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الف -مقدمه
ایران هم اکنون در حال تجربه مشکالت جدی آب است .خشکسالیهای مکرر توأم با برداشت بیش از حد آبهای سطحی
و زیرزمینی از طریق شبکه بزرگی از زیرساختهای هیدرولیکی و چاههای عمیق ،وضعیت آب کشور را به سطح بحرانی
رسانده است .این مشکل میتواند با ایجاد مجدد تعادل بین عرضه و تقاضای آب از طریق توسعه منابع آب عرضه شده و
اجرای برنامههای جدی کاهش تقاضای آب حل شود.
ب -ریشه های بحران آب در ایران
 -1رشد سریع جمعیت
بهبود شرایط اقتصادی -اجتماعی ایران در قرن بیستم با رشد قابل توجه جمعیت همراه بود .محصول ساده این رشد سریع
جمعیت ،افزایش تقاضای آب و متناسب با آن کاهش شدید سرانه آب در دسترس بود .سرانه کنونی آب در دسترس ایران
کمی باالتر از متوسط خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا) با 1300مترمکعب است .اما این مقدار بسیار پایین تر از متوسط
جهانی ( 7000مترمکعب) است.
 -2مهاجرت و شهرنشینی
افزایش شهرنشینی و مهاجرت از مناطق روستایی و شهرهای کوچک به مناطق عمده شهری باعث شده در حال حاضر ،حدود
70درصد از جمعیت ایران شهری باشد .توزیع مکانی موجود و افزایش و تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ که هم اکنون نیز
برای تأمین آب مورد نیاز دچار مشکل هستند ،توازن عرضه و تقاضای آب در مناطق شهری را با چالش روبرو کرده است.
-3زیرساختهای ناکافی در توزیع آب
99درصد از جمعیت شهری و  75درصد جمعیت روستایی به آب سالم دسترسی دارند .میانگین مصرف روزانه آب  250لیتر
برای هر نفر (حدود دو برابر میانگین جهانی) و میتواند در برخی از شهرها به  400لیتر در روز هم برسد .نشت شبکه توزیع
آب به دلیل زیرساختهای فرسوده میتواند به میزان 15تا 50درصد در شبکه مناطق شهری آب را هدر دهد.
-4کاهش کیفیت آب
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به دلیل تخلیه فاضالب خانگی ،کشاورزی و صنعتی نگرانی در مورد کیفیت آب در مناطق شهری رو به رشد است .تخلیه
تدریجی پسآبهای کشاورزی ،شهری و صنعتی به آبهای سطحی و زیرزمینی میتواند اثرات جدی بر سالمت جامعه داشته
باشد .با وجود سرمایهگذاری های اخیر در بخش فاضالب ،به طور متوسط کمتر از  40درصد جمعیت شهری توسط
سیستمهای جمع آوری فاضالب شهری خدمات رسانی شدهاند.
-5کشاورزی ناکارآمد
بخش کشاورزی تا  92درصد تخصیص آب را در ایران به خود اختصاص داده است .تمایل برای افزایش تولید کشاورزی،
توسعه مناطق تحت کشت را در سراسر کشور تشویق کرده است .با این وجود ،این بخش هنوز صنعتی نشده و کشور از
شیوههای کشاورزی منتهی به بهرهوری بسیار کم در آبیاری و تولید رنج میبرد.
-6بهای کم آب و انرژی
آب در ایران بسیار ارزان است .در مناطق شهری قیمت نسبتا پایین آب ،انگیزۀ صرفهجویی را از بین می برد .آب در مناطق
روستایی و بخش کشاورزی تقریبا رایگان است .بنابراین ،هزینه آب هرگز یک عامل محدودکننده برای فعالیت کشاورزی
نیست و تنها در دسترس نبودن فیزیکی آب میتواند کشاورزی را محدود کند.
-7سدها
حجم عظیم سدسازی عاری از عواقب نبوده است .آبگیری برخی مکانهای تاریخی ،جابهجایی جمعیت ،تغییرکاربری
اراضی ،رسوب ،تغذیهگرایی و خسارت عمده به اکوسیستم و افزایش توسعه در پایین دست ،تحت باور افزایش دسترسی به
آب ،از جمله عواقب سدسازی در ایران مانند سایر نقاط جهان است .در این میان ،عدم توجه کافی به آبخیزداری در
باالدست سدها باعث کاهش شدید طول عمر سدهای کشور شده است .اما با این وجود ،نگاه صفر و یک به معنای تایید
کامل سدسازی بدون لحاظ نمودن این عواقب و یا رد کامل آن بدون توجه به منافع مترتب بر سدسازی ،آسیب زاست و نگاه
منطقه ای با هدف حداقل مداخله در اکوسیستم باید مبنا قرار گیرد.
