد جمعیت، توسعه صنعت و نیز کمبود 

رسیده که  1181درصد در سال  98به  8494درصد در سال  8/49فزاینده آب از 

های صنعتی و خانگی که دو درصدی همراه بوده است. اما بخش 8/59با کاهش 

اند و کنندگان بزرگ آب شدههای مذکور از مصرفکاربر دیگر آب هستند  ی سال

که سهم آب مصرفی خانگی و  وریها روند صعودی داشته، بهسهم آب مصرفی آن

درصد از سال  15درصد به  5/1درصد، و از  89درصد به  9/1صنعتی به ترتیب از 

افزایش یافته است. مصرف آب صنعتی به سبب سیاست رشد  1181تا  8494

مثبت، و مصرف آب شهری به سبب شهرنشینی و مصرف سرانه شهرنشینان )از 

به سرعت  (8449لیتر در سال  151به روزانه  8411لیتر در سال  885روزانه 

 (. 9)جدول  افزایش یافته است

سطح زیرکشت آبی در سال . کل سطح زیرکشت آبی در چین افزایش یافته است

میلیون هکتار بوده که در آغاز اصالحات  89)ابتدای انقالب چین( برابر با  8494

میلیون هکتار رسیده است.  14/99برابری داشته و به  1/1 ( رشدی8411)سال 

درصد گستر   59، 1181و  8411های همچنین، سطح زیرکشت آبی بین سال

میلیون هکتار رسیده است. این افزایش  55/91میلیون هکتار به  14/99یافته و از 

سبب بهبود کارایی مصرف آب در آبیاری حاصل شده است. به  ور متوسط، به

 9111به  8411متر مکعب در سال  1191صرف آب هر هکتار زمین از م

 .(89)نمودار  کاهش یافته است 1181مترمکعب در سال 

 

د که سهم سطح زیرکشت آبی از سال شومشاهده می بر اساس نمودار مقابل

درصد رسیده و  94/59به  1114درصد بوده که در سال  41/11برابر با  8498

های اولیه اصالحات این ای داشته است. هر چند در سالمالحظهافزایش قابل

شود که سطح زیرکشت آبی سهم کاهش داشته ولی در مجموع، مشاهده می

 حال رشد است.  ای دردر چین با سرعت فزاینده

 

 



  کشاورزی، آب و روستایی کشور چین و عوامل مؤثر بر آنتحوالت توسعه 

 

سنبب کیفینت نامناسنب افزایش یافت اما اراضی بزرگ به 8411هکتار بود. این میزان تا سال  99111، سطح زیرکشت آبیاری بارانی حدود 8499سال 
نند کنه از آن مینزان، هنای حفنآ آب آبیناری را توسنعه دادهکتار از اراضی، رو  819551، 8414تجهیزات و مدیریت ضعیف متروک شدند. در سال 

پا  دو ای و منهپا  )آبیناری قطنرههکتار مربوط به آبیاری مه 9111ای و هکتار مربوط به آبیاری قطره 9591هکتار مربوط به آبیاری بارانی،  45891
انندوز را افنزایش داد، و هنای آبوژیگذاری در تکنولتوجهی سنرمایه ور قابنل، دولت به8441در همین راستا، از سال . نوع آبیاری متمرکز هستند( بود

اندوز بنه ، سطح زیرکشت آبیاری آب1119تر نمود. تا سال اندوزتر کمک نمود و تکنولوژی مذکور را رایجهای آبیاری آبریزی پروژهکشاورزان را در  رح
 .رصد افزایش یافتد 5میلیارد مترمکعب آب ذخیره شد. کارایی آبیاری حدود  85میلیون هکتار رسید و ساالنه  11

 هزینه استخراج آب سطحی و زیرزمینیح( 
هیچ هزینه استخراجی برای مصرف کشاورزی از آب زیرزمینی وجنود نندارد. اصنوالً آب زیرزمیننی بنرای مصنرف کشناورزی مجنانی اسنت و تنهنا 

تقریباً مجانی )به این معنی که کاربران آب تنهنا  8441پرداختی کاربران آب کشاورزی، هزینه انرژی )برق و سوخت( است. آب سطحی نیز تا اوایل دهه 
 نیاز به پرداخت هزینه انتقال آن را دارند( بود. علیرغم این حقیقت که بخش کشاورزی کاربر اصلی آب در چنین اسنت، قیمنت آبنی کنه بنرای مصنرف

شود، منفعت حاصل از ذخینره یا به میزان تقاضا مربوط نمی که هزینه آب پایین استشود خیلی افزایش نیافته است. با توجه به اینکشاورزی هزینه می
 گذاری در بخش کشاورزی چین در آماده نمودن کاربران آب برای ذخیره آن مؤثر نبوده است. آب نیز پایین است. در نتیجه، سیاست قیمت

 آب و محیط زیست  -7
 آلودگی آب الف(

، این کشور به عصر جدیدی از رونق وارد شده است. با این حنال، چنین زمنان کنافی بنرای العاده چین  ی سی سال گذشتهبا توسعه اقتصادی فوق
 تحل مشکالت جدید برخاسته از سرعت زیاد توسعه اقتصادی از جمله مشکالت مربوط به رفاه، امنیت اجتماعی، توزیع مالکیت و آلودگی محنیط زیسن

ات مکرر این آلودگی یکی از مشکالت مهم زیست محیطی چین شده است. هنر چنند چنین افزایش شدید آلودگی آب و نیز شایعاز جمله نداشته است. 
 ور منؤثری مهنار نشنده و مشنکل هننوز بسیاری از معیارهای سیاسی را برای پیشگیری و کنترل آلودگی آب اجرا نموده اما در مجموع آلودگی آب بنه

نامناسنب  1115را شامل شدند که برای مصرف انسان در سنال  5و  9ات یعنی درصد هفت رودخانه اصلی در چین بدترین درج 54جدی است. حدود 
کند که مصرف آب آلوده به کناهش کمینت و کیفینت برآورد شدند. بخش کشاورزی چین حدود دوسوم کل آب آلوده را عمدتاً برای آبیاری مصرف می

بنرای چهنار محصنول عمنده  GDP 15/1ارد یوآن )یک میلیارد دالر آمریکا( ینا میلی 9/9شود. محاسبات بانک جهانی زیان کل را برابر با تولید منجر می
دهد. عالوه بر اثرات مستقیم، آب آلوده ممکن است اثر معکوسی بر کیفیت خاک داشنته باشند نشان می 1115)گندم، ذرت، برنج و سبزیجات( در سال 

 های آینده شودو در نتیجه سبب کاهش بیشتر کمیت و کیفیت برداشت

 899اقتصنادی  برد. جمع کل هزیننهدر مجموع، اقتصاد چین از زیان بزرگ اقتصادی ناشی از آلودگی آب یا کمبود آب منتج از آلودگی آب رنج می
 های غیرقابل سنجش در نظر گرفته نشدند.های واقعی را نشان ندهد، چون زیانمیلیارد دالر است که ممکن است هزینه 18میلیارد یوآن یا 

 یل س ب(
باشند. فشنار های مکنرر میبه سبب موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی خاص چین، یکی دیگر از مشکالت اصلی مربوط به آب چین وقنوع سنیل

بنرد تبندیل کنرده اسنت. خیز، چین را به یکنی از کشنورهایی کنه از بالینای شندید سنیل رننج میجمعیت زیاد و بکارگیری نسبتاً باالی منا ق سیل
محیطی در هنای زیسنتشوند و منجنر بنه افنزایش نگرانیدرصد کل زیان اقتصادی ناشی از بالیای  بیعی را در چین شامل می 91ها که سیل وریبه

اند. بر اساس اسناد و ا العات گذشنته، مقیاس آبی شدههای بزرگزدایی و پروژهخصوص مشکالت توسعه بیش از حد از جمله شهرنشینی سریع، جنگل
 افتند. بار در این کشور اتفاق میهای بزرگ سیل هر دو سال یکرویداد

 راهبردهای مدیریت سیل  -
 ( راهبردهای مدیریت سیل8

 ذخیره آب سیل در منا ق باالدست تا حد ممکن 

 های اصلیهای وسط و پایین رودخانهحمایت از منا ق مستعد سیل در برابر سیل متداول در بخش 

 های نامنظمهای ذخیره و نگهداری در منا ق وسط رودخانه جهت کنترل سیلوضهبکارگیری توأم بندها و ح 

 یافته آمادگی در برابر سیل و مبارزه با آن قبل و  ی فصل سیل مبتنی بر سیستم مدیریت اضطراری کامالً سازمان 

 ( راهبردهای کاهش سیل 1
  حفاظت از آب و خاک 

 کنترل و مدیریت تلفیقی آبخیزهای کوچک 

 سیستم قرارداد کنترل و مدیریت آبخیز کوچک در منا ق مواجه با فرسایش خاک  تشکیل 

 تقویت جلوگیری از فرسایش خاکی 
  تشکیل مکانیزم بازار در حفاظت از آب و خاک 

 ایجاد سیستم کنترل سیل 

عمدتاً بنرای کنتنرل سنیل تنوأم بنا آبیناری و ها اند که اکثر آنها ساخته شدههای مختلف در باالدست رودخانهمخزن آبی با اندازه 15111تاکنون 
 اند. تولید برق تهیه شده

