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خشکسالی
اقتصاد اجتماعی

سرایت فقر از روستا به شهر
تأثیر خشکسالی بر گسترش فقر در گفت وگو با فاطمه پاسبان

Á   خشکســالی بار دیگر نقبی تازه بر برخی از نقاط  
کشــور زده اســت. اکنون این بیم وجود دارد که این 
خشکسالی به دنبال خود فقر و تهدید امنیت غذایی به 

همراه بیاورد. چه تحلیلی دارید؟ بیم ها واقعی است؟
بخش کشاورزی مهم ترین بخش تولیدکننده غذاست 
و نهاده هــای مرتبط با صنعت محصوالت غذایی هم در 
بخش کشاورزی تهیه می شــود. در این میان آب یکی 
از نهاده های مهم بخش کشــاورزی است که اگر نباشد 
تولیدی صورت نمی گیرد. کمبود بارش باران در دهه های 
اخیر خشکسالی های پیاپی رقم زده است و این خشکسالی 

نیز شدت پیدا می کند. اکنون هم منابع زیرزمینی آب، هم بارش باران کم شده 
است. به این ترتیب آب در دسترس کشاورزان قرار نگرفته و این باعث شده است 
تولیدات خیلی از محصوالت کشاورزی کم شود چراکه زمین هایی که در گذشته 

در آنها کشت می شده است، از دور خارج شده اند.
از طــرف دیگر زمین هایی هم که هنوز در آنها کشــت صورت می گیرد با 
کاهش بهره وری روبه رو هســتند. در مطالعاتی که در کشورهای دیگر انجام 
شده بارها نشــان داده شده است که کم بارشی و کم آبی می تواند در عملکرد 
محصوالت تاثیر گذاشــته و کشــور را با کاهش تولید روبــه رو کند. بنابراین 
همان طور که گفتم خشکســالی و کمبود آب می تواند هم منجر به غیر قابل 
کشت شدن زمین ها شود، در برخی زمین ها نشست ایجاد کرده و آنها را غیر   قابل 
استفاده کند و هم منجر به کاهش بهره وری و عملکرد زمین شود. اکنون بیش 
از 30 درصد تولیدات زراعی در بخش کشاورزی کشور ما به صورت دیم بوده 
اســت. طبیعی است که با بروز خشکسالی شدیدتر و کمبود آب این تولیدات 
را از دست می دهیم. در هر کشوری اگر عرضه محصوالت کشاورزی کم شود 
طبیعی است که دسترسی به مواد غذایی هم کم می شود و به دنبال آن مردم 
برای تامین مواد غذایی خود دچار مشکل می شوند. البته راه واردات هم وجود 
دارد که آن نیز برای کشــور ما مساله است. با توجه به وضعیت مالی کشور و 
همین طور تحریم هایی که در سال های گذشته کشور ما درگیر آن بوده برای ما 
واردات هم سخت شده است چراکه نمی توانیم همه غذای مورد نیاز خود را وارد 

کنیم. این وضعیت در یک افقی می تواند باعث ناامنی غذایی شود.
البته اینکه چه زمانی ممکن اســت به حالت قحطی برسیم که غذایی در 
دسترس نباشد و مردم در تامین غذای آن دچار بحران شوند، درباره این موضوع 

نمی توان با قطعیت ســخن گفت. بعید می دانم که این 
وضعیت در افق کوتاه مدت رخ دهد ولی اگر روند کنونی 
ادامه پیدا کند بعید نیست که در افق پیش رو کشور هم از 
نظر دسترسی فیزیکی و هم از نظر دسترسی اقتصادی با 
برخی مشکالت روبه رو شود. کمااینکه از حدود 30 سال 
قبل هشدار داده می شد که با توجه به شرایط اقلیم ایران 
خشکسالی، کم آبی و کم بارشی در آینده نه چندان دور در 
انتظار ماست. بارها هشدار داده شد که باید مدیریت های 
الزم به کار بسته شود ولی به هشدارها توجه نشد. اکنون 
نیز درباره امنیت غذایی در آینده هشدار وجود دارد و باید 
دید که چقدر جدی گرفته می شود. البته فقط دسترسی فیزیکی هم در میان 
نیست، موضوع دسترسی اقتصادی هم مطرح است. به این ترتیب که وقتی عرضه 
محصوالت کشاورزی کم شود طبیعی است که قیمت ها هم افزایش می یابد و 
مردم باید با قیمت های باالتر غذا بخرند. در حالی که مردم باید بتوانند متناسب با 
استانداردهای جهانی اغذیه سالمی داشته باشند و به سبد غذایی سالم دسترسی 

