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 مقدمه

است. در  یریدستاورد چشمگ( در سه دهه گذشته ژهیبه و)سال گذشته  111 یط یکاهش مداوم فقر جهان

 که کردندیم یدالر در روز زندگ 1222کمتر از  یجهان با درآمد تیدرصد از جمع 22حدود در  1891سال 

موجود، در  آمار( و بر اساس Chen & Ravallion, 2010بود ) افتهیبه نصف کاهش  زانیم نی، ا2112تا سال 

 .(World Bank, 2010) دیدرصد رس 2222به  2119سال 

بوده  شتریمقدار هم ب نیاز ا یحت دیکاهش فقر شد زانیداد که م نشان 2111سال  یبرا هیاول یبرآوردها

 (MDG) کنند، هدف توسعه هزاره دییآمار را تأ نیا یاست که اگر مطالعات بعد یمطلب تا حد نیاست و ا

 .(World Bank, 2010کاهش فقرا به نصف، پنج سال زودتر محقق خواهد شد ) یبرا

در سال  یو سوخت یی، غذایمال یهاپس از شوک یکشورها، حتکاهش فقر در اکثر  ر،یاخ یهاسال در

گسترده است، اما روند  قایآفر یو جنوب صحرا یجنوب یای، ادامه داشته است. اگرچه فقر در آس2118

به  1881درصد در سال  25از  ایدر جنوب آس دیداشته است: فقر شد یقابل توجه شرفتیفقر پ یکاهش

 تیکه رشد جمع قایآفر ی(. در جنوب صحراWorld Bank, 2012) فتایکاهش  2119درصد در سال  63

نفر  ونیلیم 623به  1881نفر در سال  ونیلیم 281از  ریفق اریکاهش فقر بود، تعداد افراد بس زانیاز م شیب

درصد  529منطقه  نیدر ا ر، نرخ فق2119تا  2112 یهاوجود در سال نیبا ا افت،ی شیافزا 2119در سال 

حاصل شده کندتر بوده است.  شرفتیپ زانیدالر در روز م 2خط فقر  اریوجود با مع نی. با اافتیکاهش 

دالر در روز  2211تا  1222که با  یتعداد مطلق افراد شیکه افزا دهدینشان م یبانک جهان یهاشاخص

از  یاریاست که هنوز بس ییهایریپذبیو آس دیفقر شد یشینشان دهنده حرکت افزا کنندیم یزندگ

 .مردم جهان با آن روبرو هستند

 شیدر سراسر جهان در حال ظهور هستند که باعث افزا ییآب و هوا دیجد یوجود کاهش فقر، الگوها با

 یحت ایکاهش فقر و  یهاتیفعال یتواند باعث کاهش اثرگذاریم میاقل رییتغ .شده است ییهاینگران

از آن  یدر جوامع مدرن حاک اجتماعی – یاقتصاد شواهد موجود از تحوالت پسرفت در کاهش فقر شود.

است.  یریگبشر در حال شکل خیدر تار اجتماعی – یاقتصاد یاز زندگ یااست که احتماالً دوران تازه

و در دوران مدرن  اتی(، حفظ و تداوم حی)سنت یبشر در دوران قبل یاقتصاد یزندگ یهدف اساس

 یکه هدف اساس دهدیاقل منابع بوده است. شواهد نشان محد صیبا تخص دیتول ردن(، حداکثر کی)صنعت

 طیبا شرا یاقتصاد دیسازگار نمودن تول» اد،یخود به احتمال ز خیتار یبشر در دوران بعد یاقتصاد یزندگ
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است که  خیخواهد بود. آنچه روشن است شروع شدن دوره سوم تار «ستیزطیحفظ تعادل مح

 میاقل راتییتغ .(Motaghiyanfard, 2017) کندیم فایپررنگ را ا یدر اقتصاد و توسعه نقش ستیزطیمح

را در  یشتریتوجه ب گذردیعصر حاضر است و هرچه زمان م یهایاز نگران یابخش عمده یعامل اصل