  مقابله با سیل 

باشند. اینن مکنانیزم چین به شدت متکی بر مقابله با سیل که زیر نظر ستادهای مقابله با سیل و مبارزه با خشکسالی در سنطوح مختلنف می
 کنترل سیل را در سراسر کشور اعالم نموده است. تجهیز موفق کلیه منابع ضروری را تضمین کرده و اجرای سیستم 

 ( تعدیل راهبردهای مدیریت سیل 5
 بایست برای ذخیره آب بیش از حد سیل بکار گرفته شود.فضای کافی می 

 بایست توسط منا ق کنار دریاچه و بندها موافقت شود.انحصار کاربری زمین برای کشاورزی یا اهداف دیگر توسعه می 
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 بایست برای تشویق ساکنین مهاجر به خارج از این بایست نقل مکان کنند و سیاست مناسبی میهای ذخیره و نگهداری مین حوضهبخشی از ساکنی
 ها صورت گیرد. این اقدام باید با برنامه توسعه شهرهای کوچک در منا ق روستایی تلفیق گردد.حوضه

 ها تغییر یابند.با هدف استقرار مجدد جنگل بایست برای پرور  نهالبخشی از زمین زیرکشت در زمین شیبدار منا ق کوهستانی می 

 خشکسالی ج( 
سنال قبنل از مسنیح همنراه بنا ینک رونند  111رویداد مهم خشکسنالی را از  8111دهد، چین بیش از ا العات سری زمانی خشکسالی نشان می

تحنت تغیینر . تجربنه نمنوده اسنت 1188ای را تا سنال ی شدید و گستردهخشکسال 89، چین 8451تجربه کرده است. از سال  8451افزایشی از دهه 
 .  تواند افزایش یابد و کشاورزی، امنیت غذایی، اقتصاد، محیط زیست و جامعه را تحت تأثیر قرار دهداقلیم، وقوع خشکسالی در چین می

 راهبردهای مدیریت خشکسالی در چین  -
زیر نظر وزارت منابع آبی که مسئولیت اصلی مدیریت خشکسالی و کنترل سنیل را دارد  8455ستادهای کنترل سیل و کاهش خشکسالی در سال 

کنند که بر پیشگیری از خشکسالی، تسنکین و کناهش آن تأکیند دارد. تأسیآ شدند. ستادهای مذکور سیاست کاهش خشکسالی چین را نیز اجرا می
 های سیاسی به صورت زیر هستند:اولویت
  یهای روستایانجمن    

  عرضه شهری و کیفیت آب 

  حفآ مرتع 

 انتقال آب 

 چین شامل پنج سطح مهم مدیریتی است: خشکسالیسیستم کاهش 
 ستاد ملی کنترل سیل و کاهش خشکسالی  (8

 های حوضه رودخانهکمیته (1

 ستاد کنترل سیل و کاهش خشکسالی در سطح استان )یک ستاد برای هر استان و منطقه مستقل( (5

 کاهش خشکسالی در سطح منطقه یا حوزه اداریستاد کنترل سیل و  (9

 ستاد کنترل سیل و کاهش خشکسالی در سطح شهرستان (5

صنورت زینر شود. موضوعات اصنلی بهمدیریت خشکسالی در چین از  ریق مقررات کاهش خشکسالی در سطح ملی جمهوری خلق چین انجام می
 شوند:خالصه می

 ( مقررات کلی8
 شود و به حیات، تولید و اکولوژی زیان وارد گردد که از کمبود بارندگی و شکست عرضه آب ناشی میآب تعریف می صورت واقعه کمبودخشکسالی به

 کند. می

  .ستاد کنترل سیل و کاهش خشکسالی مسئول سازماندهی و کنترل تسکین خشکسالی است 

 بهبود سیستم ساختاری جهت افزایش ظرفیت کاهش خشکسالی هستند.  های محلی یا باالتر در سطح شهرستان مسئول تقویت زیرساختار حفاظت آب ودولت 

 های آموزشی و تبلیغاتی به اشکال مختلف جهت افزایش آگاهی مبارزه با خشکسالی و تسکین های مردمی در سطوح مختلف مسئول قبول فعالیتدولت
 ی مرتبط با کاهش خشکسالی.بالیا، و تشویق و حمایت از تحقیق، توزیع و بکارگیری تکنولوژی پیشرفته علم

 ( آمادگی در برابر بالیای خشکسالی1
 ریزی کاهش خشکسالی نیازهای توسعه ملی اقتصادی و اجتماعی، وضعیت کنونی توسعه جامع و مصرف منابع آبی، قوانین پایه و خصوصیات بالیای برنامه

شهری و روستایی، تولید کشاورزی و صنعتی و نیز سالمت اکولوژی را در خشکسالی، منابع آبی موجود، ظرفیت مبارزه با خشکسالی، تقاضای ساکنان 
 گیرد. نظر می

 ریزی کاهش خشکسالی شامل ساخت سیستم سازمانی کاهش خشکسالی، منابع آبی اضطراری، تسهیالت اضطراری علیه خشکسالی، ذخیره مواد برنامه
 شود. شکسالی، شبکه نظارت و اقدامات تضمینی خشکسالی میهای خدماتی مبارزه با خاولیه مبارزه با خشکسالی، سازمان

 های اضطراری مبارزه با های آب شرب روستایی، و پروژههای محلی یا باالتر در سطح شهرستان مسئول تقویت اقدامات مربوط به حفآ آب مزرعه، پروژهدولت
 باشد.فیت عرضه آب و کارایی مصرف آب میخشکسالی و سایر تسهیالت حمایتی، و نیز احیای ذخیره آب جهت افزایش ظر

 ( اقدامات مهم ساختاری و غیرساحتاری 5
 هایی از اقدامات مهندسی شامل موارد زیر هستند:های مهندسی هستند. نمونهحلاکثر اقدامات کاهش خشکسالی بکار رفته در چین مبتنی بر راه

 های کوچک و بزرگ ذخیره آبیپروژه 

 و انتقال آب های انحراف مسیرپروژه 

 های پمپاژ آبپروژه 

 های کارایی بهتر مصرف آبهای آبیاری، شامل پروژهپروژه 

شوند شامل هایی از اقدامات غیرمهندسی که در حال حاضر اجرا میهای مهندسی و غیرمهندسی شناسایی شده است. نمونهحلاخیراً، لزوم تعادل بیشتر بین راه
 شوند: موارد زیر می

 مه آمادگی در برابر خشکسالیبهبود برنا 

 بینی خشکسالیتوسعه سیستم نظارت و پیش 

 گستر  شبکه کاهش خشکسالی، شامل خدمات اجتماعی مربو ه 

 های توسعه منابع آب )سطحی و زیرزمینی(سیاست -8
 چارچوب نهادی، قانون و اصول اصلی توسعه منابع آبی الف(

سازمان وجود دارد که رتبه  1لتی در چین است. در باالترین سطوح کارگزاران دولتی سیستم مدیریت منابع آبی شامل چند کارگزار دو
اداره (، MOCوزارت سازندگی )(، MWRها شامل وزارت منابع آب )مشخصی از وظایف مربوط به مدیریت منابع آبی را در اختیار دارند. این سازمان

(، کمیسیون SEPC(، شرکت دولتی کنترل برق )SFAاداره دولتی جنگلداری )(، MOAوزارت کشاورزی )، (SEPAدولتی حفاظت محیط زیست )
باشند. همچنین، چین نهادهای مدیریت اصول زهکشی را ( میMOH( و وزارت بهداشت )MoC(، وزارت ارتبا ات )NDRCملی توسعه و اصالحات )
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منطقه اصلی  9ست که متصدی مدیریت زهکشی منابع آبی ( اRBCsکمیسیون ملی حوضه رودخانه ) 9نیز تأسیآ نموده است. گروه اول شامل 
هستند. گروه دیگر، نهادهای حفاظت منابع آبی در منا ق زهکشی را در  MWRها همگی از واحدهای کوچک باشند. این کمیسیونزهکشی می

تری در مقایسه با کارگزاران دولتی و ینکه نهادها در سطح پایشوند. با توجه به اینمدیریت می SEPAو  MWRبردارد و به  ور مشترک توسط 
ها قدرت های مختلف مرکزی را در منا ق زهکشی هماهنگ کنند. و آنهای سازمانها دشوار است تا فعالیتمرکزی، بدیهی است که برای آن

 کافی برای سازماندهی تخصیص منابع آبی بین منا ق مختلف ندارند.
 ر است:قوانین مربوط به آب چین شامل موارد زی

 ( 1111، اصالح شده در سال 8411قانون آب جمهوری خلق چین) 
 ( 8449قانون کنترل سیل جمهوری خلق چین ) 
 ( 8449قانون پیشگیری و کنترل آلودگی آب جمهوری خلق چین) 
 ( 8444قانون حفاظت از زیست دریایی جمهوری خلق چین ) 