 -8چاههای عمیق
در حال حاضر بیش از  55درصد از کل تقاضای آب از طریق پمپاژ آبهای زیرزمینی صورت می گیرد .نزدیک به 50
درصد از دشتهای سراسر کشور در شرایط بحرانی هستند .در نتیجه ،فرونشست زمین و فروچالهها بهدلیل استخراج بیش از حد
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آبهای زیرزمینی ،کشور را فرا گرفته است .حفاری غیرمجاز مشکل دیگر است .دولت تالش جدی برای نصب کنتورهای
هوشمند برای نظارت بهتر بر برداشت آبهای زیرزمینی به کار بسته ،اما این تالش هنوز منجر به تغییر جدی در رفتار صاحبان
چاهها در سراسر کشور نشده است.
-9خشکسالی
براساس برآوردهای انجام شده هر یک میلیمتر بارش زیر حد معمول تاریخی اقلیم ،حدود 90میلیون دالر ضرر و زیان به بار
میآورد .در حالیکه روند آماری معنیداری در سه دهه گذشته در متوسط بارندگی ساالنه ایران مشاهده نشده است ،روند
خشک شدن قابل مالحظهای در شمال و شمال غربی کشور مشاهده شده است.
 -10سیالبها
مطالعات روی بارشهای شدید نشان میدهد یک روند مثبت آماری معنیدار در روند بارش در بخش های شمال شرقی ایران
دیده میشود .عوامل بسیاری در سیلهای اخیر موثر هستند ،مانند تغییر در کاربری اراضی و یا پوشش گیاهی و جنگلزدایی
که نتیجه رشد و توسعه است.
 -11تغییرات آب و هوا
اکثر پروژههای مطالعاتی به گرم و خشک شدن ایران وکل خاورمیانه در آینده اشاره میکنند .انتظار می رود گرم شدن آب
و هوا با خشکسالی ها و تشدید خشکی با پیامدهای عمده برای تولید محصوالت کشاورزی ،نیروگاههای برقابی ،اطمینان
تأمین آب همراه باشد.
 -12ساختار نامناسب حکمرانی آب
در بخش آب ،تعدد ذینفعان و تنظیم منابع آب به طور طبیعی با درگیریها و رقابتها همراه است .ساختار سلسله مراتبی
سیستم مدیریت آب در ایران فرصتهایی را برای ناکارآمدی جدی در تبدیل تصمیمات به عمل ،ایجاد میکند .در این
زمینه ،نهادسازی با اتکا به توان جوامع محلی و تنظیم گری دولت برای شکل گیری این نهادها و فعالیت ایشان در جهت
شگل گیری حکمرانی مشارکتی آب ،از اهمیت باالیی برخوردار است.
 -13ناآگاهیهای محیطزیستی
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آگاهیهای محیط زیستی به طور کلی در ایران کم است ،اما به طور قابل توجهی در سالهای اخیر افزایش یافته است .به نظر
می رسد مشکالت متعدد و عظیم محیط زیستی در سراسر کشور به افزایش آگاهی کمک کرده است .رسانههای اجتماعـی و
رسانه های عمومی با به اشـتراک گذاری اطالعـات در مـورد مسـائل محیطزیسـتی و آب ،نقـش مهمـی در آمـوزش مـردم
داشـتهاند .بـا ایـن حـال ،سـطح آگاهیهـای محیط زیسـتی در ایـران هنـوز بـه انـدازه کافـی بـاال نیسـت کـه منجـر بـه تغییـر
عمـده در رفتـار محیط زیسـتی عمـوم مـردم شـود.
