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تنوعبخش ــی معیشت؛
چاره راه معیشت پایدار
روســـتایی در ایران
بـــا سپریشـــدن زمســـتان کمبـــارش در ســـال  ،96نوروز
ســـال  97فـــرا میرســـد .این بـــارش کم بر همـــه بخشهای
ً
جامعـــه فشـــار مـــیآورد؛ امـــا مســـلما بیشـــترین فشـــار ایـــن
بـــارش کـــم بـــر روســـتائیانی اســـت کـــه درآمـــد و معیشـــتی
وابســـته بـــه کشـــاورزی دارنـــد .در اقلیمهای خشـــک چون
ایـــران ،بایـــد بـــه دنبـــال شـــیوهای از زیســـت و معیشـــت
روســـتایی باشـــیم کـــه کمتریـــن فشـــار را بـــه منابـــع آب
وارد کـــرده و کمتریـــن وابســـتگی را بـــه ایـــن منابـــع داشـــته
باشـــد .هر نـــوع مداخله بـــرای پایدارســـازی معیشـــت را در
ســـه گـــروه که بـــا هـــم همپوشـــانیهایی دارند دســـتهبندی
میکنند :جایگزینســـازی (شـــیوههای معیشـــت) ،جبران
خســـارتها و ایجاد مشـــوقها .جایگزینســـازی معیشت
بـــه دنبـــال جایگزینکـــردن کامـــل معیشـــتهای آببـــر با
معیشـــتهای کمآبخـــواه اســـت؛ اما برخی کارشناســـان
بـــر این باورند که ما ابتدا باید با متنوعســـازی معیشـــتها،
فرایند افزایش رفاه نســـبی کشـــاورزان و به دنبال آن کاهش
فشـــار بـــر منابـــع آب پی گرفته شـــود.
ایـــران ،بـــا داشـــتن مزیتهـــای نســـبی بـــاال چـــون
جغرافیـــای متنـــوع ،دانـــش بومـــی تاریخـــی در شـــیوههای
معیشـــت کمآبخـــواه ،ظرفیتهـــای طبیعـــی ،فرهنگـــی،
باســـتانی و تاریخـــی ایران بـــرای جذب گردشـــگر ،فرهنگ
بومـــی غنی و پتانســـیلهای روســـتایی در صنایع دســـتی،
عـــاوه بـــر اینکـــه میتوانـــد گامهـــای ســـریع و محکمـــی در
متنوعســـازی معیشـــتهای روســـتایی بـــردارد میتوانـــد
الگویـــی شایســـته بـــرای جهانیـــان در ســـازگاری با شـــرایط
کمآبـــی باشـــد .طبیعی اســـت که متنوعســـازی معیشـــت
بـــا همفکـــری و همـــکاری کنشـــگرانه و اثربخـــش جوامـــع
محلـــی بـــرای افزایـــش ظرفیتهـــا و تواناییهـــای خـــود
محقـــق میشـــود .نمیتـــوان بـــا تهیـــه نســـخهای از پیـــش
تعیینشـــدهای توســـط چنـــد کارشـــناس و دانشـــگاهی
و ارائـــه آن بـــه جوامـــع محلـــی امیـــد ایجـــاد تغییـــر در
معیشـــتهای روســـتاییان به سمت معیشـــتهای پایدار
داشـــت .چـــون ارائـــه ایـــده و فکـــر و روحیـــه دنبالکـــردن
جـــدی بخشـــی از ظرفیتســـازی بـــرای تغییر در معیشـــت
جوامـــع محلـــی اســـت .ایـــن مســـئله بـــا توجـــه بـــه ســـابقه
بســـیار طوالنی ایرانیـــان در مدیریت مشـــارکتی منابع آب،
قابلیـــت تحقـــق باالیی دارد؛ اما نخســـت باید باور داشـــته
باشـــیم کـــه تنهـــا با تکیـــه بر ایـــن دانـــش و ظرفیتهـــا و در
اختیـــار گرفتن شـــیوهها و تکنولوژ یها در بافتـــار آن دانش
بومـــی میتوانیـــم از ایـــن شـــرایط پیچیـــده رهایـــی یابیـــم.
امیـــد اســـت کـــه در ســـال نـــو و ســـالهای آتی ،انســـان
ایرانـــی به پشـــتوانه ظرفیتها و دانش ســـازگار بـــا طبیعت
خـــود ،طرحـــی نـــو در انـــدازد و از ایـــن مرحلـــه دشـــوار بـــه
ســـامت گـــذر کنـــد .نـــوروز ســـال  97بـــا امیـــد بـــه تغییر بر
همـــگان مبـــارک باد.
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