 زیرساختار آب چین و توسعه آن  ب(
، سازندگی عمدتاً در خصوص پروژه کنترل سیل، 8411تا  8451به دوره ایجاد زیرساختار آبی وارد شد. از دهه ، چین 8451پآ از سال 

، سازندگی عمدتاً در 8411ها تلفیق نماید. در دهه مزیتها را با حذف عدمپروژه توسعه منابع آبی، و پروژه توسعه انرژی آبی بود تا بهبود مزیت
، سازندگی عمدتاً در 8441تم مدیریت و پروژه تخصیص آب جهت اجرای مدیریت جامع منابع آبی بود. در دهه خصوص قوانین، مقررات، سیس

 انداز آبی و غیره جهت بهبود حفاظت از منابع آبی بود. خصوص کنترل آلودگی آب، ذخیره آب، محیط و چشم
ی دست یافته است. زیربنای آبی سنتی که کنترل سیل، های بزرگهای سخت، ساخت زیربنای آبی چین به موفقیتسال تال  51پآ از 

های شگرفی دست یافته بود. چارچوب کلی اساساً به جای عرضه آب و تولید برق را به عنوان وظیفه اصلی خود مورد توجه قرار داد، به موفقیت
 تولید برق بوده است.  های بزرگ و تخصیص آب و سیستم کنترل سیل، عرضه آب، آبیاری وها و دریاچهمهار رودخانه

 ، وزارت منابع آبی راهبرد جدیدی را برای تغییر از رویکرد سنتی به سمت مدیریت منابع آبی به شیوه مدرن ارائه کرده است. از قرن جدید،1111در سال 
 کنند. با  بیعت زندگی می مدیریت منابع آبی وارد دوره انتقال توسعه شده است، یعنی مرحله مدیریت مدرن منابع آبی که مردم در آشتی

انداز علمی را برای توسعه بکار خواهد برد، آشتی و سازگاری بین مردم و آب را ترویج خواهد داد، در آینده، ساخت زیربنای آب چین چشم
 به سرعت رابطه بین مردم و آب را اصالح خواهد کرد، و توسعه پایدار مدیریت منابع آبی را اجرا خواهد نمود.

 جامع یک حوضه به عنوان واحد مدیریت (8
 وضع فشار برابر بر توسعه و حفاظت آب (1

 ریزی زیربنای آب و سیستم ساخت گستر  همکاری برنامه (5

 توجه به معا  جهت ایفای کامل نقش خدمات اجتماعی و وظیفه مدیریت زیربنای آبی (9

 تشکیل و اجرای مکانیزم و سیستم جبران خسارت اکولوژی  (5

 ه کارآمد زیربنای آبیاقدامات چین در توسع 
 ( شهرنشینی و توسعه اجتماعی8

 پیشرفت مدیریت واحد منابع آبی و بهبود مداوم محیط آب شهری 
 های کنترل سیل شهری جهت تضمین امنیت شهری بهبود ساخت پروژه 
 بهبود ساخت تأسیسات عرضه آب شهری جهت تضمین امنیت عرضه آب شهری 

 ای و کاهش فقر( توسعه منطقه1
 ای و برنامه کاهش فقر ریزی توسعه منطقهامهبرن 
  کاهش فقر از  ریق توسعه تلفیقی منابع آبی 
 المللی در زمینه کاهش فقر بهبود همکاری بین 

 ( تأمین عرضه غذایی5
 توسعه ساخت فیزیکی تأسیسات حفآ آب مزرعه و افزایش مداوم ظرفیت تولید کشاورزی 
 ورینا ق خشک و کمبود آب جهت بهبود بهرههای منابع آبی در مبهبود ساخت پروژه 
 توسعه عرضه آب روستایی 

 آبی روستاییبرق( توسعه انرژی 9
 رسانی توسعه تولید برق روستایی جهت ساخت بخش اصلی برق 
  آبی کوچک و بزرگ توسعه اقتصادی روستایی را موجب شده و بهبود محیط اکولوژیکی را تقویت نموده است.برقانرژی 
 آبی کوچک و متوسط برقالمللی توسعه انرژی کاری بینتقویت هم 

 ( کنترل منطقی آب5
 ریزی جامعمطالعه و تنظیم راهبرد کلی مصرف پایدار منابع آبی و برنامه 
 تکمیل سیستم کنترل آب 
 راهبرد افزایش کارایی مصرف آب و ذخیره آب 
 استراتیی حفاظت از منابع آبی 
 ابع آبی افزایش امنیت آب و توسعه منطقی من 
 ها در شمال چین مدیریت تلفیقی و توزیع تلفیقی امکانات رودخانه 
 های توسعه منابع آبی در غرب چینپروژه 
 المللی در میادین توسعه پایدار منابع آبی ها و همکاری بینفعال در فعالیت 
 ترویج مشارکت عمومی 
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 ح( حفاظت آب و خاک 
  تصویب و اجرای قانون حفاظت آب و خاک، و کنترل فرسایش آب و خاک بنا بر قوانین و مقررات 
 های حفاظت آب و خاک و اصالح محیط اکولوژیکی، و تعیین هدف کنترلتنظیم برنامه 
  تعیین نواحی اصلی کنترل و پیشرفت جریان کنترل فرسایش آب و خاک 
 ا ق نظارتی حفآ آب و خاک، و بهبود پیشگیری و نظارت فرسایش آب و خاکتعیین منا ق اصلی پیشگیری و حفاظت و من 
  توزیع تجربیات حاصل از تصفیه آبخیزهای کوچک و اجرای کنترل جامع حفاظت از آب و خاک 
  تسریع در تجدید پوشش گیاهی و بهبود محیط اکولوژیکی از  ریق واگذاری بازی به توانایی خودتجدیدی محیط  بیعی 
 المللی و استاندارد نمودن مدیریت پروژه در بخش حفاظت آب و خاککاری بینتقویت هم 

 ( حفآ اکوسیستم9
 بندی علمی منا ق مصرفی آبهای حفاظت از منابع آبی،  بقهترسیم برنامه 
 تقویت نظارت بر کیفیت و کمیت آب، تأسیآ سیستم ا العاتی منابع آبی برای منا ق اصلی 
 ها ت از منا ق منبع عرضه آب و تاالبتعیین اهداف مدیریتی، حفاظ 
  تعیین اقدامات ساختاری حفاظت از منابع آبی و کنترل آلودگی آب 
 های اصلیتهیه نتایج اولیه کنترل آلودگی آب در حوضه 

 ( کنترل سیل، کاهش خشکسالی، و تسکین بالیا9
 ریزیقوانین و برنامه 
 تقویت مدیریت، تال  زیاد برای تسکین بالیا 
  در ایجاد سیستم ساختاری کنترل سیل و کاهش خشکسالیتسریع 
 توجه زیاد به ایجاد سیستم غیرساختاری کنترل سیل و تسکین خشکسالی 
  مدیریت آب بر اساس قوانین  بیعی و برقراری یک رابطه هماهنگ بین انسان و  بیعت 
 ن بالیا تقویت تحقیقات علمی بر روی تسکین بالیای سیل و خشکسالی، و تهیه دانش تسکی 

 گذاری آب و اصالحات اخیر در چین های قیمتسیاستت( 
گذاری آب بر اساس دهند. قیمتگذاری آب کشاورزی در چین را تحت تأثیر قرار میها و نهادهای محلی مختلفی قیمتنمایندگان، سیاست

 گردد، متفاوت است. شود یا از یک سفره آب زیرزمینی پمپاژ میکه آب از یک سیستم آب سطحی منتقل میاین
 آب سطحی 

 ور که مشخص است، چین تر از آب زیرزمینی است. همان ور کلی، ارزانترین شکل آب آبیاری در چین، آب سطحی است که بهرایج
ر گستر  رسد. عالوه بر این، چین آبیاری با آب سطحی را بسیاهای آبیاری با آب سطحی را دارد که به چندین هزار سال میسابقه سیستم
ها تا شروع شد و قیمت 8411گذاری حجمی آب سطحی در سطح روستا از دهه افزایش داد. قیمت 8494های کاملی را از سال داد، و سیستم

های آب سطحی بر حسب گذاری حجمی در سطح روستا خیلی متداول نیست. قیمتاند، اما تا این زمان، قیمتحدی از آن زمان افزایش یافته
ها یوآن/ مترمکعب در شمال متغیر است، و این قیمت 15/1-85/1یوآن/مترمکعب در جنوب تا  18/1-15/1توجهی دارند، و از فاوت قابلمکان ت

اند و به  ور احتمال افزایش را دنبال خواهند نمود. با این حال، چون کشاورزان و برخی مواقع مدیران آب  ی دو دهه گذشته افزایش یافته
های مدیریت توانند زمان انتقال آب آبیاری را انتخاب کنند، و نه تصمیم بگیرند که چه مقدار آب را دریافت نمایند، سیاستنه میروستا اغلب 

