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اگرچه شرایط محیطی و اقلیمی همیشه در طول تاریخ یکی از عوامل تعیین کننده توزیع و جابه جایی جمعیت بوده است، اما
دخالت در سامانه هاي طبیعی بدون توجه به ظرفیت هاي سامانه و اقدامات و برنامه هاي نامناسب مدیریتی منجر به افزایش

شکنندگی و افزایش روند مهاجرت شده است.

مقدمه
در گذشته، در مناطق خشک سعی می شد تا کشت نوع گیاهان منطبق با بارش منطقه صورت گیرد؛ اما با دستیابی انسان به ابزار و فناوري ها،
الگوي کشت در مناطق خشک تغییر کرده و کشاورزان اقدام به کشت گیاهان مختلف با نیازهاي آبی متفاوت نمودند. عالوه بر آن، با پیشرفت
فنّاوري، متأسفانه سطوح کشت نیز افزایش چشمگیري پیداکرده است؛ بنابراین کشاورزان براي تأمین نیاز آبی این گیاهان، به روش هاي مختلفی
مسیر آب هاي سطحی را به سوي مزارع خود منحرف کرده و یا با حفر چاه، آب هاي زیرزمینی را به سطح زمین می آورند. چنین دخالت هایی در
مسیر طبیعی جریان آب، مشکالت بسیاري را به دنبال دارد. سامانه هاي درهم تنیده و دست نخورده آبی، به سامانه هاي بدخیمی [1] تبدیل شده اند
که در حال حاضر مدیریت و پیش بینی رفتار هیدرولوژیکی آنها به سادگی امکان پذیر نیست. در برخی از حوضه هاي آبریز، اعمال مدیریت هاي
مختلف براي استفاده از آب در باالدست حوضه، باعث ایجاد مشکالتی در پایین دست حوضه شده است که این مسئله ناشی از وجود رویکرد
جزئی نگر در مدیریت منابع آب است. برآیند این رویکرد، باعث تقلیل گرایی موضوعیت آب از مسایل اصلی به مسایل فرعی می شود. درحالی که

به دلیل وجود اثرات متقابل و بازخورد بین اجزاي مختلف در یک سامانه درهم تنیده آبی، باید آن را با دیدگاه کلی نگر بررسی کرد.
یکی از نتایج رویکرد جزئی نگر، وقوع پدیده مهاجرت ناشی از تغییرات محیطی است. اگرچه شرایط محیطی و اقلیمی همیشه در طول تاریخ یکی
از عوامل تعیین کننده توزیع و جابه جایی جمعیت بوده است، اما دخالت در سامانه هاي طبیعی بدون توجه به ظرفیت هاي سامانه و اقدامات و
برنامه هاي نامناسب مدیریتی منجر به افزایش شکنندگی و افزایش روند مهاجرت شده است. عالوه بر عوامل اقتصادي و سیاسی، تغییرات
محیطی یکی دیگر از عوامل مؤثر بر افزایش روند مهاجرت به ویژه از روستاها به شهرها در دهه هاي اخیر بوده که موردتوجه محققان و
سیاست گذاران قرارگرفته است و از آن به مهاجرت محیطی یاد می کنند. بر اساس نظر الهناوي (1985)، تغییرات محیطیِ منجر به مهاجرت
می تواند شامل تغییرات طبیعی مانند وقوع خشکسالی و یا تغییرات ناشی از فعالیت هاي انسانی مانند ساختن سدها باشد [2]. این تغییرات می تواند
منجر به مهاجرت دائم و یا موقتی شود. با توجه به اهمیت مسئله مهاجرت محیطی به ویژه از روستاها به شهرها و لزوم مدیریت صحیح آن، این