پیدا کنند. خشکسالی می تواند از این ابعاد هم مشکالتی ایجاد کند.
Á   آنچه اغلب مطالعات حوزه رابطه خشکسالی و فقر در ایران نشان می دهد  

نبود »مدیریت« است. به هر حال ایران کشوری است که خشکسالی در آن 
قدمتی دیرینه دارد و همواره با زندگی مردمان این مرز و بوم عجین بوده است. 
با این حال وقتی نگاهی به برخی کشورهای توسعه یافته می اندازیم می بینیم 
که برای خشکســالی مواجهه با آن چه تدابیری اندیشیده شده است. چرا از 

مدیریت جا مانده ایم؟
اگر مدیریتی وجود داشت آنقدر مسائل شدت و عمق پیدا نمی کرد. اکنون 
می بینیم که مسائل چقدر پیچیده شده است و هم کشاورزان برای تولید محصول 
به دردسر افتاده اند و هم افراد بسیاری برای تامین محصوالت مورد نیازشان به 
زحمت افتاده اند. شــخصاً همت و راهبردی که بخواهد به این منجر شود که 
کشــور با خشکســالی تطبیق پیدا کند و تبعات آن مدیریت شود در مجموع 
سیاستگذاری ها مشاهده نمی کنم. در کشورهای بسیاری به مسائل مربوط به 
خشکســالی اهمیت داده شده و در اولویت قرار گرفته است اما در ایران چنین 
نیست. به نظرم تصمیم سازان ایرانی چندان وقعی به توصیه های کارشناسان به 
ویژه به کارشناسان حوزه آب نمی گذارند. این در حالی است که بسیاری از این 
افراد در سطح جهانی مطرح هستند. تاکید می کنم دست کم از یک دهه قبل 

در مطالعاتی که در 
کشورهای دیگر 
انجام شده بارها 
نشان داده شده 

است که کم بارشی و 
کم آبی می تواند در 
عملکرد محصوالت 

تاثیر گذاشته و 
کشور را با کاهش 
تولید روبه رو کند. 
بنابراین همان طور 

که گفتم خشکسالی 
و کمبود آب می تواند 

هم به غیر قابل 
کشت شدن زمین ها 
منجر شود، در برخی 

زمین ها نشست 
ایجاد کرده و آنها 

را غیر قابل استفاده 
کند و هم به کاهش 
بهره وری و عملکرد 

زمین منجر شود.

از گوشه و کنار کشور خبر می رسد که خشکسالی بار دیگر به جان کشور افتاده است. در حالی که سیل های خروشان بهار دو سال گذشته بسیاری را بر آن داشته بود که دست کم 
برای افق میان مدت کشور نوید ترسالی دهند ولی حاال ظاهر امر نشان می دهد که هشدارهای کارشناسان محیط زیست جدی بود و باران های ناگهانی مستمر نبودند. حاال اما 
تصاویر کم آبی از اقصی نقاط کشور نگران کننده ارزیابی می شود. نگرانی از ماه های خشکسالی و فقر! ایران کشوری است که آثار خشکسالی در آن قدمتی دیرینه دارد. مردمان 
ایران زمین همواره در تالش بودند تا به نحوی با کم آبی مقابله کنند اما با این حال آنچه امروز از کارشناسان شنیده می شود از این حکایت ندارد که مقابله با مشکالت مربوط به 
خشکسالی و کم آبی با توفیق همراه بوده باشد. احتماالً به همین دلیل که بسیاری معتقدند خشکسالی و تبعات آن آن گونه که شایسته است در ایران ادراک نشده و مدیریت 
نمی شود. اما خشکسالی چه تبعاتی دارد؟ مطالعات بسیاری نشان می دهد که خشکسالی با خود فقر به همراه می آورد. فقری که ابتدا دامن روستاییان را می گیرد و آنان را روانه شهر 
و حاشیه نشینی می کند. اما این طور نیست که شهرنشینان از گزند خشکسالی در امان بمانند، آن گونه که فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصاد کشاورزی توضیح می دهد، خشکسالی 
در شهر هم مصیبت های فراوانی به همراه دارد. مثالً اینکه هزینه های تامین مواد غذایی افراد بسیاری باال رفته و شهرنشینان مجبور می شوند پس انداز خود را صرف تامین غذا 