های دهند. عالوه بر این، هزینههای کشاورزان یا رهبران محلی را در پاسخ و پذیر  تغییرات قیمتی مورد تهدید قرار میآب سطحی تال 
های آب سطحی در چین عمدتاً توسط قیمتد. های واقعی آب را نیز افزایش دهننیازهای ارادی نیروی کار ممکن است هزینهاضافی پمپاژ و 

باشد که گذار )تعیین قیمت( میهای آب اداره قیمتشوند. مسئله اصلی تعیین قیمتهای بازار تعیین میحکم اداری و نه توسط مکانیزم
شود، بلکه توسط مالحظات کلی اقتصادی و سیاسی د و نه تنها از  ریق تقاضای آب در بخشی خاص تعیین نمیکنراهنماهای ملی را وضع می

گردد. رهنمودهای قیمت آب تعیین شده توسط ادارات تعیین قیمت بر اساس نوع کاربر آب متفاوت است، کاربران صنعتی نیز مشخص نمی
گذاری را برای کاربران کنند. سپآ، ادارات محلی تعیین قیمت رهنمودهای قیمتت میقیمت باالیی را نسبت به کاربران کشاورزی پرداخ
کنند و معموالً با وزارات مربو ه )مثل اداره وزارت منابع آب استان( در تعیین رهنمودهای محلی خود بر اساس رهنمودهای ملی تعیین می

 کنند. گذاری محلی کار میقیمت
سال گذشته، آب آبیاری را برای بسیاری از کشاورزان تأمین نموده است و از  51رساختار آب سطحی  ی های چین در زیگذاریسرمایه

 ریق آن، درآمدهای روستایی و تولید کشاورزی افزایش یافته است. اصالحات اخیر نیز خدمات را گستر  داده و به انتقال درآمدهای آبی به 
وده است. با این حال، اصالحات مدیریتی در کارایی با هم تفاوت دارند و هنوز الزم است در سمت بهبود مدیریت محلی و زیرساختار کمک نم

های ضعیف گذاری حجمی، مشوقهای قیمتهای آب سطحی در چین هنوز از فقدان مکانیزمسراسر چین گستر  یابند. اکثر سیستم
ئل منجر به خدمات ضعیف و تخفیفات ناکافی پرداخت به بخش آبیاری برند. این مساهای بوروکراتیک تخفیف هزینه رنج میمدیریتی، و رو 

شوند. عالوه بر این، افزایش رقابت برای منابع آب سطحی، کمبود آب ناشی از نوسانات سال به سال بارندگی و موضوعات مختلف مالی هنوز می
 .نمایندیهای آب سطحی را نگران، و مشکالت انتقال و خدمات به موقع را تشدید مسیستم

 آب زیرزمینی 
که های مهم کیفیتی نیز وجود دارد. به دلیل اینهای آب سطحی هستند و تفاوتتوجهی بیشتر از قیمتهای آب زیرزمینی به  ور قابلقیمت

مترمکعب در سطوح  یوآن به ازای هر 8تواند کنند، هزینه انتقال آب زیرزمینی میهای آب زیرزمینی را تعیین نمیادارات تعیین قیمت، قیمت
های آب زیرزمینی بر جا که قیمتمتر داشته باشند( باشند. از آن 811توانند عمقی بیش از ها میزیرکشت حوضه رودخانه های )که در آن چاه

مثل حوضه  ترتوانند حتی در منا ق کوچکهای آب زیرزمینی میکند، نوسانات قیمتکنند، و عمق چاه بسیار فرق میحسب عمق چاه فرق می
یوآن/مترمکعب  59/1تا  19/1های پمپاژ آب زیرزمینی در شمال چین از متر متغیر است باال باشد. هزینه 811تا  81ها از رودخانه های که عمق چاه

 متغیر است و به عمق چاه بستگی دارد.
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ک تفاوت مهم این است که آب زیرزمینی گذاری آب سطحی متفاوت است. یهای قیمتگذاری آب زیرزمینی با سیاستهای قیمتسیاست
سازد و این یافته را آسان میگیری حجمی آب انتقالشود چون وجود پمپاژ برای آب زیرزمینی اندازهگذاری میبه شدت به  ور حجمی قیمت

ی جهت انتقال آب زیرزمینی تر آبیارگردند. تفاوت دیگر آن است که هیچ بخش بزرگهای عملیاتی مربوط می ور مستقیم به هزینهحجم به
تر های آب زیرزمینی خیلی کوچکشوند. سیستموجود ندارد. منابع آب زیرزمینی در سطح محلی و به  ور عمده در سطح روستا کنترل می

آب زیرزمینی رو، کاربران کننده آب از آن چاه قرار دارند. از اینخانوار دریافت 81هستند و اغلب، در محدوده یک چاه مشخص همراه با 
شده آوریهای بیشتری نسبت به کاربران آب سطحی جهت واکنش متقابل با مدیر انتقاالت آبیاری دارند. عالوه بر این، درآمد جمعفرصت

ی ای )کمیته روستا یا مالک چاه( که خدمات و زیرساختار را برای آب زیرزمینتوسط مدیران آب زیرزمینی معموالً به  ور مستقیم به مؤسسه
های آب که داراییهای تخفیف هزینه نیز در حال گستر  هستند به  وریشود. خدمات آبیاری زیرزمینی و مکانیزمکنند ارسال میفراهم می

  .شوندزیرزمینی توسط عالیق خصوصی نه جمعی کنترل می
گذاری آب این است هدف از قیمت. ضای آب باشدترین ابزارهای سیاستی برای مدیریت تقاتواند یکی از مهمگذاری آب میدر مجموع، قیمت

آب سرمایه انحراف مسیر آب،  ها نشان دهد. عالوه بر این، قیمتهای ذخیره آب برای آنکه کمبود نسبی آب را به کاربران جهت تهیه انگیزه
ی عرضه شود. با این حال، در چین همانند تقریباً دهد آب به مزارع برای مصارف آبیارکند و اجازه میهای انتقال آب را تأمین میذخیره و سیستم

کنند و خیلی کمتر از ارز  آب برای را منعکآ نمیشوند که کمبود نسبی آنهای آب در سطوح پایینی وضع میکلیه کشورهای دیگر، قیمت
شوند. در چین فاظت بسیار کمتر آب میسازند و سبب حگذاری آب را خیلی کمتر مؤثر میها سیاست قیمتکاربران کشاورزی هستند. این قیمت

شود، و کشاورزان به این گذاری حجمی همراه میگردد، با قیمتهای باالیی را شامل میکه آب زیرزمینی بسیار عمیق است و هزینهتنها زمانی
گذاری آب ممکن است تأثیر تهای قیمدهند. سیاستهای حفاظت یا انتخاب تولید محصوالت دیگر پاسخ میها از  ریق پذیر  رو هزینه
که چطور کشاورزان توجهی بر تولید کشاورزی و رفاه روستایی که از اهداف مهم سیاسی در چین هستند نیز داشته باشند. بنابراین، درک اینقابل

گذاران کمک خواهد نمود تا اثر دهد، به سیاستها را تحت تأثیر قرار میدهند و چطور این تغییرات معا  آنهای آب پاسخ میبه تغییرات قیمت
 .اصالحات قیمتی بر درآمدهای روستایی و تولید کشاورزی را درک نمایند

ها که بیانگر کمبود ای بوده است و لذا، مطالبه قیمتشود چون آب آبیاری در گذشته به شدت یارانههمچنین، چین بار سنگینی را متحمل می
های دیگر( رزان خواهد شد و ترویج آن بسیار سخت خواهد گردید. انتقاالت آب به کشاورزی )و بخشنسبی است سبب وارد نمودن شوک به کشاو

ای آبیاری به دهد، انتقال از انتقاالت یارانهها است. تجربیات کشورهای دیگر نشان میهای کشاورزی و سایر بخشاغلب کمتر از ارز  آب در بخش
باشد. این وضعیت اغلب به واسطه سایر اهداف سیاسی یعنی کاهش کند سخت و دشوار میویق میگذاری آب تا سطحی که حفاظت را تشقیمت

تر شده است. عالوه بر این، چین انتقال به اقتصاد بازاری و صنعتی های مالی برآورد شده محلی پیچیدههای کشاورزان و سایر پرداختپرداخت
تر است و کاهش های محرک حفآ آب به واسطه تغییر سریع محیط پیچیدهبرقراری مکانیزمکند. جستجو برای شدن و توسعه سریع را تجربه می

 باشد. تر میهایی بر خانوارهای کشاورز حتی بلندپروازانهاثر منفی چنین سیاست
کشاورزی و هم در  توجهی برای مصرف آب به  ور کاراتر هم دربا توجه به میراث ارزان و آب موجود برای آبیاری در چین، ظرفیت قابل

اند، منافع حاصل از های مؤثری را تعیین نکردهکه اصالحات قیمتی تا کنون از نظر اقتصادی قیمتهای دیگر وجود دارد. حین اینبخش
دهند تکمیل گیری بیشتری در خصوص مصرف آب کشاورزی میهایی که به کشاورزان قدرت تصمیماصالحات مجدد قیمتی اگر با سیاست