کرد که  فیآب و هوا تعر داریپا رییبه عنوان تغ توانیرا م میاقل ریی. تغکندیسراسر جهان جلب م

 شیافزا ایساالنه، وقوع مکرر و  یش متوسط دما، کاهش بارندگیتلف مانند افزادر اشکال مخ تواندیم

از طرق مختلف  یمیاقل راتیی(. تغTodaro & Smith, 2015شود ) داریپد یعیطب یایو بال یشدت خشکسال

وسعه ت م،یاقل رییتغ نیاظهار داشتند که ب Winkler et al (2015)گذارد.  ریبر کشورها و جوامع تأث تواندیم

و رشد  میاقل راتییتغ نیرابطه ب یبررس یمتقابل وجود دارد. اغلب برا یوابستگ یو رشد اقتصاد

 نیآن است که رابطه ب انگریب یمنحن نیا شود؛یکوزنتس استفاده م ستیزطیمح یاز منحن یاقتصاد

درآمد،  شیاکه در آغاز، با افز یمعن نیمعکوس است، به ا Uبه شکل  یطیمحستیز یهابیدرآمد و آس

. هر چند شودیم جادینقطه عطف ا کی یاما با رشد اقتصاد ابدییم شیافزا زین یطیمحستیز یهابیآس

 ی. براکندیرا رد م هینظر نیوجود دارد که ا زین یاند اما مطالعاتکرده دییرا تأ هینظر نیا یادیمطالعات ز

منافع توسعه  کند،یم ترقیمرا ع یریپذبیاست که آس یدیتهد م،یاقل رییتوسعه، تغدرحال یکشورها

با  م،یاقل ریی. اثر تغکندیانداز توسعه را با مخاطره مواجه مچشم یطورجدو به دهدیرا کاهش م یاقتصاد

ها و دولت )با دور کردن منابع از به افراد، بنگاه شتر،یب یطوفان و گرما شتر،یب لیس شتر،یب یخشکسال

 ندهیبه طور فزا ،یبا سرعت کنون میاقل رییادامه داشتن تغ هانیعالوه بر ا. رساندیتوسعه( ضرر م ریمس

 ،یبه تحول در انرژ ازیتوسعه، ندرحال ی. کشورهاکندیم لیرا بر توسعه تحم یدتریشد یهاچالش

 دارند. یکشاورز داتیو تول یشهر یهاستمیونقل، سحمل

 ریمردم فق شتیمع ژهیبه و تواندیم یطیمحستیز یهاستمیبر س ییآب و هوا راتییاز تغ یفشار ناش

به رشد خود ادامه خواهد داد. در  ینیشهرنش شیافزا رغمیکه عل یتیجمع - ندازدیرا به خطر ب ییروستا

خطر  رضساکنان در مع گریقطب جنوب و د یها، پنگوئنیقطب یهاکه چشم جهان به خرس یحال

 یرا به مقدار کم یاز محققان توجه جد یتعداد اندک اًبیمعطوف شده است، تقر نیکره زم یهاخیانقراض 

 اند.آب و هوا معطوف کرده راتییبلندمدت تغ یاز اثرات احتمال

 مروری بر مطالعات پیشین
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Kurukulasuriya et al (2006) مضر است و  قایدر آفر میمزارع د یبرا نیکه گرم شدن زم ندنشان داد

صورت همراه با ضرر خواهند بود.  نیا ریو در غ برندیسود م یدگبارن شیدر صورت افزا یو آب میمزارع د

از  یتواند به کاهش برخیم یقدرتمند اقتصاد هیهمسا کیبا  یها اشاره کردند که روابط تجارآن نیهمچن

در صورت امکان واردات  یحت وندهایپ نیا حال،نیکمک کند. باا ییآب و هوا یهاشوک یمنف یامدهایپ

منجر به  یخشکسال رایز کندیها محافظت نمو شوک یمحل راتییکشور را از تغ ،یلغالت در خشکسا

