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جمعيت و آب :تعيين جمعيت بهينه ایران با توجه به منابع آب شيرین
علیرضا دقيقیاصلی  ،غالمرضا گرایی نژاد  ، نسيم عجایبی
( تاریخ دریافت1392 /9 /1 :



تاریخ پذیرش) 1393 /1 /26 :

چکيده
میزان جمعیت بهینه و رویکرد سیاساتی مناساب در راساتای نیال باه آن ،اماروزه از دغدغاههاای
بزرگ دولتها ،بهویژه در کشورهای در حال توسعه است .افزایش بایرویاه جمعیات مایتواناد
هر کشوری را با چاالشهاای گونااگونی مواجاه ساازد .در ایان باین بارخالف محادودیتهاای
آموزشی ،بهداشت و مسکن منابع طبیعی هر کشور ذخاایر خادادادی هساتند کاه باه دسات بشار
قابل ایجاد نمیباشند لذا می توان گفت که بزرگ ترین محادودیت بار سار راه افازایش جمعیات
محدودیت منابع طبیعی است .از طرفی آب سالم ،شریان حیاتی برای بقااء بشار اسات کاه کمباود
یا آسیب دیدن آن ،صادمات جبارانناپاذیری را باه محایط زیسات و زنادگی افاراد وارد خواهاد
ساخت .در این مقاله ،ابتدا باه بررسای ظرفیاتهاای آبای کشاور پرداختاه و باا اساتفاده از مادل
اقتصادسنجی پنل دیتا ،شاخصی بارای برداشات سااتنه آب شایرین ارائاه شاده اسات .ساگس باا
مقایسه شاخص به دسات آماده باا امکاناات آبای ایاران تخمینای از جمعیات بهیناه کشاور ارائاه
می دهیم .مقایسه این شااخص و مصارف کناونی آب در کشاور نشاان مای دهاد کاه اگار الگاوی
مصرف آب بهطور جدی تغییر پیدا نکناد کشاور در آیناده نزدیاک باا بحاران جادی آب مواجاه
خواهد شد .بر اساس نتای تحقیق پیشنهاد میشود که سیاستهای جدید جمعیات باا نظرداشات
منابع و محیط زیست بهویژه آب تدوین و اجراء شود.
واژگان کليدی :توسعه ،جمعیت ،برداشت ساتنه آب شیرین ،منابع آب ،مدل رگرسیون پول.
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مقدمه
با بررسی تحوتت جامعه انسانی در طول زمان و تفکیک آن به دو بعد کمیت و کیفیت میتوان
گفت که افزایش جمعیت ،مبین رشد کمی آنها و در مقابل توسعه اقتصادی ا اجتماعی بهمثابه
رشد کیفی جوامع است که پرداخت هر چه بیشتر به آن میتواند به ارتقاء کیفیت زندگی افراد
و رفاه جامعه بینجامد .دو مقوله جمعیت و توسعه دارای اثار متقابال بار یکادیگر هساتند .از
یکسو توسعه اقتصادی ا اجتماعی میتواند روند افزایش جمعیت را تند یاا کناد نمایاد و از
سوی دیگر متقابالً افزایش جمعیت میتواند روند توسعه جامعه را سرعت بخشد یا ماانعی در
سر راه آن باشد .رشد اقتصادی همراه با محدودیتهایی است که خود عامل آن است ،انساان
برای در امان ماندن از آثار فعالیتهای اقتصادی خود ،نیازمند الگوی جدیدی از رشد است که
عالوه بر حفظ محیط زیست با آن منطبق و سازگار باشد .این الگوی جدید" ،توساعه پایادار"
نام گرفته است .در ایران نیز مانند سایر کشورها رویکرد کالن کشور نسبت به همه مسائل باید
بهگونه ای باشد که در جهت ن یل به توسعه پایدار گام برداشته شود.
برای توسعه پایدار تعریف های گوناگونی ارائه شده است که در زیر به برخی از آنها اشاره
میشود :الف) توسعه پایدار یعنی پیش گرفتن سیاستهای توسعه ای و زیست محیطی بر مبنای
مقایسه هزینه و فایده و بر پایه تجزیه و تحلیل دقیق اقتصادی که حفظ محیط زیست را تقویت
کرده و به دستیابی به سطب باتتری از رفاه پایدار نیاز بینجاماد (باناک جهاانی )1392 ،ب)
توسعه پایدار یعنی مدیریت مطالبات جامعه بدون فرسودن منابع طبیعای (چوساری )1997 ،1
ج) توسعه پایدار توسعه ایست که نیازهای نسل حاضر را ،بادون نادیاده گا رفتن حاق و تاوان
نسلهای آینده برای برآوردن نیازهایشان ،برآورده میسازد (کمیسیون جهانی محیطزیسات و
توسعه .)1987 ،2
کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد شاخصهای مختلفی را برای توساعه پایادار بار
می شمرد که در چهار گروه اصلی قرار میگیرند)1 :شاخصهای زیستمحیطی )2شاخصهای
اقتصادی )3شاخصهای اجتماعی و )4شاخصهای قانونی و برنامهریزی .از بین شاخصهای
زیستمحیطی میتوان اندوخته آب زیرزمینی و از بین شاخصهای اقتصادی مقدار ذخایر منابع