هایی را برای بهبود شوند، ممکن است مکانیزمگذاری معاصر هر چند منا ق کمی را شامل میهای قیمتافزایش خواهند یافت. پروژهشود 
ها برای فرو  آب به کاربران های دیگر از جمله تخصیص حقوق آب به کشاورزان و اجازه به آنهایی که مغایر با سیاستاصالحات با رو 

 .های بیشتری را پرداخت خواهند کرد، ارائه دهندپایین دست که قیمت

 اندوزهای آبتکنولوژی ث(
اندوز را آغاز نموده است. ژو های آبیاری آبگذاری در خصوص تحقیق رو های اخیر، سرمایهدر پاسخ به بحران آب، دولت چین در سال

اندوز از جمله پروژه مهم تحقیقاتی توسط دولت نامیده شده کشت آب(، 8419-8441) "ساله هفتم 5آغاز برنامه "کند که از ( گزار  می8449)
المللی و های بیندهند. سازمانرا مورد بررسی قرار می WSIهای های مختلف رو ها و دانشگاهایستگاه با همکاری سازمان 851است و بیش از 

خشک  -اندوز به وییه آبیاری ترهای آبیاری آباند. نظاما همکاری نمودهههای خارجی با دولت چین و نهادهای تحقیقاتی در زمینه این پروژهدولت
خشک متناوب برای برنج در بسیاری از منا ق -رو  آبیاری تر 8441مورد بررسی قرار گرفته است. در آغاز دهه،  8411متناوب برای برنج از دهه 

اندوز را های آبیاری آبهای پذیر  تکنولوژیای دولتی و غیردولتی برنامههعالوه بر حمایت از تحقیق، سازمان تولیدی برنج ترویج داده شد.
باشد فراهم توجهی بر امنیت غذایی همراه میاند، و در برخی مواقع حمایت مالی را برای زیرساختار که با اثرات قابلمورد حمایت قرار داده

ها و عواید آبیاری دارد. وری آب، کارایی مصرف کود، و هزینهبتی بر عملکرد، بهرهاند. به عنوان مثال، آبیاری تر/ خشک برای برنج اثرات مثکرده
 کند.این رو  همچنین به کاهش شیوع ماالریا از  ریق کاهش جمعیت پشه کمک می

ح های ذخیره آب، شواهد اندکی در خصوص پذیر  گسترده و در نتیجه، ذخیره آب در سطهای دولت جهت توسعه رو علیرغم تال 
های با کنند. تکنولوژیفیزیکی، نرخ و میزان پذیر  را در کل منا ق محدود می -ای وجود دارد. مسائل اقتصادی و زیستیسیستمی یا حوضه

های ها و محدودیتدلیل شکستاند. در سطح جامعه، بهپذیری بسیار باال و هزینه کم موفقیت بیشتری در پذیر  سطح خانوار داشتهبخش
های گذاریهای توسعه، شکست در هماهنگی فعالیت جمعی، و نیاز به سرمایهی پذیر  از جمله حمایت مالی و ا العاتی، برنامهسیاسی برا

 شوند.هایی در یک مقیاس محدود، پذیرفته میثابت و بزرگ، چنین رو 

 کنترل و پیشگیری از آلودگی آبج(
به عنوان اقدام ضروری  8441آب دارد. پیشگیری از آلودگی آب از اواسط دهه  دولت چین توجه بسیاری را به کنترل و پیشگیری آلودگی

اند که به برخی از این هایی در خصوص پیشگیری آلودگی آب در چین کسب شدهحفاظت محیط زیست کل کشور تعیین شد. موفقیت
 شود:ها اشاره میتجربیات و موفقیت
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باشد. از زمان انتشار قانون اند؛ و بدیهی است، اجرای قوانین سخت میاوم پیشرفت کردهقوانین و مقررات پیشگیری آلودگی آب به  ور مد .8
های فنی پیشگیری آلودگی آب توسط مجلآ خلق چین، چین هفده قانون را تنظیم و اصالح نموده است که شامل قواعد بخشی و سیاست

ین موقتی آلودگی آب در حوضه رودخانه هوای، و سیاست فنی تصفیه مثل پیشگیری آلودگی آب، اقدامات اجرایی پیشگیری آلودگی آب، قوان
محیطی آب از قبیل استاندارد در خصوص حفاظت زیست 18شود. اداره دولتی حفاظت محیط زیست فاضالب شهری و پیشگیری آب می

تخلیه فاضالب را وضع نموده است.  استانداردهای کیفیت آب سطحی پیرامون، استانداردهای کیفیت آب زیرزمینی، و استانداردهای جامع
ای از قوانین و مقررات محلی و استانداردهای پیشگیری از آلودگی آب را تنظیم کرد. همچنین، دولت محلی همراستا با موقعیت محلی مجموعه

آب وضع شده است.  تا کنون یک چارچوب قانونی برای حفاظت از آب پیرامون و پیشگیری آلودگی آب مبتنی بر قانون پیشگیری آلودگی
محیطی هر ساله در کل کشور شامل نظارت بر اجرای قوانین و مقررات پیشگیری آلودگی آب انجام مقیاسی بر اجرای زیستنظارت بزرگ

 ها صورت گرفته است. ای در برخی منا ق و بخششود. عالوه بر این، نظارت وییهمی

 اند. بندی شناسایی شدههای عملی با اولویتبرنامه پیشگیری از آلودگی آب بهبود یافته و  رح .1

 EOPهای رودخانه، از کنترل ای به کنترل تلفیقی حوضهها و اقدامات پیشگیری آلودگی آب: انتقال از کنترل آلودگی منبع نقطهانتقال سیاست .5
پیشگیری آلودگی به عنوان معیار اصلی توجه  ها، از کنترل غلظت به کنترل ترکیبی میزان کل و غلظت، و ازبه کنترل منبع اصلی و فرایند آن

 به هر دو پیشگیری آلودگی و حفآ اکولوژیکی. اقدامات اصلی شامل: 
 کنترل مقدار کل تخلیه آالینده 

 صنعتی  هایمحیطی و سیاستهای سازندگی که سازگار با نیازهای زیست، و رد پروژه"سه همزمانه"های محیطی و نظاماجرای دقیق ارزیابی اثر زیست
 نیستند.

 محیطی و اتالف منابع.حذف تدریجی و توقف یک تعداد ظرفیت تولید، فرایندها، محصوالت و کارخانجات همراه با آلودگی جدی زیست 
 تر در کارخانجات در ارتباط با نوآوری در تکنولوژی. حمایت از تولید سالم 
 های رودخانه کوچکمحیطی در حوضهک، و کنترل تلفیقی زیستاختصاص تال  بیشتر برای توسعه کشاورزی اکولوژیکی و ارگانی 
 شود. شده بر اساس استانداردهای مشخص مجدداً استفاده میتبدیل فاضالب به منبع. فاضالب تصفیه 
 گیری از ابزارهای اقتصادی. تسریع ایجاد زیرساخت کارخانجات تصفیه فاضالب شهری، و توسعه پیشگیری از آلودگی آب با بهره 
 های مؤثر مالی مورد توجه قرار گرفته است. ، حفاظت محیط زیست به عنوان گزینه مهم سیاست8441گذاری در پیشگیری از آلودگی. از سال افزایش سرمایه

 اند. های اصلی مهندسی پیشگیری از آلودگی بکار رفتهمیلیارد یوآن اوراق بهادار ملی در پروژه 94حدود 

 آب بازیافتیح( 
شود. در حال حاضر، صنعت آب بازیافتی هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارد و تنها در فتی به عنوان منبع مهم عرضه آب شناخته میآب بازیا
های اخیر، آب بازیافتی که مورد که دولت چین توجه خود را به سمت مصرف آب بازیافتی جلب کرده مطرح شده است. در سال 1111اوایل دهه 

برند استفاده شده است. هنوز در اکثر شهرها، آب بازیافتی زیاد ار گرفته است در برخی شهرهای شمالی که از کمبود جدی آب رنج میپسند عموم قر
ها و شهرهای مختلف به  ور چشمگیری متفاوت است.در سال شود یا در حقیقت وجود ندارد. ظرفیت و مصرف آب بازیافتی در بین استانمصرف نمی

را معرفی نمود که بیانگر این است، دولت حمایتی را برای صنعت آب بازیافتی در  "سیاست تکنولوژی تجدیدپذیر فاضالب شهری"چین ، دولت 1119
در مجموع، کارخانجات آب بازیافتی چین در حال حاضر  ریزی شهری، قیمت آب، سیاست مالی و مالیات فراهم نماید.منا ق مختلف شامل برنامه

شوند. نرخ بکارگیری های زیاد تصفیه، کمبود تسهیالت حمایتی، کیفیت پایین تصفیه، و عادات بد مصرف آب محدود میهزینه توسط عواملی مثل
 باشند. درصد است و اکثر کارخانجات بازیافت آب با ریسک همراه می 81تسهیالت آب بازیافتی تنها 