ج -بحران آب و مهاجرت های بین منطقه ای
ساکنان مناطق مرکزی و جنوبی کشور به خاطر کمآبی ،به اجبار در حال مهاجرت به استانهای شمالی هستند و مازندران در
صدر استانهای مهاجرپذیر است .کاهش سطح آب و خشک شدن دریاچه ها ،پائین رفتن بستر آبهای زیرزمینی در بسیاری
از نقاط کشور ،خشک شدن آب برخی رودخانه ها ،کاهش سطح ذخیره آب پشت اغلب سدهای کشور ،تخلیه بسیاری از
روستاها طی چند دهه گذشته ،تاثیرخشک سالی در مهاجرت به شهرهای شمالی را تشدید می کند و به مرور زمان تناسب در
ساختار جمعیتی شهرهای شمالی کشور به هم می ریزد .نرخ خالص مهاجرت در غالب استان های کشور ،به ویژه استان های
خشک محدوده فالت مرکزی ایران ،منفی است.
پیامدهای مهاجرت های بین منطقه ای
 افزایش نزاع و تنش های اجتماعی در استفاده از منابع آب
 افزایش مناطق حاشیه نشین و جرم خیز در حاشیه شهرها به دلیل مهاجرت فقر از روستاها به شهرها
 افزایش بیکاری و فقر در مناطق مبدا و مقصد
 افزایش نارضایتی و کاهش سرمایه اجتماعی در مناطق مبدا و مقصد
 ناپایداری امنیت محیط زیست
 کاهش امنیت مرزها و نواحی کم جمعیت
د -بحران آب و مهاجرت از روستاهای ایران
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در سال  ٦، 1335میلیون نفر در شهرها و 13میلیون نفر در روستاها زندگی میکردند ،اما براساس سرشماری سال  1395که
جمعیت ایران را  80میلیون نفر نشان میدهد ،تعداد روستاییان به حدود  21میلیون نفر رسیده که این نشان میدهد سهم آن از
کل جمعیت کشور به شدت کاهش پیدا کرده است .از سال  1335تا  1393نزدیک به  33هزار روستا خالی از سکنه شده اند.
بررسی و مطالعه روند تغییرات تعداد آبادیهای کشور در طی سالهای  1335تا  1395نشان می دهد که تعداد آبادیهای
کشور تا سال  1375همواره رو به افزایش بوده است ،اما در سال  1385روند کاهنده یافته است .در حالی که تعداد آبادیهای
خالی از سکنه کشور در سال 19/34 ، 1345درصد از کل آبادیهای کشور را شامل می شده است ،این رقم در سال ، 1395
به  35/9٦درصد افزایش یافته است .تعداد روستاهای خالی از سکنه استان های اصفهان ،سمنان ،خراسان رضوی ،خراسان
جنوبی ،فارس ،کرم ان و یزد ،از روستاهای دارای سکنه شان بیشتر است و مشخص است که عمده مناطق فالت مرکزی ایران
در حال تخلیه جمعیتی هستند.
در طول دورههای سرشماری ،از تعداد و جمعیت آبادیهای کوچکتر کاسته شده و تمایل بیشتری به اسکان در آبادیهای
بزرگتر ایجاد شده است .کوچک ترین طبقه جمعیتی روستاهای ایران در این پژوهش ،طبقه روستاهای دارای کمتر از  25نفر
جمعیت است .در طی همین دوره های سرشماری  1335-1395برای اولین بار ،سهم جمعیتی آنها به  0/4درصد کاهش پیدا
کرده است .در طبقه جمعیتی دارای  25تا  50نفر ،تعداد و سهم جمعیتی این روستاها در طی نیم قرن اخیر ،همواره سیری
نزولی را پشت سر گذاشته و در حال حاضر فقط  1درصد جمعیت روستاهای ایران را در خود جای داده اند .در مورد
روستاهای  50تا  100نفر جمعیت ،تعداد این طبقه از روستاها در این دوره زمانی همواره بین  8000تا  9000روستا در نوسان
بوده و سهم جمعیتی آنها هم همیشه در حدود  3درصد قرار داشته است .در رابطه با روستاهای  100تا  500نفر جمعیت،
علیرغم کاهش مداوم تعداد و سهم جمعیتی این طبقه از روستاها در نیم قرن منتهی به  ،1385شاهد افزایش اندک سهم
جمعیتی این روستاها در دهه اخیر هستیم .روستاهای طبقه  500تا  1000نفر جمعیت ،علی رغم کاهش شدید در تعداد در طی
سه دهه اخیر ،اما از نظر سهم جمعیتی ،خصوصا در همین سه دهه از ثبات نسبی برخوردار بوده اند .تعداد روستاهای  1000تا
 2500نفر جمعیت ،در دو دهه اخیر دارای روند کاهشی بوده است که خود نشان دهنده تبدیل این روستاها به شهر و ادغام
این روستاها در شهرهای مجاور است .چنین روندی با تشابه بسیار باال در مورد روستاهای  2500تا  5000نفر جمعیت هم
وجود داشته است .تنها تفاوت موجود ،کاهش تعداد این روستاها در دهه منتهی به سال  1385و افزایش مجدد آنها در دهه
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اخیر است .نهایتا در رابطه با بزرگ ترین روستاهای کشور که در طبقه جمعیتی بیش از  5000نفر قرار می گیرند ،به دلیل
شرایط حاکم بر قانون تقسیمات کشوری ،بسیاری از این روستاها در سه دهه گذشته به شهر تبدیل شده و یا در معرض تبدیل
به نقاط شهری قرار گرفته اند .در مجموع می توان گفت در طول دورههای سرشماری از تعداد و جمعیت آبادیهای
کوچکتر کاسته شده تمایل بیشتری به اسکان در آبادیهای بزرگتر ایجاد شده است .تبدیل بزرگ ترین روستاها به نقاط
شهری باعث از دست رفتن بهترین روستاها و تبدیل کاربری زمین های کشاورزی می شود.