مقاله نگاه کوتاهی به این مسئله دارد.
تغییرات محیطی
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سامانه هاي آبی، سامانه هایی محلی-جهانی هستند و بنابراین ایجاد یک مشکل در یک حوضه می تواند باعث ایجاد مشکل دیگري در حوضه
دیگر شود [3]. به عنوان مثال توسعه کشاورزي در باالدست رود هیرمند در افغانستان و احداث سدهاي مختلف و کانال هاي آبیاري و انحراف مسیر
آب، باعث کاهش جریان آب رود هیرمند به منطقه سیستان، خشک شدن دریاچه هامون و کاهش رونق کشاورزي، ماهیگیري و دامداري در
منطقه شده است. همچنین خشک شدن دریاچه باعث شده که وزش بادها بر روي بستر خشک دریاچه، حجم زیادي از گرد و خاك را به سمت
مزارع و محل سکونت مردم منتقل کند. در جنوب غرب کشور نیز مشابه چنین معضلی دیده می شود. افزایش مصارف در باال دست رود کارون و
همچنین در برخی از استان ها ازجمله اصفهان باعث اجراي طرح هایی چون انتقال آب کارون به سایر مناطق و احداث سدهاي مختلف بر روي
سرشاخه هاي کارون شده که مشکالت عدیده اي در زمینه تأمین آب موردنیاز در استان خوزستان ایجاد کرده است. به گونه اي که به عنوان مثال
اخیراً دولت کاشت برنج در خوزستان را ممنوع نمود که منجر به اعتراض کشاورزان شد. از سوي دیگر، سدسازي هاي دولت ترکیه در باالدست دو
رود دجله و فرات باعث کاهش آورد این دو رودخانه به کشور عراق شده و خشک شدن هورها را به دنبال داشته است. خشک شدن بستر هورها

درکنار تغییر کاربري اراضی در برخی از نقاط خوزستان و بیابان زایی در این منطقه باعث ایجاد پدیده ریز گردها شده است.
در کنار دخالت مستقیم انسان در سامانه هاي آبی، از نقش تغییر اقلیم ناشی از فعالیت هاي انسانی نیز نمی توان غافل شد. افزایش شدت و فراوانی
رخدادهاي اقلیمی ازجمله سیل، خشک سالی و همچنین کاهش رژیم برفی در دهه هاي گذشته، اثرات قابل توجهی بر نرخ مهاجرت در جوامع
آسیب پذیر به ویژه در کشورهاي درحال توسعه داشته است. البته باید این نکته بسیار مهم را درنظر داشت که تمام تغییرات ذکرشده در باال به تنهایی
باعث مهاجرت و افزایش حاشیه نشینی نمی شود. بلکه حکمرانی ضعیف و مدیریت نامناسب آب و زمین باعث می شود که این تغییرات به یک
عامل مؤثر برافزایش نرخ مهاجرت و حاشیه نشینی تبدیل شود. به عنوان مثال در سوریه سیستم هاي آبیاري و حکمرانی نامناسب آب باعث عدم
آمادگی در برابر خشک سالی هاي به وقوع پیوسته شده است [5] ,[4]. به طورکلی می توان گفت مهاجرت نه تنها به رخداد اقلیمی، بلکه به

سیاست هاي دولت، ظرفیت سازگاري و میزان آسیب پذیري افراد و جوامع به رخداد نیز بستگی دارد.
مهاجرت محیطی

با تشدید اثرات تغییر اقلیم بر محیط و تغییر شرایط محیط زیست به ویژه در روستاها و شهرهاي کوچک، مهاجرت مردم به شهرهاي بزرگ براي
دستیابی به شرایط زندگی بهتر افزایش یافته است. به عنوان نمونه در سال 2008، حدود 20 میلیون نفر در سرتاسر جهان به دلیل رخدادهاي
اقلیمی مهاجرت کرده اند[6]، این درحالی است که تعداد مهاجران ناشی از تنش و خشونت در جهان در همین سال فقط حدود 6/4 میلیون نفر
بوده است [7]. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در فاصله بین 1375 تا 1395 حدود 24 میلیون نفر (حدود 2/1 میلیون نفر در سال) در داخل

کشور مهاجرت کرده اند که دلیل عمده آن وقوع مخاطرات طبیعی بوده است.
درهم تنیدگی محیط زیست و مهاجرت

علیرغم وجود ارتباط غیرقابل انکار بین عوامل محیطی و مهاجرت، عوامل دیگري ازجمله عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی، نیز بر
تصمیم افراد براي اقدام به مهاجرت مؤثر است که البته جدا کردن اثر این عوامل بر مهاجرت از عوامل محیطی و اقلیمی به سادگی امکان پذیر
نیست. از بین همه عوامل مختلف مؤثر بر مهاجرت -ازجمله بیکاري، سن و جنسیت، فقر یکی از عوامل مرتبط با تغییرات محیط زیستی است که
باعث مهاجرت مردم می شود [8]؛ اما از سوي دیگر عدم توانایی مالی براي سفر و شروع یک زندگی جدید در مکانی جدید نیز باعث می شود که
همه مردم نتوانند مهاجرت کنند. نکته جالب توجه دیگر این است که برخی از مردم بدون اجبار و به شکل کامالً اختیاري به شهرهایی که کیفیت
محیط زیستی بهتري دارند مهاجرت می کنند؛ بنابراین ارتباط بین تغییرات اقلیمی و محیط زیستی با مهاجرت رابطه اي درهم تنیده است و به راحتی