 انتقال آب خ(
( را آغاز SNWTهای، پروژه انتقال آب جنوب به شمال ) -هوای -ه رودخانه هوانگها اکنون جهت افزایش عرضه آب در سه حوضچینی

( یک مسیر 8شروع نشد. این پروژه شامل سه بخش عمده است:  1111گردد اما اجرای آن تا اواخر سال برمی 8451نمودند. این ایده به سال 
( یک مسیر میانی که از هانجیانگ )شاخه 1نال دراز حرکت خواهد نمود؛ کیلومتر کا 8111تسه پایینی به شمال از  ریق شرقی که آب از یانگ

تیان، یالونگ، و دادو جهت تسه، تانگهای یانگ( یک مسیر غربی که آب را از باالدست رودخانه5برداری خواهد نمود، و تسه( بهرهاصلی یانگ
بینی میلیارد مترمکعب پیش 1/99حدود  1151افته به شمال تا سال یافزایش آب حوضه رودخانه زرد حرکت خواهد داد. کل میزان آب انتقال

میلیارد دالر برآورد  91گذاری حدود درصد در این سه حوضه افزایش خواهد یافت. کل سرمایه 5/59شود. کل میزان عرضه آب حدود می
سال و نرخ برگشت  9زمان برگشت سرمایه کمتر از  میلیارد دالر ذکر شده در فوق، که این موضوع 89شود، در مقایسه با خسارت ساالنه می

ها از جمله کشاورزی افزایش خواهد داد. هر چند افزایش در عرضه آب مصرف آب را در کلیه بخشدهد.درصدی را نشان می 59گذاری سرمایه
یافته به بخش کشاورزی اختصاص داده تقالشده خانوارها و صنعت خواهد بود، اما بسیار محتمل است که آب انکنندگان اولیه آب منتقلدریافت

کند. افزایش در عرضه آب و تولید شده را در حال حاضر مصرف میدرصد کل آب عرضه 91خواهد شد. در سه حوضه مذکور، این بخش حدود 
ه به کاالها نیز به عنوان آب شدالمللی محصوالت کشاورزی و عرضه مواد غذایی را افزایش خواهد داد. آب اضافهکشاورزی بازارهای ملی و بین

های انتقال آب ممکن است از نظر اقتصادی پروژهشود. لذا، تغییرات در عرضه آب تجارت آب مجازی را نیز افزایش خواهد داد. مجازی شناخته می
یت نیاز دارند و محیط زیست را ها با چالش همراه است. اکثراً به استقرار مجدد جمعمحیطی آنپذیر باشند اما اثرات اجتماعی و زیستامکان

های سیاسی های امنیت غذایی باشند مبتنی بر استداللکه کامالً مبتنی بر نگرانیهای انتقال آب به جای ایندهند. پروژهتحت تأثیر قرار می
های مناسب آب، قیمت ها بهبود محیط آبی در حوضه مواجه با تنش آبی شمال چین است. این اقدامات مهندسی باید باهستند. هدف آن

 گذاری، و ابزارهای قانونی کامل شود.های سرمایهسیاست

 زدایینمکد( 
دسترس بیشتر قرار دهد. جمعیت و اقتصاد چین در منطقه ساحلی متمرکز زدایی ممکن است راهی را برای آب قابلبهبود تکنولوژی نمک
زدایی منبع مناسب آب است. هر چند چین در زمینه مبود آب روبرو هستند، نمککه بسیاری از شهرهای ساحلی با کهستند و با توجه به این

آوری مدرن مورد زدایی یکی از صنایع جدید فنگذاری نموده، اما به تازگی نمکسرمایه 8491زدایی از دهه تحقیق و توسعه تکنولوژی نمک
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شان در غرب استان زجیانگ، و شهر تیانجین در شمال چین نگتأکید دولت شده است. تسهیالت زیادی در این خصوص برای شهرستان زیا
مترمکعب در  811111شان با ظرفیت تولید برد. کارخانه پیشنهاد شده برای زیانگشان از کمبود شدید آب رنج میفراهم شده است. زیانگ

کیلوتن در روز رسید و هدف دولت  991به  زدایی آب شور چین، ظرفیت نمک1188در پایان سال  ترین کارخانه در چین است.روز، بزرگ
 برساند.  1185میلیون تن/ روز در سال  1/1-9/1چین این است که رقم مذکور را به 
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 پیشنهادهابندی و جمع
 بخش کشاورزی و روستایی -

توان به شرح زیر د بررسی را میهای مختلف بخش کشاورزی  ی دوره مورهای کلی دولت چین در مقولهدر مجموع اقدامات و سیاست
 برشمرد: 
 دلیل افنزایش صنادرات کاالهنای صننعتی از روند تغییرات سیاستی کشاورزی چین بیانگر آن است که پآ از اصالحات و به مرور زمان بنه

ت غذایی در بلندمندت، نقش کشاورزی در تأمین ارز خارجی کاسته شده است و بیشتر، اهدافی مانند افزایش درآمد کشاورزان، تأمین امنی
آزادسازی تدریجی تجارت کشاورزی به منظور الحاق به سازمان تجارت جهانی و توجه بیشتر به محیط زیست و توسعه پایدار مورد تمرکنز 

  قرار گرفته است.
 ریابی، صنایع تبدیلیای، قیمتی و بازاای، بیمهای، نهادههای اعتباری و سرمایهحمایت دولت چین از بخش کشاورزی در قالب سیاست 
  اجنرای بازسنازی اسنتراتییک را وظیفنه اصنلی اقتصناد  8444در پایان سال  الحاق به سازمان تجارت جهانیدولت مرکزی چین در مسیر

عرضنه در بنازار ملنی و های بنا کیفینت پنایین و غیرقابلکشاورزی و روستایی دانست و بهبود کیفیت و افزایش کارایی، جایگزینی واریتنه
هنای کلینه یاراننهکناری و حنذف تندریجی های مرغوب، توجه بیشتر به توسعه محصوالت باغی، دامنی، آبنزی و جنگلالمللی با واریتهنبی

 را در دستور کار قرار داد.  صادراتی
 هنای صنادراتی و ها، مالیات بر ارز  افنزوده واردات، مالیاتترین ابزارهای مرزی و تجاری چین در بخش کشاورزی چین شامل تعرفهمهم

 توسعه صادرات است. 
 توان بیان نمنود دولنت چنین ا العنات دقینق و کنافی از تأکید بر گستر  نظام ا العاتی در فرایند توسعه بخش کشاورزی که تقریباً می

 ای و استانی دارد. وضعیت کشاورزی به تفکیک محصولی، منطقه
 حنق کنه انند. از جملنه اینهای خود را در مورد برخی مسائل کاهش داده، دغدغههاکشاورزان چینی با تفویض برخی تصمیمات به تعاونی

بازارینابی  ،. همچننینگردینده اسنتهای تخصصنی زارعنان واگنذار ها به تعاونینهادهتأمین گیری در خصوص بازاریابی محصول و تصمیم
بر عهنده در مورد تولید محصول  گیری. تصمیمگیردت میصورهای تخصصی زارعان محصوالت فسادپذیر در نظام بازاریابی متمرکز تعاونی

 . است تولیدکننده
 کنه از جملنه اینن متنوعی را ارائه کنرده اسنت.و تحصیلی  یهای آموزشبرنامه در راستای ارتقای سطح کیفی نیروی کار خود، دولت چین

توسنعه آمنوز  عنالی و آمنوز  "و  "هنال تمام بچنهساخت مدارس ابتدایی و دبیرستان برای تحصی"های تحصیلی مختلفی مانند برنامه
نامنه کسنب ای و اجرای نظام گنواهیسیآ نظام آموز  حرفهأتوان به تاز دیگر اقدامات می ،توسعه داده شده است. همچنین "بزرگساالن

 مهارت شغلی اشاره کرد. 
 ها را کوتاه و از این  ریق اند دست دالالن و واسطهدولت چین با معرفی یک رو  جدید برای توزیع و عرضه محصوالت کشاورزی توانسته

اند. از سوی دیگنر، در اینن شنیوه تولیند سهم تولیدکننده را در قیمت نهایی محصول باال برده ودر نهایت، درآمد کشاورزان را افزایش داده
خدماتی بنرای یابد. در این الگو زایش میشود و در نتیجه، کیفیت محصول افکنندگان انجام میمحصول بر اساس خواسته و سالیق مصرف

  .گرددمیها به کشاورزان ارائه بهبود تولید از لحاظ تکنولوژی و دانش تولید از  ریق شرکت و یا دیگر آژانآ
 و های کشاورزی در چین گستر  صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع فرآوری محصول بوده که برای این منظور از ابزارهنای یکی از سیاست

گذاران خارجی در گستر  صنایع های مختلفی استفاده شده است: همکاری و مشارکت بخش خصوصی، دولتی و همچنین سرمایهسیاست
هنا )ماننند سیاسنت های غیردولتی شهری و روستایی برای فرآوری محصوالت باغی و فرعی و حماینت از آنتبدیلی و تکمیلی، ایجاد بنگاه