 .شودیدر کل منطقه م هامتیق شیافزا

Mendelsohn (2008) اقتصادی شناخته شده تغییرات  ریتأث نیتردر مطالعه خود استدالل کرد که مهم

با عرض جغرافیایی کم،  یکشورهایبه این دلیل که مزارع در  ژهیواقلیمی بر بخش کشاورزی است، به

 کنند.بسیار گرم را تحمل می یهامیاقل

Gibbonsand and Ramsden (2008) یریپذبیآس زانیم تواندیم میاقل رییکه تغ افتندیدر مطالعه خود در 

سبب  تواندیم تینوع وضع نیمناسب، تداوم ا یآوردهد و در صورت نبود تاب شیرا افزا میکشاورزی د

در برابر  یآورکه بهبود تاب دارندیم انیها در مطالعه خود بشود. آن ییفقر در جامعه روستا شیافزا

را  شانشتیمع یهایکشاورزان قادرند استراتژ رایاست؛ ز ییغذا تیاز عوامل مؤثر بر امن میاقل رییتغ

 شوند. داریپا م،یاقل رییمانند تغ ر،یناپذینیبشیپ یوهواکنند که بتوانند با آب نییتع یاگونهبه

Van den Berg (2010) به  تواندیم میاقل رییتغ امدهاییکه در واقع پ کندیم انیدر مطالعه خود ب

 کسانیطور در تمام جهان به میاقل رییتغ رایز نجامدیب ییغذا یو ناامن ییروستا شتیمع یریپذبیآس

 92حوادث را دارند. در واقع،  گونهنیه با ااز مردم توان مقابل یدرصد اندک ،یطورکل. بهابدییبروز نم

در  رندیگیقرار م یو خشکسال لیس ،یآبمانند کم یعیدرصد از افرادی که در معرض حوادث طب

 است. نییپا ایها متوسط که سطح توسعه در آن کنندیم یزندگ ییکشورها

Füssel & Klein (2010) در خط مقدم  ییدر مناطق روستاکه کشاورزان  کنندیدر مطالعه خود اشاره م زین

 یهاهیو سرما هاییرفتن دارا نیباعث از ب یمیاقل راتییقرار دارند و تغ یمیاقل راتییتغ یریپذبیآس

 .شودیکشاورزان م

Manyatsi et al. (2010) کمبود اطالعات در مورد  لیبه دل ییکردند جوامع روستا انیدر مطالعه خود ب

 یمیاقل راتییتغ راتیها، در برابر تأثآن یاجرا یبرا یمال هید سرمامختلف و کمبو یهایاستراتژ

که  یمحصوالت تیماه وبه ساختار اقتصاد  ییمواد غذا متیق راتییتغ یرفاه ریهستند. تأث رتریپذبیآس
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و  دارانیدرآمد و درصد خر عیبه توز ریدارد. به عنوان مثال، شدت تأث یبستگ کندیم رییها تغآن متیق

 گان خالص در داخل کشور وابسته است.فروشند

D'Souza & Jolliffe (2010) ییمصرف مواد غذا یالگو ،ییمواد غذا متیق شیکردند که با افزا ینیبشیپ 

 ای دهندیباعث شود تا خانوارها سطح مصرف را کاهش م متیق شیافزا نیکند و ا رییخانوارها تغ انیدر م

 یهابا کشش ییغذا ادبه مو دیها خاطرنشان کردند که بانند. آنک نیگزیتر را جاارزان ییغذا یکاالها

انتخاب کنند و به  تیفیک یدارند که مقدار را به جا لیها تماخانواده شتریب رایز میکمتر توجه کن یمتیق

 آورند. یرو یاصل یبه غذاها یمغذ اریبس یمصرف غذا یجا

Knox et al. (2012)  درصد،  11متوسط عملکرد گندم  2121تا سال  میاقل راتییتغ لیکردند که به دل انیب

تکرار  نیکاهش خواهد داشت. همچن قایدرصد در قاره آفر 11درصد و ارزن  12درصد، سورگوم  2ذرت 

روبرو بوده  یختبا س شتیها معکه در آن شودیم یدر مناطق ییغذا یناامن شیباعث افزا یخشکسال

 است.