نمی توان عوامل و بخش هاي مختلف آن را تفکیک نموده و به صورت جداگانه بررسی کرد.
مهاجرت؛ گزینه اي براي سازگاري یا نتیجه ناکارآمدي سایر گزینه هاي سازگاري؟

در اکثر مقاالت، یادداشت ها و گزارش ها علمی، از مهاجرت به عنوان گزینه اي براي سازگاري با تغییرات اقلیمی و محیطی (که حتی برخی آن را
گزینه منفی سازگاري می دانند) یادشده است [12]–[9]. به عنوان مثال مهاجرت به عنوان یک راهکار سازگاري می تواند فشار ناشی از افزایش
جمعیت بر منابع طبیعی در یک منطقه يِ در معرض مخاطرات اقلیمی را کاهش دهد [7]. از سوي دیگر برخی معتقدند که ناکارآمدي گزینه هاي
مختلف سازگاري باعث می شود که مردم اقدام به مهاجرت کنند [13] ,[7]؛ اما سؤال اینجاست که کدامیک از این نظرات درست است؟ براي
پاسخ به این سؤال باید ابتدا تعریف دقیقی از سازگاري ارائه کرد. ازنظر علوم طبیعی و اجتماعی سازگاري می تواند شامل تطبیق با تغییرات
محیطی، توانایی براي کاهش خسارات بالقوه، توانایی براي سود بردن از فرصت ها، افزایش ظرفیت براي حفظ زندگی و معیشت و توانایی براي
مقابله با پیامدهاي مخاطرات محیطی باشد؛ اما به طور خاص درزمینٔه تغییر اقلیم، IPCC (2007؛ 2014)، سازگاري در دستگاه هاي انسانی را
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«فرآیند تطبیق با اقلیم واقعی یا مورد انتظار و اثرات آن، به منظور کاهش آسیب ها و استفاده از فرصت هاي مفید آن» تعریف کرده است. بر اساس
چنین تعریفی آیا مهاجرت به عنوان یک گزینه سازگاري در این تعاریف می گنجد؟

حتی در این زمینه دو واژه «سازش» و سازگاري وجود دارد که گاهی به جاي هم استفاده می شود، درحالی که این دو واژه تفاوت هاي مهمی با
یکدیگر دارند. بر طبق تعاریف موجود [14]، «سازش» با رخدادهاي اقلیمی و محیطی، راهکاري فوري و کوتاه مدت است، اما سازگاري پاسخی به
این تغییرات در درازمدت و براي ارتقاء امنیت زندگی طوالنی مدت هست. برخالف «سازش»، سازگاري فرآیندي پیوسته و مداوم است و با
برنامه هاي انطباقی همراه است، در حالیکه راهکارهاي مربوط به «سازش» در صورت وقوع رخداد موردتوجه قرار می گیرد. گزینه هاي «سازش»
معموالً ممکن است با تخریب منابع همراه شود و همچنین معموالً گزینه هاي جایگزین براي آن وجود ندارد، اما در مورد سازگاري، استفاده پایدار
و کارآمد از منابع طبیعی اهمیت داشته و همواره گزینه هاي جایگزین در صورت عدم موفقیت گزینه هاي دیگر وجود دارد. راهکارهاي «سازشِ»
کوتاه مدت با اثرات مخاطرات اقلیمی در برخی موارد ممکن است به عنوان گزینه هاي سازگاري دیده شود، اما در بسیاري از موارد در درازمدت
منجر به «بدسازگاري»  هایی شده است. بد سازگاري در این مبحث طبق تعریف اقداماتی است که درواقع براي پیشگیري یا کاهش آسیب پذیري

