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     ميليون نفر در ايران !   ٣٧کابوس کوچ  

       

 

    سلطانی  مصطفی –  رشاد  

  فرنگيس    -  باقر  دکتر

    ١٤٠٠مهر ماە   ٢٥يک شنبه   – ٢٠٧٧٧بر گرفته از روزنامهی خراسان شمارەی 

  

    ارزيابی پديدە ها  -١

ميليون نفر در   ٣٧اجباری  کارشناسان معتقدند خشک سالی و فرونشست زمين ميتواند به مهاجرت 
اگر تا به امروز فقط داليلی مثل نبود شغل ،کمبود امکانات و خشکسالی سه دليل   ايران منجر شود. 

. فرو نششت  اصلی مهاجرت در ايران بود ،حا بايد خطر فرونشست زمين را هم به آن اضافه نمود 
نی ها ، اين پديدە به مهاجرت  در ايران ايجاد خواهد کرد . طبق پيش بيبحرانی " جدی "    زمين 

و ، زير ساخت هايی که با فرو نشست زمين نابود  ميليون نفر منجر خواهد شد    ٣٧داخلی و اجباری  
  خواهد گرديد. 

س کميتهی تخصصی ارزيابی سيالب و کارشناس حوزەی آب ، در گفتگو  ي .مصطفی فدائی فرد ، رئ 
  : باايلنا از پيش بينی نگران کنندەای سخن گفته است  

" مهمترين پيامدهای قابل پيش بينی در اثر فرونشست زمين ، عالوە بر نابودی آب  خوان ها (  
و  ها تخريب بسياری از زير ساخت های  راە ،  های تجديد پذير  بسفرەهای زيرزمينی آب )  و روال آ

جادەها، خطوص انتقال آب ،راەآهن ، خطوط انتقال نفت و گاز ،دکل های برق ، مناطق شهری و  
  ميليون نفر در ايران است " .  ٣٧روستائی و در نهايت کوچ اجباری بيش از  

  ! استان هائی که در معرض خطر بيشتری قرار دارند     - ٢   

طبق گزارش اخير سازمان زمين شناسی کشور ،بجز گيالن و مازندران ، همهی استان    بر اساس و 
و    بودەهای ديگر با پديدەی فرونشست زمين مواجه شدەاند .لذا وضعيت  برخی استان ها وخيم تر  

شهر    ٢٤مهاجرت های اجباری بيشتر است .  طبق اطالعات و آمار کارشناسان    احتمال، بيگمان  
شهر در استان کرمان بابيش از   ٢٥ميليون نفر ،   ٤ان رضوی  با جمعيتی بيش از در استان خراس

شهر در استان اصفهان    ٣١ميليون نفر ،    ١٢شهر در استان تهران با بيش از    ٣٠ميليون نفر ،    ١،٢
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دە شهر در هريک از استان های البرز، فارس ، يزد ، همدان ،  ميليون نفر و بيش از    ٣بابيش از  
  ميليون نفر بر پهنههای باخطر باالی فرونشست زمين قرار دارند .  پنجابيش از  و مرکزی ب

                                                   ايران : روی دوش استان های شرقی و غربی  ، شار و بار مهاجرتهای اجباریف   -٣

ميليونی که جمعيت تخمينی اين مهاجرت ها هستند ، بسمت استان    ٣٧بگفتهی مصطفی فدائی فرد ،  
  ٣٧های شمالی و غربی ايران حرکت خواهند کرد .او در اين بارە اظهار کردەاست : "  بامهاجرت  

  ٥٨ميليون نفر فعلی به حدود    ٢١ميليون نفر بسوی غرب و شمال ايران ، جمعيت اين مناطق از  
  صور است " . ت که تبعات و بحران های مرتبط با آن غيرە قابل   ،يليون نفر افزايش خواهد يافت م

 

  !   زنگ خطر بحران های اجتماعی    - ٤            

مواجهه با فرونشست زمين ، بيشتر با نگاە زيست محيطی،خطرات جانی و تبعات  اگر چه تاکنون  
، اما حاال بايد چشمان خود را بيشتر باز کنيم  و نسبت به بحران های اجتماعی    ەاقتصادی آن بود 

بحران هائی که بامهاجرت های اجباری بهساير استان ها رقم خواهد    شويم .   ناشی از آنهم  حساس 
خورد و ميتواند تبعات گستردەای داشته باشد : افزايش حاشيه نشينی ، نبود فرصت های شغلی ،  

اهنجاری های اجتماعی و بزهکاری ، برهم خوردن نسبت جمعيتی با خدمات بهداشتی و  باال رفتن ن
ترکيب  ديموگرافی و   آموزشی ، از بين رفتن يکپارچگی اجتماعی شهرها، تغيير ساختارهای سنی و  

  . جمعيتی استان ها  

  ؟ەاند در برابرفرونشست های زمين چگونه بود  کشورها مواضع و سياست های    - ٥ 

  : مطرح شدەاست با رعايت مواردی بدين گونه    شگيری از فرونشست زمين  يبارها و بارها راهکار پ

  مسدود سازی چاه های غيرە مجاز  -١

  نصب کنتورهای هوشمند روی چاه های مجاز  -٢

  تغذيه مصنوعی سفرەهای زير زمينی ( آب خوان ها ) -٣
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  شيوەی مدرن . تغيير روش های آبياری از سنتی و کالسيک به -٤

  مديريت کشت محصوالت  -٥

را                      " بحران " نگاهی به تجارب جهانی نشان ميدهد که ميتوان جلوی پيشرفت اين  
  گرفت . 

پيوست و با برنامهی  می    سانتی متر فرونشست زمين بوقوع    ١١"در منطقهای از ژاپن ساالنه  
صفر رسيد . فرونشست دشت کاليفرنيا در آمريکا  سال اين فرونشست به    ١٥در مدت  ،ريزی جدی  

هم با اصالح شيوەی آبياری و تغذيه مصنوعی ، سفرەهای زير زمينی ( آب  خوان ها ) کنترل  
  . "   شدەاست 

 ...................................  

شدەاند    ،در پارەای موارد جمالت هموار و اصالح  جمالت بمنظور روان و سيليس نمودن  
گزارش روزنامهی  شمارە گذاری شدە و تيترهائی بمنظور گويا نمودن    مطالب   همزمان  ،و

      انتخاب شدەاند. خراسان 

 