Abidoye & Odusola (2015) یهادر بخش ییمواد غذا دیبر تول هیتک لیکردند به دل انیلعه خود بدر مطا 

به عنوان  ییآب و هوا راتییکه به وجود آمده است، تغ یمحدود یسازگار نیحساس به آب و هوا و همچن

 .شودیم یتلق قایدر آفر یرشد اقتصاد یبرا یجد دیتهد کی

Hansen et al. (2019) کشاورزان  یبرا سکیر یمنبع اصل ییآب و هوانشان دادند تنوع  یادر مطالعه

وجود دارد که  یادیکردند که شواهد ز انیها بدر مناطق خشک است. آن ژهیمالک و دامداران به وخرده

. کندیمرتبط م هاطیمح نیدر ا ییو تداوم فقر روستا زانیمربوط به آب و هوا را به م یهاسکیر

از دست  قیمالک از طردرازمدت کشاورزان خرده شتیمع لیسرفتن پتان نیباعث از ب یتصادف یهاشوک

در  یگذارهیسرما زهیبردن انگ نیامر با از ب نیحاصل از ا نانی. عدم اطمشودیم یدیتول یهاییدادن دارا

 نیاز ب یبرا یارزش و دولت(، مانع رهیزنج ینهادها ،ییروستا ی)توسط کشاورزان، خدمات مال یکشاورز

 .شودیبردن فقر م

Bagheri fahraji et al (2018) تیبر سطح امن میاقل رییدر برابر تغ یآورنقش تاب یبه بررس یادر مطالعه 

 تیها نشانگر وضعپژوهش آن جیپرداختند. نتا زدیمنتخب استان  ییدر خانوارهای روستا ییغذا

ها آن جینتا نی. همچنبود میاقل رییدر برابر تغ ییخانوارهای روستا یآورو تاب ییغذا تینامناسب امن

 ییغذا تیبا سطح امن میاقل رییدر برابر تغ یآورابعاد تاب نیب یدارینشان داد که رابطه مثبت و معن

 وجود دارد.
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Kiyani ghalesard et al. (2019) ها در مطالعه خود اشاره کردند که پرداختند. آن یبه بررس یادر مطالعه

و رفاه  ییغذا تیمانند امن یآن عوامل وابسته به کشاورز یر پو د یکشاورز دیتول یمیاقل راتییتغ

کشاورزان و مازاد  درآمد دیاز کاهش شد یحاک قیتحق نیا جی. نتادهدیقرار م ریرا تحت تأث یاقتصاد

 بود. یمیاقل راتییچهارگانه تغ یوهایمحصوالت تحت سنار متیق شیافزا نیو همچن یرفاه اقتصاد

 

 ییروستا بافت کیدر  میاقل رییغت

پیش بینی شده که تغییرات آب و هوایی مانند  1تغییر اقلیم یالدولنیب ئتیدر پنجمین گزارش ه

خشکسالی، سیل، طوفان و امواج شدید گرمایی به شکل شدیدتری ادامه خواهد یافت که این تغییرات 

 توسعهرحالدبه خصوص در کشورهای  شدیدی بر روی شرایط طبیعی و انسانی در سراسر جهان ریتأث

آن،  نیاین رویدادهای شدید تأثیرات نامطلوبی در دسترسی به آب و تأم رودیخواهد گذاشت. انتظار م

اقتصادی، امنیت غذایی و رفاه اقتصادی  یهارساختیزیی، غذا ریغتغییر در تولید محصوالت غذایی و 

 داشته باشد کنندیدگی مجهان که اغلب در مناطق روستایی زن ریپذبیدر مورد افراد آس ژهیوبه

(Seaman et al., 2014)های )شوک 6اقلیم یریرپذییو تغ 2به دو بخش تغییر اقلیم توانی. این اثرات را م

 مستقیم بر عوامل طبیعی، ریاقلیم عالوه بر تأث یریرپذییتفکیک کرد. اثرات تغییر اقلیم و تغ جوی(

 .دهدیخود قرار م ریاعی را نیز تحت تأثعوامل انسانی و اجتم میرمستقیمستقیم و غ صورتبه

بر فقر به خصوص فقر روستایی نیازمند  وهواآبگذاری در جهت کاهش تأثیر تغییرات ی و هدفزیربرنامه

در برابر تغییرات آب و  ی خانوارهاریپذبیآسو ارزیابی  ریپذبیآسیی برای شناسایی خانوارهای هاروش

 هوایی است.