هنای برندهای تجاری بنرای برخنی بنگاههای مالیاتی(، تشویق فرآوری محصوالت خام با هدف صادرات، ساخت ها یا معافیتکاهش مالیات
تکنیکی و پرداخت کمک هزینه برای خریند "های که کشاورزان را در زمینه Dragon Headای هاه، حمایت از بنگDragon Headکشاورزی 

 کنند. مساعدت می "ایأمین مخارج بیمهشده و تجهیزات تولید و همچنین تهای اصالحگونه

 از زمین اما پایدارتر برای دستیابی به امینت غذایی در مقایسه  های استفاده فشردههای استفاده از زمین به سمت نظامچین در جریان نظام
ست. چین برای مقابله با خسنارات با فقط افزایش بیشتر تولید حرکت کرده و حفآ کیفیت محیط تا افزایش تولید بیشتر مورد تأکید بوده ا

گذاری در نهادهننا و سننرمایه"و  "های آربیتننراژ تبنندیل کشننتزارهارفننع فرصننت"های سیاسننتی مانننند وارده بننه اراضننی حاصننلخیز برنامننه
راعنی، هنای زرا در نظر دارد. دولت چین به منظنور بهبنود کیفینت زمین "کندهایی که مزیت نسبی در بین منا ق را بهینه میزیرساخت

های زدایی در چین  ی سالرشد ساالنه نمک89در نمودار 

 ور که نمودار مذکور ارائه داده شده است. همان 1181-8441

زدایی در چین روند صعودی داشته و میزان دهد، نمکنشان می

 515111به  8441مترمکعب/ روز در سال  9111آن از 

 9/19ه که رشدی معادل با رسید 1181مترمکعب/ روز در سال 

 برابر داشته است
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بنرای دهند. دولنت منذکور را انجنام میهنای اصنالح منواد آلنی خناک هایی برای ارزیابی مواد مغذی خاک در نظر گرفته و آزمایشیارانه
 کند. ای دریافت نمیواکسیناسیون اجباری از کشاورزان هزینه

 ت. بنه عننوان مثنال دولنت چنین پنذیر  وری کشت آبی در چنین اسنتفاده شنده اسنابزارهای نهادی و سیاستی در جهت افزایش بهره
 را نیز ترتیب داده است. های آنهای مالی برای زیرساختهای آبی را ترویج داده و حمایتتکنولوژی

 ای محصول برای تثبیت ازت به منظور کناهش هگونهتوسعه "هایی مانند دولت چین به منظور اصالح الگوی مصرف کود شیمیایی از گزینه
استفاده متعادل و ترکیبی از "، "در نظر گرفتن محصوالت لگومینه در الگوی کشت به منظور تکمیل نیاز به ازت"، "یاییتقاضای کود شیم

بهبود دانش کشاورزان در مورد حاصلخیزی خاک و استفاده از کود از  ریق تحصیل  "و  "کود شیمیایی و ارگانیک براساس آزمایش خاک
شود را شناسایی کرده و عرضه کود هاکود شیمیایی زیاد مصرف مین، دولت چین منا قی که در آناستفاده کرده است. همچنی "و آموز 

 شود، کود بیشتری را عرضه نموده است. را در آن منا ق کم کرده است. در عوض، در منا قی که کود کمتر مصرف می
  بنه عننوان  از منزارع یگروهناقدام به معرفنی ی بدون غالت(، حمایت از تولید استاندارد سبد نباتی )عرضه مواد غذایدولت چین به منظور

 . کرده استهزار یوآن یارانه دریافت  511هر مزرعه استاندارد به  ور متوسط کرده و استاندارد میوه، سبزیجات و چای  مزارع
 ایی و تنأمین امنینت غنذایی، چین برای توسعه تولید و افزایش انگیزه کشاورزان برای افزایش کشنت غنالت در راسنتای افنزایش خودکفن

شنده گیناهی، یاراننه هنای اصنالحبرای کاشنت واریتنه ،در چینهای مالی را در قالب پرداخت یارانه در نظر گرفته است. همچنین حمایت
  شود.پرداخت می

ان می دهد که شاخص ( نش1119ارزیابی کمی میزان حمایت از بخش کشاورزی چین بر اساس نتایج مطالعه کویسینسکی و وان تونگرین )
در سنال  -1در نوسان بوده است تنا اینن کنه بنه  8441تا  8445در فاصله سالهای  8تا  -85در دامنه  PSE)) براوردی حمایت از تولید کننده

ت. شاخص ها از تولیدکننده مالیات خالص گرفته شده اسرسیده است. بیشتر تاکید بر  حمایت منفی به معنای این است که در این سال 8444
درصد رسیده است.  این ارقام نشان دهنده حمایت نسبتاً پایین دولت چین از کشاورزان در دوره مورد اشاره اسنت.  1به  1115مذکور در سال 

 های سیاستی کاهش یافته است. به این مفهوم که در  ول این دهنهمیزان حمایت پیوسته به دلیل اولویت 41بنا بر این گزار ، در  ول دهه 
کننده به سمت حمایت از درآمد خانوارهای کشاورز سوق ها از خودکفایی در تولید غالت و عرضه محصوالت با قیمت پایین برای مصرفسیاست

های تجاری و کشاورزی بر درآمد ناخالص کشاورزی نسبتاً اندک بوده است. اما محاسبه پیدا کرده است. بنابراین در  ول این دهه تأثیر سیاست
های اقتصادی چین نسبتاً باال است. بخشی از این مسئله به علت اهمیت هزینهاز بخش کشاورزی چین نشان داده که  TSE)ن حمایت کل )میزا

ای باال در زمیننه خندمات عمنومی اسنت. سنهم حماینت از اقتصاد کشاورزی در اقتصادهای نسبتاً فقیر و بخش دیگر آن به علت مخارج بودجه
شروع به افزایش کرده است. این در حالی است که سنهم خندمات عمنومی از کنل  1111حمایت از بخش کشاورزی از دهه تولیدکننده از کل 

سنطح حماینت  1111های کشاورزی است. بنابراین در دهنه توجه در زیرساختگذاری قابلحمایت هنوز پایین است که بیشتر به دلیل سرمایه
هنای است که به این مفهوم باشند کنه بنا توجنه بنه سنابقه دخالنت دولنت چنین در بنازار، قیمت افزایش یافت. این افزایش در حمایت ممکن

کننند. بننابراین حتنی بنا وییه برای کاالهای وارداتنی میهای مرزی بهتولیدکننده شروع به تعدیل در انعکاس وضعیت بازار و همچنین حمایت
اند. بنه جنای گذاشنته 41های داخلی در مقایسه با دهنه مرزی تأثیری قوی بر قیمتها و دیگر ابزارهای های مرزی؛ تعرفهوجود کاهش حمایت

کاراترین شاخص است. به  ور ها نشان داد که این شاخص در زمره کمترکیت ابزارهای حمایتی یعنی شاخص حمایت قیمتی بازار و یارانه نهاده
 ی از حمایت به  ور مؤثر توسط تولیدکنندگان دریافت شده است.مشخص کارایی پایین انتقال به این مفهوم است که فقط بخش کوچک

 

 بخش آب -
هنای گیریتنوان پیشننهادهای زینر را در راسنتای جهتهای کشور چین در مدیریت و توسعه منابع آبی میو موفقیت با شناخت از چالش

 سیاستی در بخش آب ایران مطرح نمود: 
 های اصلی ملی در چین شنده یکی از سیاست "اندوزگیری یک جامعه آباندوز و شکلآبیاری آباجرای " ور که قبالً بیان گردید، همان

کنه در عنوان یک رهیافت انقالبی پیشرفت نماید. با توجه به اینبایست بهاست و دولت مرکزی خواستار این است که این شیوه آبیاری می
های اخینر بنوده حصوالت کشاورزی نگرانی عمده مدیریت آب کشناورزی در سنالوری و کارایی آب مایران نیز همانند چین افزایش بهره

وری گذاران آب کشور جهت افزایش بهرهریزان و سیاستهای اصلی برنامهاست، لذا توجه وییه به این سیاست در ایران نیز از جمله اولویت
 شود: وری به شرح زیر ارائه میبهرهآب شده است. در این باره، اقدامات و اهداف کشور چین در خصوص افزایش 

 وریهای منابع آبی در منا ق خشک و کمبود آب جهت بهبود بهرهبهبود ساخت پروژه 

ریزی ملی توسعه منابع آبی در سطح های منابع آبی در منا ق خشک و کمبود آب کرده است. برنامهدولت چین توجه زیادی را به ساخت پروژه
، دولنت 1181ساله تنظیم و اجرا شده است. در سنال  5آوری آب باران، ذخیره و مصرف در دهمین برنامه عه ملی جمعریزی توسروستا و برنامه

آوری آب باران، ذخیره و مصرف، توسعه منابع آبی و آبیاری در سطح روستا، ذخیره آب، و حفاظت آب و خاک را وضع نمود. مشخصات فنی جمع
های منذکور نینز رسد، برنامهند. به نظر میاخیره آب روستا و برداشت آب باران، ذخیره و مصرف صورت گرفتههای آزمایشی برای توسعه ذبرنامه