کنند، روندی که اگر ادامه یابد می تواند گروه های زیادی از افراد را در بر بگیرد. در ادامه مشروح این گفت وگو را می خوانید.
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کارشناســان در حال هشــدار دادن درباره آب بوده و پیش بینی می کردند که 
خشکسالی که در آینده کشور را در بر می گیرد می تواند باعث جنگ آب شود. 
ولی عمالً می بینیم  سیاســتی برای روبه رویی با این بحران به کار بسته نشده 
است. بسیاری از تصمیم گیران اصالً اعتقادی به نظر کارشناسان ندارند و نگاه آنان 
چندان نگاه تخصصی به موضوع نیست. به یاد دارم چندین سال قبل اساساً تاثیر 
تغییرات اقلیمی و آب و هوایی بر بخش کشاورزی و تولید غذا اصالً انکار می شد. 
بعضی می گفتند طرح چنین مسائلی توهم و توطئه خارجی است. در حالی که 
می بینیم که اکنون تغییرات اقلیمی چگونه بر معیشت افراد تاثیر گذاشته است. 
بنابراین اگر بخواهم به این بپردازم که چرا مدیریتی صورت نمی گیرد باید تاکید 
کنم به این جهت که چندان به ســخنان کارشناسان توجه نمی شود و باوری 
به توصیه های کارشناسی وجود ندارد. اکنون با وجود مشکالتی که پیش بینی 
می شود در اثر خشکسالی بر کشور متحمل می شود، نه نقشه راهی وجود دارد، 
نه راهبردی و نه برنامه اقدام و عمل. وقتی الزامات تهیه نشده است طبیعی است 

که نمی توان ارزیابی کرد کجا ایستاده ایم و به کجا خواهیم رسید.
Á   برخی تالش کردند مســائل محیط زیســتی را در برنامه های توسعه    

بگنجانند. اما به نظر می رســد کــه این برنامه ها مهجــور مانده اند. چرا به 
سیاست های محیط زیستی برنامه های توسعه عمل نمی شود؟

بله، سیاست هایی در ارتباط با مسائل مربوط به مدیریت آب در برنامه های 
توســعه در نظر گرفته شده اســت. با این حال آنها هم جملگی سیاست های 
کلی هستند که فاقد استراتژی و راهبرد بوده و عمالً هم به آنها توجه خاصی 
نمی شــود. برای وضعیتی که کشور ما با آن مواجه است، نیاز به سیستم های 
هشدار و پیش گیری وجود دارد که از آن خبری نیست. همان طور که پیشتر 
مطرح شد مساله خشکسالی در ایران موضوع تازه ای نیست. صدای هشدار از 
مدت ها پیش به گوش می رســد. ما می توانستیم دست کم از 15 سال پیش 
اقداماتی انجام داده و مانع از آن شــویم که خشکســالی تا این پایه در برخی 
نقاط کشور عمیق شــود ولی متاسفانه اقدامات الزم صورت نگرفت و شرایط 

امروز رقم خورد.
Á   چه نگاهی نسبت به ادراک خشکسالی و تبعات آن از سوی جامعه دارید؟   

در برخی مناطق ایران بارها هشدار کم آبی داده شده ولی باز می بینیم که کشت 
هنداونه و برنج انجام می شود.