 ریشده و تأث یریدر مناطق گرمس ژهیبه و ،یکشاورز یورحتماالً باعث کاهش بهرها ییآب و هوا راتییتغ

 ،یعیمنابع طب ریبه آب و سا یاز جمله بهداشت، دسترس ریافراد فق یشتیمع یهاییبر دارا میمستق

 که به صورت - ییهوا وتنوع آب  شی، افزانی(. عالوه بر اWorld Bank, 2010دارد ) هارساختیها و زخانه

 ریپذبیآس شتریرا ب ریفق یهاخانواده ادی، به احتمال زشودیظاهر م میاقل راتییتر از تغمکرر و نامنظم

کند.  دیدر حال توسعه تشد یبه نوبه خود بروز، شدت و تداوم فقر را در کشورها تواندیکه م کندیم

                                           
1 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
2 Climate change 
3 Climate variability 
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حساس به  یعیمنابع طب ریو سا یبه کشاورز کشورها نیا شتریب یدر وابستگ شهیر ییهاینگران نیچن

خطرات مرتبط با  تیریمد یبرا یکاف یو فن یمال یهاتیدرآمد و رفاه دارد که با کمبود ظرف یبرا میاقل

کاهش فقر  یتالش برا یبرا یچالش جد کی ییآب و هوا راتیی، تغنهیزم نیآب و هوا همراه است. در ا

 در سراسر جهان است.

و  میدر دما و بارش، متخصصان اقل یجهان راتییتغ قیزه دقنسبت به اندا نانیعدم اطم رغمیعل

 یاز الگوها یکه تنوع آب و هوا احتماالً به طور قابل توجه اندرفتهیپذ یابه طور گسترده گذاراناستیس

نه تنها منجر به  یمیاقل راتییاحتمال وجود دارد که تغ نیا(. IPCC, 2007) آن منحرف خواهد شد یخیتار

در تنوع آب و هوا و دفعات  یقابل توجه شیشود بلکه به افزا یمتوسط دما و بارندگ در سطح رییتغ

 یها)شوک ییتنوع آب و هوا شی( منجر شود. افزایو خشکسال لی)همچون س ییآب و هوا دیحوادث شد

به غذا در  یو کاهش دسترس مدتواند به کاهش درآیکه م گذاردیم ریتأث یکشاورز یور( بر بهرهیجو

خانوارها  سکیر تیریمد یهایاستراتژ ریاز موارد به تأث یاریبس جه،یشود. در نت لیخانوار تبدسطح 

 .دارد یبستگ

وابسته هستند،  یدر سراسر جهان به کشاورز ییدر مناطق روستا ریخانوار فق هاونیلیم نکهیتوجه به ا با

توسعه را در سطح  یهاتالش یمیقلا یریرپذییتغ یدر الگو رییوجود دارد که تغ یاندهیفزا یهاینگران

 یاثربخش قیدرک عم فقرا، یبرا الوقوعبیقر دیتهد نی. با توجه به اکندیروبرو م یبا چالش جد یجهان

نامناسب  طیفقر در شرا راتیتأث تواندیکه م یاقدامات هدفمند نیخانوار و همچن یسازگار یهایاستراتژ

 است. یاتیح اریرا کاهش دهد بس ییآب و هوا

 سکیر تیریمد یهایو استراتژ یسازگار نقش

 الدولبین هیئت دارد. یبستگ زینوظهور ن طیخانوارها با شرا یسازگار زانیبر فقر به م میاقل رییتغ ریتأث