ضرورت های مواجهه با تخلیه روستاها
 -1جوامع محلی روستایی ،همواره پاسبان و حافظ منابع محیطی و در تعادل با اندوخته ها و ظرفیت های محیطی بوده اند و
این فشار روزافزون بر منابع محیطی از جانب ایشان ،حاصل نیازهای روزافزون بازارهای شهری و نیز شکاف بین ارزش افزوده
بخش کشاورزی با بخش های دوم و سوم اقتصاد است.
 -2کشور ما در شرایطی شاهد تخلیه سریع روستاهای خود است که در مناطقی مانند اتحادیه اروپا سال هاست که بر اساس
سیاست های اتخاذ شده در سطح اتحادیه ،یارانه های متنوعی برای حمایت از بخش کشاورزی و افزایش انگیزه ماندگاری
کشاورزان در روستاها در پیش گرفته شده است.
 -3تخلیه روستاها زمینه را برای تاخت و تاز دالالن زمین فراهم نموده و زمین را نه تنها از دسترس بخش کشاورزی خارج
نموده ،بلکه زمین را در اختیار سایر فعالیت های تولیدی هم قرار نداده و با هدف توسعه کاربری های مسکونی و فراغتی به
شکل خانه های دوم و یا مجموعه های بزرگ گردشگری وابسته به نهادهای عمومی و دولتی ،زمین را در اختیار گرفته است.
پیامدهای مهاجرت های روستایی – شهری
* مشکل جدی برای تامین نیروی انسانی فعالیت های روستایی به ویژه بخش کشاورزی
* تهدید مکانیزاسیون کشاورزی و به طور کلی نوآوری و خالقیت در بخش کشاورزی
* کاهش امنیت غذایی
* کاهش امنیت مرزها و نواحی کم جمعیت
* معطل ماندن منابع آب و خاک روستاهای تخلیه شده
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* تبدیل پهنه های روستایی به محلی برای دفع و دفن ضایعات فعالیت های اقتصادی و سکونتی شهری
ه -راهکارهای مواجهه با مهاجرت های بین منطقه ای و روستایی -شهری
این راهکارها در دو گروه قابل طبقه بندی هستند:
 -1راهکارهای پیشگیری از مهاجرت
 آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای آب محور
 پایش مداوم تحوالت حوزه امنیت آب و محیط زیست کشور به منظور پیشگیری ،کنترل ،و مقابله با تهدیدهای احتمالی
 تعامل نیروی انتظامی با سازمان های متولی مدیریت آب برای مدیریت بهتر منابع آب روستاها بر اساس تهیه پیوست
امنیتی انتظامی برای همه پروژه های زیست محیطی (با تاکید بر پروژه های روستاهای تخلیه شده یا در معرض تخلیه)
 آموزش فعالیت های جایگزین کشاورزی آب بر در روستاها (کشت جایگزین ،توسعه گردشگری ،توسعه صنایع دستی،
توسعه کارگاه های کوچک خانگی و مانند این ها)
 -2راهکارهای مدیریت پیامدهای مهاجرت در مبدا و مقصد
راهبردهای مدیریتی حوزه ماموریتی امنیتی – انتظامی
 استقرار پاسگاه های انتظامی در پیرامون روستاهای تخلیه شده
 بهره گیری از ضابطان بومی برای رصد مداوم شرایط امنیتی روستاهای تخلیه شده و سکونتگاه های پیرامون آن ها
 تولید محتوای تخصصی و پژوهش های عمیق دانشگاهی در رابطه با علل ،آینده پژوهی و پیامدهای امنیتی تخلیه روستاها
 تهیه بانک اطالعاتی و اطلس روستاهای جدید و روستاهای تخلیه شده با هدف رصد نمودن تحوالت فضای سرزمین با
رویکرد مدیریت فضاهای تخلیه شده