نمی شود انکار کرد که مردم ما هم مثل مسووالن ما هنوز به ادراک باالیی 
در این زمینه نرسیده اند. ولی به نظر من باید نقش مسووالن را در این زمینه 
پررنگ تر دانست. مســووالن ما هنوز متوجه نشده اند که مساله آب به قدری 
حیاتی اســت که هزینه های مربــوط به بحران آب می توانــد از اینکه فرد یا 
گروهی به کشور حمله کند بیشتر شود. در چنین وضعیتی مردم هم طبیعتاً 
نمی توانند ضرورت موضوع را دریابند. مســاله این است که موضوع مدیریت 
تبعات خشکسالی از سوی حاکمیت اجرا نمی شود که مردم هم آن را ببینند 
و درک کنند که مساله ای وجود دارد. اکنون ببینید که درباره انرژی هسته ای 
چقدر مباحثه صورت می گیرد. انرژی هسته ای به موضوعی تبدیل شده است 
که حتی کودکان هم درباره آن صحبت می کنند ولی درباره موضوع خشکسالی 
و آب چنین وضعیتی وجود ندارد. چون مسووالن امر به آن بها نمی دهند. به 
هر حال باید آگاهی رسانی از سطوح باال اتفاق بیفتد که مردم هم در جریان آن 
قرار بگیرند. البته اکنون وضعیت آگاهی عمومی درباره مساله آب و خشکسالی 
از گذشته بیشتر است ولی همچنان نیاز به فعالیت های گسترده ای وجود دارد. 
اگر بخواهیم نگاهی به فرهنگ سازی در حوزه مدیریت منابع آبی در کشورهای 
موفق بیندازیم متوجه می شــویم که در همه این کشورها شروع این فرآیند 
با حاکمیت بوده اســت. حاکمیت در آن کشورها توانسته است با استفاده از 
ایجاد جرقه ای یا مثالً از طریق برقراری انگیزه، افراد جامعه را به سمتی حرکت 
بدهند که به اهمیت مساله آب پی ببرند و برای مدیریت همکاری کنند. در آن 
کشورها همچنین به سازمان های مردم نهاد هم میدان داده شده است که آنها 
بتوانند در جهت آگاه ســازی جامعه اقدام کنند. با این حال حاکمیت در ایران 
چنین روندی را طی نکرده اســت. یک مثال ســاده نشان می دهد چرا رفتار 

حاکمیت اهمیت دارد. مثالً اگر دولت زمینه های استفاده از آب خاکستری را 
برای شست وشو در خانه ها فراهم کرده و آن را ترویج کرده بود خود به عاملی 
تبدیل می شد که از آب آشامیدنی بیشتر محافظت شود. همین اقدام حاکمیت 
می توانست نوعی فرهنگ سازی نیز قلمداد شود چراکه افراد جامعه به این نتیجه 
می رسیدند که اگر جلوگیری از اتالف آب آشامیدنی در این اندازه اهمیت دارد، 
پس باید در حفظ منابع آبی بیشــتر تالش کرد. افراد خودشان که نمی توانند 
در خانه آب آشــامیدنی ایجاد کنند. باید این تصمیم بزرگ از سوی حاکمیت 
کلید زده شود. حتی اقدامات ساده ای مثل ارائه سوبسید برای افزایش مصرف 
شیرهای کم مصرف به افراد هم در دستور کار قرار نگرفته است. نمی شود این 
انتظار را داشت که تک تک افراد جامعه خودشان به این نتیجه برسند که باید 
چه اقداماتی انجام دهند؟ انتظار درســتی نیست. به ویژه آنکه در ایران سطح 
درآمد خانوار نیز در گذر زمان کاهش پیدا کرده است و رعایت الزامات مربوط 
به کاهش مصرف مثالً آب مســتلزم صرف هزینه است و خانواده های بسیاری 
توانایی انجام چنین کاری را ندارند. بر نقش سازمان های مردم نهاد الزم است 
تاکید کنم. سازمان های مردم نهاد می توانند تجربیات مفید را به مردم منتقل 
کرده و توضیح دهند که مثالً چگونه می توان برای آبیاری گیاهان از منابع آبی 

برای چندبار استفاده کرد.
Á   اغلب مطالعات درباره تبعات اجتماعی و اقتصادی خشکسالی تاکید دارند  

که جامعه روستایی بیشترین آسیب را از خشکسالی می بیند. جامعه ای که 
در اثر خشکسالی و بی مدیریتی صورت گرفته فقیر شده و ناگزیر به مهاجرت 
و حاشیه نشــینی روی می آورد. کمی درباره تاثیرات اقتصادی و اجتماعی 
خشکســالی بر مناطق شــهری توضیح دهید. شهرنشینان چطور آسیب 