 یهایژگیو به اتکا با خودسازگاری )پاسخی ؛دینمایمتقسیم  اصلی گروه دو به سازگاری را اقلیم تغییر

 ریزیبرنامه سازگاری میافتد( و اتفاق جانوری یهاطیمح و طبیعی یهاستمیس در که مانند آنچه فردی

 Jacoby .باشدیم شرایط تغییر از ارزیابی و آگاهی اساس بر افتهیسامان یهایگذاراستیس جهینت شده که

et al (2011)  دپرداختن هند یدر بخش کشاورزخودسازگاری  یرفاه یایمحاسبه مزادر مطالعه خود به .

و مصرف  دیتول یبر بازار در الگو یمبتن یهاصورت پاسخبه تواندیم آنها نشان دادند که خودسازگاری

 یدر الگو ریی)تغ یسازگاراز شکل  نیا. شود فیتعر ییآب و هوا راتییتغبه  هاشرکت ایافراد، خانوارها 
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 به دلیلدرازمدت مصرف سرانه  متوسط از کاهش تواندی( میو فناور های جدیدنهادهکشت، استفاده از 

 11 ییشوک آب و هوا طی)کاهش مصرف در شرادرصد جلوگیری کند  21در حدود  ییآب و هوا راتییتغ

 ی(.سازگارخوددرصد در صورت  3با  سهیدر مقا ،درصد است

 رییتغ یبالقوه رفاه راتیبه کاهش تأث تواندی، مآیدی به حساب میاقدام سازگار نیدتریشدکه  مهاجرت

 ایمختلف و  یهاکار در بخش یرویامکان تحرک ن به دلیل ،لیآب و هوا در درازمدت کمک کند. در برز

داده درصد کاهش  221درصد به  622را از  یمیاقلتغییرات بر اساس  ییفقر روستا زانی، مهایشهردار نیب

 است.

در  ییآب و هوا راتییبرابر تغخانوارها در  یکه سازگار دهدینشان م یمطالعات مربوط به سازگار بررسی

 یهایگذارهیبا انتشار اطالعات مربوط به خطرات بلندمدت و سرما توانیاست و م یاتیح مدتیطوالن

انطباق لزوماً از  قیاز طر ریأثت مدتیحال، کاهش طوالن نیبا ا .کرد تیرا تقو ییتوانا نیشده، ا ینیب شیپ

به  سکیر تیریمد یهایبه استراتژ یبر رفاه خانوار تا حد ریث. تأکاهدینم لیقابل توجه تعد یهانهیهز

 یخانوارها نیدر ب راتیتأث یکل عیو توز راتیدر کاهش تأث هایاستراتژ نیا نکهیکار رفته در خانوارها، ا

 است: ریاز عوامل کاهش دهنده شامل موارد ز یخواهد داشت. برخ یمختلف چگونه مؤثر هستند، بستگ

 یکشاورزریو غ یمشاغل کشاورز نیکار ب رییتغ ایمهاجرت  ییند توانا، مانیخودسازگار •

به اعتبار و  یدسترس لیدولت از قب حیصر یهاو برنامه هامتیق قیاز طر استیاز س یانطباق ناش •

 مهیب

 ماهر(ریکار ماهر و غ یروین دیم،و  یآب نی)مانند زم یدیتول هاینهاده طبیعی عیتوزنحوه  •

و  -غذا  دکنندهیکننده و هم به عنوان تولهم به عنوان مصرف ییروستا ینقش دوگانه خانوارها •

 خالص. دکنندهیتول ایکننده خالص هستند مصرف ایآ نکهیا

 یانداز کلتغییر اقلیم و فقر: چشم 

 استفاده از موجود در تجزیه و تحلیل تأثیرات تغییرات آب و هوایی بر فقر، یهایدگیچیبا توجه به پ

که  است اقتصاد کلیرشد  یهاها استفاده از مدلروشاز این  مفید باشد. یکی تواندیف ممختل یهاروش