1- Choucri
2- WCED
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طبیعی را نام برد و در شاخصهای اجتماعی میتوان به ارکانی مانند درصد اشاتغال ،درصاد
رشد جمعیت ،میزان تراکم جمعیت ،میزان زاد و ولد ،درصد جمعیتی که به آب سالم دسترسی
دارند و امید به زندگی اشاره کرد (فتوره چی و فردوسی.)1384 ،
افزایش رقابت های اقتصادی ،رشد فزاینده جمعیت ،نیاز روزافزون به مواد غذایی و انرژی،
توسعه شهرها و ابرشهرها ،منابع حیاتی و زیستمحیطی را مورد تهدید قرار داده و نسالهاای
آینده را با بحرانهای عظیم روبهرو مایکناد .آب یکای از مهامتارین مناابع حیااتی انساان و
اکوسیستم است که کمبود آن با تولیاد صانعتی قابال جباران نیسات .باه هماین لحااظ نازد
متخصصین بهعنوان کاتی اقتصادی باارزش جای گرفته است که بهره برداری بیش از اندازه از
آن نه تنها در زمان حال مشکل آفرین خواهد بود ،بلکه هزینه فرصت از دست رفته باتیی دارد
و موجب میشود نسلهای بعد با محدودیتهای بیشتری دست به گریبان شوند.
از سوی دیگر ،جمعیت و افزایش آن نیز میتواند نقشی دوگانه و متفاوت در فرایند رشد و
توسعه هر کشور داشته باشد .اگر جمعیت یک کشور متناسب با سایر شاخصها رشد نماوده،
به سرمایه انسانی تبدیل شود در خدمت رشد و توسعه قرار خواهد گرفت .در نقطاه مقابال و
بدون در نظر گرفتن محدودیتها ،ازجمله محدویتهای منابع طبیعی و مناابع تجدیدناپاذیر و
سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی ،رشد جمعیت میتواند به جای فرصت ،به تهدیدی برای
رشد و توسعه تبدیل گردد .در سالهای اخیر بسیاری از جمعیتشناسان با توجه مقولاه رشاد
جمعیت و سایر متغیرهای جمعیتی به آیندهنگاری و پایش بینای جمعیات کشاور پرداختاه و
ضرورت تجدیدنظر در سیاستهای کنترل جمعیت را مطرح نموده اند .بهنظار مایرساد ایان
توصیه ها زمانی می تواند اثربخشی مناسب را داشته و در خدمت افزایش رفاه و توسعه انساانی
کشور قرار گیرد که به سایر محدودیتها ،ازجمله منابع آبی کشور ،توجه نماوده و آنهاا را در
نظر گیرند .محدودیت منابع شیرین آب کشور ،در کناار الگاوی مصارف فعلای ،یاک چاالش
اساسی برای کشور ایران است که در مطالبات اجتماعی جمعیت ساکن در استانهای کشور ،و
در مخالفت نهادی در انتقال منابع آب از یک منطقه به منطقه دیگر ،بارها بروز و ظهور داشاته
است .بنا بر نکات یاد شده در این پژوهش تالش شده است ضمن بررسی وضعیت منابع آب