می بینند؟
تولیدات روســتاییان به محصوالت کشاورزی وابســته است. طبعاً با بروز 
خشکسالی، به خاطر کاهش عملکرد و تولید زمین روستاییان با کاهش درآمد 
روبه رو شده و احتماالً درگیر فقر می شوند. اما اگر بخواهیم به این سوال پاسخ 
دهیم که آیا خشکسالی بر زندگی شهرنشینان هم موثر است یا خیر؟ به نظر 
من خشکسالی بر زندگی اهالی شهر هم موثر است. اقتصاد یک سیستم است 
و نمی توان شهر را از روستا جدا کرد. بسیاری از فعالیت هایی که در شهر انجام 
می شــود در زنجیره ارزش با فعالیت های بخش غذا و بخش کشاورزی هم در 
ارتباط هستند و وقتی فعالیت های آنها دچار رکود شود، طبیعتاً مشاغلی که در 
شهرها هستند هم آسیب پذیر می شوند. مثالً افرادی را که در بخش حمل و نقل 
شهرها مشغول به کار هستند، در نظر بگیرید. پیشتر این افراد هزینه حمل و نقل 
محصوالت بیشــتری را دریافت می کردند ولی با بروز خشکســالی و کاهش 
تولیدات کشاورزی، قاعدتاً درآمد کمتری از بابت حمل و نقل عایدشان خواهد 
شد. این صرفاً یک نمونه  است ولی کسب و کارهای بسیاری با کسب و کارهای 
مربوط به کشــاورزی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط هستند. از 
طرف دیگر برگردیم به تاثیر خشکسالی بر بهره وری. بروز خشکسالی می تواند 
قیمت غذا را افزایش دهد و به صورت غیر مستقیم  خانوارهای شهری را فقیر 
کند. خانوارهایی که قبالً می توانستند با پرداخت رقمی مشخص سبد غذایی 
مورد نیاز خود را تامین کنند بعد از بروز خشکســالی و درگیری با تبعات آن 
مجبورند همان سبد را با قیمتی باالتر تامین کنند و این ممکن است از عهده 
همه خانوارها بر نیاید. در این شرایط بسیاری از خانوارها ممکن است با مشکل 
کاهش قدرت خرید و کاهش پس انداز روبه رو شوند. بسیاری از افراد پس اندازی 
دارند که از آن پس انداز به طرق مختلف درآمدی کســب می کنند. مثالً پولی 
دارند که آن را یا در بازار ســهام یا در بانک گذاشته اند و از محل آن سودی به 
دست می آورند. با این حال با افزایش قیمت مواد غذایی افراد مجبور می شوند 
بخش بزرگ تری از درآمد خود را صرف مواد غذایی کنند و ممکن است مجبور 
شوند دست به پس انداز خود ببرند. بسته به اینکه افراد در کدام دهک درآمدی 
قرار دارند ممکن است زمانی که افراد به خط فقر می رسند متفاوت باشد ولی 
به هر حال خشکسالی می تواند گروه های زیادی از جوامع شهری را هم از منظر 

سخت شدن تامین مواد غذایی به دامن فقر سوق دهد. 

خشکسالی بر 
زندگی اهالی 

شهر هم موثر 
است. اقتصاد یک 

سیستم است و 
نمی توان شهر 

را از روستا جدا 
کرد. بسیاری از 

فعالیت هایی که در 
شهر انجام می شود 

در زنجیره ارزش 
با فعالیت های 

بخش غذا و 
بخش کشاورزی 

هم در ارتباط 
هستند و وقتی که 

فعالیت های آنها 
دچار رکود شود، 

طبیعتاً مشاغلی که 
در شهرها هستند 

هم آسیب پذیر 
می شوند.

نمی شود انکار کرد 
که مردم ما هم 

مثل مسووالنمان 
هنوز به ادراک 
باالیی در این 

زمینه نرسیده اند. 
ولی به نظر من باید 

نقش مسووالن 
را در این زمینه 

پررنگ تر دانست. 
مسووالن ما هنوز 

متوجه نشده اند 
که مساله آب به 

قدری حیاتی است 
که هزینه های 

مربوط به بحران 
آب می تواند 

از اینکه فرد یا 
گروهی به کشور 
حمله کند بیشتر 

شود.

قصور 
مسووالن