تا نشان دهند چگونه تغییرات آب و هوا ممکن  یی شدهآب و هوا اتتغییربا شامل سناریوهای سازگار 

بخش  مخصوص هر یهااز کانال اطالعبعدی تأثیر بگذارد. رویکرد دیگر،  یهااست بر مسیر فقر در دهه
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اثرگذار  طوالنی مدت بر فقر به صورت کشاورزی( است که از طریق آنها تغییرات اقلیمی یور)مانند بهره

که ممکن است اثرات نامطلوب  ییهااستیو انواع س ها، ناهمگنی بالقوه آنیاندازه چنین تأثیرات هستند؛

. اطالعات مؤثر باشد یی بر فقرتأثیرات تغییرات آب و هواتواند در تجزیه و تحلیل میرا کاهش دهند 

تولید شده توسط این روش در مقابله با فقر و آمادگی برای سازگاری آینده با تغییرات آب و هوایی مفید 

تأثیرات افزایش  ینیبشیپبرای تنوع آب و هوایی فعلی بر فقر گی تأثیر است. رویکرد دیگر بررسی چگون

 است.تنوع آب و هوایی در فقر آینده 

تأثیرات تغییرات آب و هوایی  ینیبشیز بررسی ادبیات تجربی، جای سؤال است که چه چیزی در پقبل ا

اطالعات گروه از به پنج  ییهاینیبشیکل نقش دارد. به طور کلی، چنین پ یهافقر با استفاده از دادهبر 

 نیاز دارد:

ییر در آب و هوا بر اساس تولید که تخمین درصد تغییر در تولید را به دلیل تغ-کشش آب و هوا •

تأثیر تغییر آب و هوا در آینده بر فعالیت اقتصادی مفید  ینیبشیو برای پ دهدیتاریخی ارائه م یهاداده

 است.

تاریخی درصد تغییرات تولید سرانه را به تغییرات نرخ  یهارشد(، بر اساس داده-فقر )فقر-کشش تولید •

 .کندیم مرتبطفقر 

 اقلیمی در آیندهبرآورد تغییرات  •

 ( یا درآمد سرانه در صورت عدم تغییر آب و هواGDPبرآورد مسیر آینده تولید ناخالص داخلی ) •

 رشد جمعیت تخمینی. •

 گیرینتیجه

تغییرات آب و هوایی ممکن است سرعت کاهش فقر در جهان را کاهش دهد اما احتماالً پیشرفتی که قبالً 

 بر با این فرض )برخالف اکثر برآوردهای تاکنون تأثیرات تغییر اقلیمحاصل شده را معکوس نخواهد کرد، 

 , World bankشت )کاهش فقر و بهبود رفاه خانوار ادامه خواهد دا دررشد اقتصادی کل اثرات مثبت  ،فقر(

 مستندات زیر در این زمینه وجود دارد:با این حال، برخی از (. 2012

بدون حتی ر آفریقا و آسیای جنوبی متمرکز خواهد شد که هر دو بسیاری از تأثیرات فقر احتماالً د •

 ی خواهند بود.شاهد افزایش قابل توجهی در فقر نسب اقلیمی اتتغییر
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به طور طبیعی  اقلیمی اتتغییر بیشتر در زمینهخسارت اما  احتمال کمتر فرضی با پیشسناریوهای •

 .شودیمنجر به افزایش بیشتر فقر م

مورد  21)که در اینجا اواسط قرن  ی مورد تحلیلزمان شده نسبت به افق ینیبشیکل پ خساراتهر چند  •

که تغییرات آب و هوایی در طی این قرن و قرن بعدی ادامه  اما از آنجا؛ استنسبتاً کم  ،توجه بوده است(

 قابل توجه باشد و تأثیر بیشتری بر فقر داشته باشد. تواندیدارد، خسارات کل م

تأثیرات قابل  تواندیآب و هوایی م نوساناتو  هامیانگینکه تغییر در  کندیجربی اخیر تأیید ممطالعات ت