به تغییر اقلیم انجام می شود، اما عمالً باعث افزایش آسیب پذیري سایر سیستم ها و بخش هاي اجتماعی می شود.
آگاهی از تفاوت بین این دو اصطالح می تواند منجر به شناسایی راهکارهاي پایا براي تغییرات اقلیمی و محیطی درازمدت شود؛ بنابراین باید براي
پاسخ به این سؤال، در مرحله اول تعریف مناسبی براي واژه سازگاري ارائه شود. در مرحله بعدي باید درك مناسبی از ویژگی هاي مهاجرت هاي
محیطی تحت شرایط خاص داشته باشیم و بدانیم که آیا مهاجرت ویژگی ها و استانداردهایی مشابه با سایر گزینه هاي سازگاري دارد؟ به عنوان مثال
آیا می توان مهاجرت را در کنار گزینه هایی چون آموزش، سرمایه گذاري در بخش آب، احداث سیستم هاي ذخیره آب، روش هاي کشاورزي نوین
به منظور حفاظت آب وخاك و ... قرار داد[13]؟ و یا اینکه مهاجرت درواقع ناشی از عدم موفقیت سیاست گذاران در ارائه گزینه هاي مناسب

سازگاري با تغییرات در منطقه تحت تأثیر می باشد؟
دراین ارتباط دو نکته مهم را باید در نظر داشت. نکته اول اینکه به دلیل مکانیزه شدن کشاورزي و نیز افزایش سطح توقع انسان ها از زندگی،
کاهش جمعیت روستایی و مهاجرت روستاییان به شهرها اجباري بوده و در اکثر نقاط دنیا اتفاق افتاده است. نکته دوم این است که در اثر تغییر
اقلیم، ظرفیت هاي تجدید پذیري و آمایش سرزمین در روستاها تغییر کرده و متناسب با جمعیت موجود نبوده و منابع موجود نیز پاسخگوي نیاز این
جمعیت نیست. لذا کاهش جمعیت و مهاجرت به منظور تعادل بین ظرفیت هاي موجود و جمعیت نیز امري اجباري بوده و باید اتفاق بیفتد. چنین
مهاجرت هایی نیازمند مدیریت و برنامه ریزي مناسب براي جابه جایی جمعیت و اسکان آنها در مناطق دیگر با امکانات و سطح زندگیِ مناسب است.
در این حالت می توان گفت که مهاجرت یک پاسخ مناسب براي سازگاري با تغییرات شرایط محیطی است؛ اما مهاجرت هایی که امروزه در برخی از
نقاط دنیا رخ داده است، تنها ناشی از این دو عامل نبوده، بلکه در برخی موارد، نتیجه ضعف مدیریت و عدم برنامه ریزي مناسب براي سازگاري با
تغییراتِ رخ داده است و به همین دلیل است که نتیجه آن افزایش حاشیه نشینی، فقر، بیکاري و مشکالت امنیتی و اجتماعی شده است. چنین
مهاجرتی را نه تنها نمی توان گزینه اي براي سازگاري به تغییرات محیطی دانست، بلکه درواقع ناکارآمدي گزینه هاي سازگاري به تغییرات محیطی
است. مهاجرت هاي برنامه ریزي شده، انتقال از شرایط بد به شرایط مصیبت بار نیست، بلکه انتقال از یک فضاي شغلی و کاري نامناسب به یک

فضاي شغلی و کاري پایدار هست.
بنابراین با توجه به آنچه مطرح شد، این مسئله که آیا مهاجرت یک گزینه سازگاري با تغییرات محیطی است یا خیر، هنوز مورد شک و تردید

است.
مهاجرت؛ مشکل یا راه حل مشکل؟

در جوامع روستایی به ویژه در کشورهاي درحالی که توسعه، وابستگی به کشاورزي و منابع طبیعی، ظرفیت هاي نامناسب سازگاري، کمبود منابع
مالی، انسانی و طبیعی و توانایی هاي محدودسازمانی و فناوري باعث می شود که تغییرات محیط زیستی و اقلیمی منجر به افزایش مهاجرت از روستا
به شهرها شود. کمبود آب، خشک سالی و بیابان زایی به طور مستقیم باعث کاهش درآمد روستاییان که وابسته به آب و کشاورزي هستند، شده و
می تواند منجر به افزایش نرخ مهاجرت شود؛ بنابراین از دید یک روستایی که مشکالت زیادي را در منطقه محل سکونت خود متحمل شده است
و توانایی مالی کافی براي سازگار شدن با شرایط محیطی جدید را ندارد، مهاجرت راه حل مشکالت اقلیمی و محیط زیستی به وجود آمده تلقی
می شود. البته باید توجه داشت که خشکسالی و کم آبی به دلیل گستردگی مکانی و زمانی، مدت بیشتري طول می کشد تا توسط مردم منطقه
درك گردد و بنابراین مردم به سرعت در پاسخ به این رخدادها اقدام به مهاجرت نمی کنند، بلکه ابتدا روش هاي دیگر سازگاري را امتحان می کنند.
اما از دید کالن، مهاجرت می تواند یک مشکل باشد. مهاجرت و جابه جایی مردم به ویژه جابه جایی بین المللی، می تواند تهدیدي براي امنیت ملی،
منطقه اي و بین المللی باشد. از طرف دیگر تغییر اقلیم نیز پتانسیل ایجاد تنش را دارد؛ بنابراین از این منظر مهاجرت را می توان بخشی از یک
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مسئله دید و نه یک راه حل. البته برخی از محققان معتقدند که مسئله تضاد و تنش ناشی از مهاجرت چندان قابل توجه نخواهد بود، چراکه
خالقیت و نوآوري بشر می تواند باعث کاهش شدت این مسئله شود. از سوي دیگر برخی معتقدند که درواقع این کمیابی منابع نیست که باعث
تضاد می شود؛ بلکه بیشتر تنش ها، ناشی از فراوانی منابع است؛ اما علیرغم چنین نظراتی، این نکته نیز مطرح شده است که اگرچه همواره مهاجرت