 تجربه مناسبی را برای توسعه پایدار و مصرف منابع آبی در منا ق خشک ایران نیز فراهم نماید. 
  851مهم تحقیقاتی توسط دولت چین نامیده شده است و بیش از اندوز از جمله پروژه (، کشت آب8419-8441) "ساله هفتم 5 برنامهآغاز "از 

های خنارجی المللی و دولتهای بیندهند. سازمانرا مورد بررسی قرار می WSIهای های مختلف رو ها و دانشگاهایستگاه با همکاری سازمان
شود، در ایران نیز توجه وییه به بخش تحقیقات آب پیشنهاد می اند. لذاها همکاری نمودهبا دولت چین و نهادهای تحقیقاتی در زمینه این پروژه

 المللی در این باره صورت گیرد. های بیناندوز، و همکاری بیشتر با سازمانهای مدرن آبیاری آبو کشاورزی و حمایت مالی بیشتر از پروژه

 اندوز را منورد های آبیاری آبهای پذیر  تکنولوژییردولتی برنامههای دولتی و غعالوه بر حمایت از تحقیق، الزم است که در ایران نیز سازمان
باشند را توجهی بر امنیت غذایی همراه میکه با اثرات قابلحمایت بیشتر قرار دهند، و در برخی مواقع حمایت مالی بیشتری را برای زیرساختار 

 فراهم نمایند. 
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 ای را در خصوص رو  آبیاری متناوب خشک/تر برای برنج که تأثیر مثبنت بنر عملکنرد، هاندوز، چین توجه وییهای آبیاری آبدر بین تکنولوژی
گیری از تجربه چین در بهره شودمیهای آبیاری را نشان داده فراهم نموده است. لذا پیشنهاد وری آب، کارایی استفاده از آب و بازده و هزینهبهره

 ای مورد اهمیت قرار گیرد. نگیزه الزم در کشاورزان از سوی مقامات دولتی و منطقهخصوص این رو  به وییه در شمال کشور، و ایجاد ا

 های اخیر، آب بازیافتی که مورد با افزایش فشار بر منابع آبی، دولت چین توجه خود را به سمت مصرف آب بازیافتی جلب کرده و در سال
، دولنت 1119برند اسنتفاده شنده اسنت. در سنال جدی آب رنج می پسند عموم قرار گرفته است در برخی شهرهای شمالی که از کمبود

را معرفی نمود که بیانگر این است، دولت حمایتی را برای صنعت آب بازینافتی در  "سیاست تکنولوژی تجدیدپذیر فاضالب شهری"چین 
کنه اینن صننعت هننوز در توجه به این کند. لذا، باریزی شهری، قیمت آب، سیاست مالی و مالیات فراهم میمنا ق مختلف شامل برنامه

شود، دولت بازیافت آب که عامل کلیدی مدیریت آب و فاضنالب شنناخته ای مورد توجه قرار نگرفته است پیشنهاد میایران به شکل وییه
 های خود قرار دهد.شود را در صدر برنامهمی

 های تسنه در جننوب بنه رودخاننهبا انتقال آب از رودخانه یانگ کند، مشکالت آب رابرنامه انتقال آب جنوب به شمال در چین تال  می
باشد. محققان آب چین گزار  گذاری و پیچیدگی میترین زیرساختار چین از نظر سرمایهشمالی تسهیل نماید. این پروژه تا کنون بزرگ

هنا بنا چنالش همنراه محیطی آناجتماعی و زیست پذیر باشند اما اثراتهای انتقال آب ممکن است از نظر اقتصادی امکانکنند، پروژهمی
ها معتقدند این اقدامات مهندسنی بایند بنا دهند آناست. اکثراً به استقرار مجدد جمعیت نیاز دارند و محیط زیست را تحت تأثیر قرار می

هنای انتقنال آب از ینک ن نینز پروژهجا که در ایراگذاری، و ابزارهای قانونی کامل شود. از آنهای سرمایههای مناسب آب، سیاستقیمت
گینری از محیطی این انتقناالت، و بهرهگذاری دولت قرار گرفته است، لذا توجه به اثرات زیستحوضه به حوضه دیگر مورد توجه و سرمایه

 ای برخوردار است. قههای مذکور از اهمیت خاصی در توسعه پایدار ملی و منطابزارهای مناسب قانونی و سیاستی در راستای تکمیل پروژه

 زدایی یکنی از صننایع جدیند گذاری نموده، اما به تازگی نمکسرمایه 8491زدایی از دهه چین در زمینه تحقیق و توسعه تکنولوژی نمک
 8951 اینرانآوری مدرن مورد تأکید دولت شده و تسهیالت زیادی در این خصوص در مننا ق شنمالی آن فنراهم گردینده اسنت. در فن

یک سوم متوسط جهانی و در حندود  این کشوربارندگی در  میزان .دهداستان را پوشش می 9که  وجود داردتر مرز ساحلی جنوبی کیلوم
شنور در اینن ننواحی لب هنای شنور وکه آبهای جنوبی نیز کمتر از این مقدار است. در حالیدر استان و باشدمیمتر در سال میلی 151

زدایی بنرای تصنفیه نمنک هنایوریآدر حال حاضر نیاز مبرمی برای توسنعه فند. لذا، باشین بسیار اندک میفراوان بوده، میزان آب شیر
، زداینیهزینه هنای زیسنت محیطنی نمنکرو، در کنار توجه دولت به وجود دارد. از اینهای مختلف وریآها با بکارگیری فنگونه آباین

کارشناسان، آمنوز  و برگنزاری  از قبیل تشکیل جلسات اتیاقدامزدایی ارخانجات نمکحمایت آن از بخش تحقیقات آب و تأمین مالی ک
 شود. ، در این خصوص برای ایران پیشنهاد میوریآهای فننمایشگاه

 محیطی دارد( از جمله راهکارهای کشور چین در خصوص کنترل آلودگی آب )که سهم مهمی را در کمبود منابع آبی و مشنکالت زیسنت
گذاران آب و محیط زیست ایران کمنک نماینند بنه شنرح زینر ارائنه ریزان و سیاستتوانند به بهبود اقدامات برنامهرسد میظر میکه به ن

 شوند: می

 های رودخانه، از کنتنرل ای به کنترل تلفیقی حوضهها و اقدامات پیشگیری آلودگی آب: انتقال از کنترل آلودگی منبع نقطهانتقال سیاست
EOP ها، از کنترل غلظت به کنترل ترکیبی میزان کل و غلظت، و از پیشگیری آلودگی به عننوان معینار نترل منبع اصلی و فرایند آنبه ک

 اصلی توجه به هر دو پیشگیری آلودگی و حفآ اکولوژیکی

 محیطی و اتالف منابعتحذف تدریجی و توقف یک تعداد ظرفیت تولید، فرایندها، محصوالت و کارخانجات همراه با آلودگی جدی زیس 

 گیری از ابزارهای اقتصادیتسریع ایجاد زیرساخت کارخانجات تصفیه فاضالب شهری، و توسعه پیشگیری از آلودگی آب با بهره 

 تر در کارخانجات در ارتباط با نوآوری در تکنولوژیحمایت از تولید سالم 

 تبدیل فاضالب به منبع مصرف 

 محیطیهای سازندگی ناسازگار با نیازهای زیستحیطی و رد پروژهماجرای دقیق ارزیابی اثر زیست 

 ریزان آب ایران در جهت مقابله با این پدیده مؤثر واقع گردد به صورت تواند برای برنامهاز جمله راهبردهای مدیریت سیل در چین که می
 شوند: زیر ارائه می

 ذخیره آب سیل در منا ق باالدست تا حد ممکن 

 های اصلیهای وسط و پایین رودخانها ق مستعد سیل در برابر سیل متداول در بخشحمایت از من 

 های نامنظمهای ذخیره و نگهداری در منا ق وسط رودخانه جهت کنترل سیلبکارگیری توأم بندها و حوضه 

  ًیافته سازمانآمادگی در برابر سیل و مبارزه با آن قبل و  ی فصل سیل مبتنی بر سیستم مدیریت اضطراری کامال 

 ریزان آب ایران در جهت مقابله با این پدیده مؤثر واقع گنردد تواند برای برنامهاز جمله راهبردهای کاهش خشکسالی در چین که می
 شوند: به صورت زیر ارائه می

 اقدامات مهندسی  -
 های کوچک و بزرگ ذخیره آبیپروژه 

 های انحراف مسیر و انتقال آبپروژه 

 مپاژ آبهای پپروژه 

 های کارایی بهتر مصرف آبهای آبیاری، شامل پروژهپروژه 



  کشاورزی، آب و روستایی کشور چین و عوامل مؤثر بر آنتحوالت توسعه 

 

 اقدامات غیرمهندسی -
 بهبود برنامه آمادگی در برابر خشکسالی 

 بینی خشکسالیتوسعه سیستم نظارت و پیش 

 گستر  شبکه کاهش خشکسالی، شامل خدمات اجتماعی مربو ه 