وجود دارد و  اما ناهمگنی قابل توجهی در نتایج ؛توجهی بر تولید کشاورزی، رفاه خانوار و فقر داشته باشد

یا  دکنندهیخانوار؛ تول دارایی و درآمد بالقوه یک، موقعیت جغرافیایینتایج به پارامترهایی مانند 

 است.وابسته سازگاری و مدیریت ریسک در اختیار خانوار  یهاخانوار و فرصتبودن کننده خالص مصرف

تأثیرات فقر  توانندیمؤثر سازگاری م یهایاستراتژ بر اساس مطالعات مختلف مشخص شده است که

 .(World bank , 2012) ناشی از تغییرات اقلیمی را به میزان قابل توجهی کاهش دهند

و با  داشته باشندزیادی  هایکمک توانندیم در زمینه سازگاری هر چه بیشتر فقرا گذاراناستیس

تغییرات آب و هوایی و حوادث شدید آب و هوایی کنار بیایند بدون اینکه سرمایه انسانی را که بنیاد 

تأثیرات  توانندیکه م ییهااستیاری از سبلندمدت رفاه خانوار است، به خطر بیندازند. خوشبختانه، بسی

 ییهایبه مردم کمک کنند، همان استراتژ وثر کاهش دهند ؤطور مه تغییرات آب و هوایی بر فقر را ب

 :نیاز استتوسعه صحیح، کاهش فقر و رشد اقتصادی  برای هستند که

 خوب یریپذاسیایمن با هدف و مق یهاایجاد شبکه •

 و بیمه یفقیر به بازارهای اعتباربهبود دسترسی افراد  •

 شغلی فقرا یهادر سرمایه انسانی برای افزایش فرصت یگذارهیسرما •

کاهش موانع تحرک شغلی و تسهیل مهاجرت برای کمک به افراد فقیر در رسیدن به مناطقی با  •

 های اقتصادی بهترفرصت

 بهبود اداره منابع طبیعی مشترک •

تأثیرات مربوط به در مقابل  هاقیمت مواد غذایی و سایر کاال یبرای هموارساز یالمللنیتقویت تجارت ب •

 یا خاص کشور یاآب و هوایی منطقه یهاشوک

 حمل و نقل و ارتباطات ی مربوط بههارساختیدر ز یگذارهیسرما •

 و رسیدگی به حوادث شدید بارشی ینیبشیدر آبیاری و مدیریت آب برای پ یگذارهیسرما •
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 خدمات اطالعاتی و ترویجی. و کشاورزیدر تحقیقات تطبیقی  یگذارهیماسر •

تأثیرات رفاهی ناشی  توانندمی های اعتباری و اجتماعیبرنامه در ترکیب با تأثیرات تغییرات آب و هوایی

ها نامهاین بری شبکه ایمنی و تقویت نهادها برای اجرا یهاایجاد برنامهرا تعدیل کنند.  از تغییرات اقلیمی

ایمنی  یهاستمیهای سازگاری در سطح کشور باشند. به طور خاص، سباید یک مؤلفه مهم در استراتژی

اجتماعی )خدمات اجتماعی،  یهاکار؛ صندوق یهابرنامه ،نقدی ی انتقالیهامانند پرداخت یضد سیکل

 یهاتا با بحران سازدیتوانند نتیجه فوری داشته باشند زیرا کشورها را قادر مآموزش و غیره( می

دیگری که ممکن است به تغییرات آب و هوایی و تنوع اقلیمی مرتبط نباشند مقابله  یهااقتصادی و شوک

سنتی و آزمایش شده برای سازگاری  یهاکنند. در همین حال، خانوارهای روستایی همچنان از روش

، یا. رهبران محلی، منطقهکنندیستفاده ما ینیبشیپرقابلیغ اقلیمی یهاهرچه بهتر با دنیایی از شوک

افراد کمک کنند تا برای خطرات ناشناخته پیش رو آماده  نیرتریپذبیوظیفه دارند به آس فراملیو  ملی

 شوند و به آنها پاسخ دهند.
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