منجر به تنش نمی شود؛ اما اگر منجر به تنش شود، شدت آن بسیار باال خواهد بود [15].
باید اذعان نمود که بخشی از مهاجرت از روستاها به شهرها ناشی از مدرنیزه شدن کشاورزي است که می تواند خوب و حتی الزم باشد؛ اما اگر
میزان مهاجرت بدون برنامه و بدون توجه به ظرفیت هاي موجود باشد، پیامدهاي اقتصادي و اجتماعی زیادي در مبدأ و مقصد به دنبال دارد. بخشی
از مردم روستا باید در روستاهاي خود بمانند، چراکه تولید غذا (از طریق کشاورزي ودامپروري) و امنیت منطقه (به ویژه در مرزها) به آنها بستگی
دارد. مهاجرت از روستاها به شهرها و خالی شدن روستاها به ویژه در نزدیکی مرزها باعث کاهش یا از بین رفتن رونق کشاورزي شده و درنتیجه
مشاغل دیگري مانند قاچاق شکل می گیرد. اگرچه مهاجرت به شهرهاي کوچک می تواند ازنظر محیط زیستی تبعات مثبتی به دنبال داشته باشد،
چراکه تجمیع جمعیت متناسب با ظرفیت منطقه، اثرات ردپاي اکولوژیکی را کاهش می دهد، اما مهاجرت مردم به شهرهاي بزرگ تبعاتی دارد که
می تواند منجر به تولید مشکالت بیشتري در شهر شود. بیشتر مهاجران که ازنظر شرایط اقتصادي و اجتماعی در سطح پایین قرار دارند، معموالً در
حاشیه شهرها که در معرض مخاطرات محیطی زیادي است، مستقرشده و نسبت به این مخاطرات آسیب پذیر می باشند. ازآنجاکه معموالً مهاجران
ازنظر سطح سواد و دانش نیز در سطح پایینی قرار دارند، به ندرت می توانند با این مخاطرات سازگار شده و یا خود را از اثرات آن دورنگه دارند.
افزایش حاشیه نشینیِ ناشی از مهاجرت باعث افزایش جرم و جنایت و ایجاد مشکالت ناشی از نابرابري، فقر، بیکاري و شرایط نامناسب کار و
سکونت در مناطق مقصد می شود. مهاجرت در کشورهاي درحال توسعه می تواند منجر به ایجاد تضاد بر سر استفاده از منابع طبیعی به ویژه منابع
آب شود. افزایش تقاضاي آب (چه براي کسب وکار و چه براي مصارف شرب و بهداشتی) از مهم ترین مسائل مربوط به تبعات مهاجرت به
شهرهاي بزرگ است. نکته مهم دیگري که باید در نظر داشت این است که رابطه مهاجرت و محیط زیست یک رابطه دوطرفه است، به گونه

اي که تغییر محیط زیست می تواند موجب مهاجرت شده و در مقابل مهاجرت نیز می تواند تغییرات محیط زیستی را به دنبال داشته باشد.
درنهایت باید توجه داشت که درهم تنیدگی ارتباط بین محیط زیست، اقلیم، آب و مهاجرت به قدري است که باعث شده است سیاست گذاران در
تعیین سیاست هاي مناسب، براي مدیریت مسئله مهاجرت به خوبی عمل نکنند. رسیدگی به مسئله مهاجرت و تبعات منفی حاصل از آن نیاز به

همکاري محققان و سیاست گذاران دارد.
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