 تدوین برنامه آمایش امنیتی -انتظامی کشور با در نظر گرفتن تهدیدهای محیط زیستی حوزه های استحفاظی
 طراحی و تدوین تحقیقات راهبردی در حوزه مسائل امنیت آب و امنیت عمومی
 تقویت دیپلماسی عمومی پلیس به منظور پیشگیری از تهدیدات امنیتی-انتظامی ناشی از بحران آب و محیط زیست
راهبردهای مدیریتی حوزه ماموریتی اقتصادی
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 تمرکز زدایی سرمایه گذاری و امکانات توسعه و توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در سراسر فضای سرزمینی
 بازبینی الگوی کشت در سراسر کشور با لحاظ امنیت غذایی ملی و دسترسی به منابع منطقه ای و بهره وری اقتصادی
 افزایش قیمت حامل های انرژی و آب همراه با اعطای مشوق های اقتصادی برای جلوگیری از صدمات معیشتی بر
کشاورزان در کوتاه مدت
 تدوین الگوی کشت متناسب با اقلیم مناطق مختلف کشور
 الزام فعالیتهای صنعتی و ساختمانهای طبقاتی به اجرای سیستمهای تصفیه فاضالب و بازچرخانی آب
 تقویت صنایع کمتر آب بر (بسیاری صنایع فعال مرتبط با کشاورزی و ترغیب کننده کشت محصوالت آببر هستند)
 گسترش کشاورزی عمودی (افزایش عملکرد در واحد کشت)
 استفاده از آب مجازی (مقدار آبی که در کاال در مراحل زنجیره تولید از شروع تا پایان مصرف می شود)
 خرید چاههای کم بازده کشاورزی برای تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی
راهبردهای مدیریتی حوزه ماموریتی سیاسی -سیاستی
 تغییر وضعیت از مدیریت بحران (انفعالی) به مدیریت پیشگیرانه (فعال)
 اصالح ساختار حکمرانی آب و تقویت سازمان حفاظت محیط زیست
 بازسازی شبکه آب و فاضالب و بازیافت آب با رعایت کلیه مالحظات زیست محیطی
 بهرهبرداری از ظرفیت کشاورزی فراسرزمینی
 توسعه صنعت آب شیرین کن
 ایجاد هماهنگی الزم بین قوای سه گانه برای انسداد چاههای غیرمجاز
 تقویت ارتباط میان دستگاههای اجرایی کشور با دانشگاهها و مراکز پژوهشی مرتبط با مطالعات منابع آب
راهبردهای مدیریتی حوزه ماموریتی محیط زیستی
 عدم انتقال بیشتر آب بین حوضهای برای مصارف کشاورزی و صنعت
 مدیریت نزوالت جوی و جلوگیری از هدر رفت منابع آب
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 توسعه شیوه های نوین آبیاری با حداکثر راندمان و بهره وری
 تمرکز استقرار صنایع با مصرف باالی آب در سواحل جنوبی کشور
 تعیین استاندارد وسعت فضای سبز و نوع گیاهان مورد استفاده و میزان آب قابل مصرف با توجه به اقلیم مناطق مختلف
راهبردهای مدیریتی حوزه ماموریتی اجتماعی
 آموزش های اجتماعی فرهنگی با رویکرد ارتقای امنیت پایدار روستایی در روستاهای کوچک و پراکنده در جهت
تقویت تصویر شهروندمدار و شاخص از نیروی انتظامی
 بازنگری جدی در سیاستهای رشد و توزیع جغرافیایی جمعیت
 اصالح الگوی مصرف در سبد مواد غذایی
 ترویج و تعمیق فرهنگ بهره برداری و مصرف بهینه منابع آب
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