در ایران ،ابتدا با استفاده از روش دادههای تابلویی  1الگوی برداشت ساتنه آب شیرین در بین
کشورهای مسلمان برآورد شود ،سگس با توجه به محدودیتهای آب شایرین در کشاور  ،حاد
بهینه جمعیت برای ایران ارائه گردد.
1- Panel
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چارچوب نظری
عامل اصلی ایجاد بحران منابع زیستمحیطی و تشدید روزافزون آن ،رشد جمعیت در سراسر
جهان ،بخصوص در کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه است .هرتولد تازه ،مترادف با نیاز
به فضای جدید در بخش های مسکونی ،آموزشی ،کاار ،ورزشای ،رفااهی و غیاره و همزناین
تأمین انواع مصارف مرتبط در طول زندگی میباشد .نظریات اقتصادی -اجتماعی پیرامون رشد
جمعیت را میتوان در قالب  4گروه عمده اصلی طبقه بندی نمود:
 )1طرفداران افزایش جمعیت پایه تفکرات خود را بر این باور بنا نهاده اناد کاه امکاناات
طبیعت جهت تغذیه و معاش افراد بشر نامحدود یا دستکم بسایار وسایع اسات .ایان گاروه
اف زایش جمعیت را عامل قدرت اقتصادی و نظامی و پیشنیاز توسعه می دانستند.

1

 )2مخالفان افزایش جمعیت  ،افزایش موالید را مانعی بر مسیر توسعه قلمداد میکنناد .باه
عقیده اینان عدم تناسب میان جمعیت و منابع ثروت عامل اصلی فقر و تیرهروزی است .رشاد
جمعیت عالوه بر اینکه مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و روانی همرا ه با شرایط توسعه نیافتگی را
تشدید میکند موجب می شود که سهم قابل توجهی از درآمد دولات صارف تاأمین خادمات
ضروری اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی برای جمعیت اضافی شود و این امر مانع بهبود سطب
زندگی مردم میشود ( 2تودارو.)1378 ،
 )3گروه سوم به ثبات جمعیت معتقدند .البته حتی اگر جمعیت فعلی جامعه ایادهآل هام
باشد باز این نقد وارد است که جمعیت ثابت جامعه را با سالخوردگی جمعیت مواجه کرده و
امید ،حرکت و پیشرفت مادی و معنوی را از جامعه میگیرد.

3

 - 1ادیان گوناگونی چاون اساالم و مسایحیت ،امگراطاوریهاای باساتانی مانناد ایاران و روم ،بیشاتر فیزیاوکراتهاا،
مرکانتلیستها ،سوسیالیستها ،کنت ،دورکیم ،دومون ،اکرمن و پرو را می توان در زمره این گروه نامید.
 - 2مالتوس را می توان مشهورترین نظریه پرداز این گروه نامید .بهغیر از او از سایر طرفداران تحدید جمعیت میتوان به
کالسیک ها ،دیوید ریکاردو ،فرانسیس پلیس ،ریزارد کالید ،استوارت میل و رابرت دیل آون اشاره نمود.
 - 3به اعتقاد این صاحبنظران یک جامعه از امکانات اقتصادی و ثروت خود به چهار طریاق مای تواناد اساتفاده کناد:
نخست ،امکانات اقتصادی خود را مصروف افزایش جمعیات کناد دوم ،میازان آساایش و رفااه خاود را زیااد کناد
سوم ،میزان مصرف را افزایش دهد و چهارم ،به پسانداز بیشتر بگردازد .لاذا اگار جامعاهای اندیشاه ازدیااد جمعیات
را کنار نهد می تواند همه امکانات خود را به تأمین رفااه و مصارف بیشاتر بارای افاراد جامعاه و یاا باه پاساناداز و
سرمایه گذاری زیادتر اختصاص دهد .با این حال جمعیت ثابت جامعه را با کااهش جواناان و ساالخور دگی جمعیات
مواجه می کند که این امر امید و حرکت را از جامعه گرفته و پیشرفت مادی و معنوی آن را متوقف میکند.
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 ) 4گروه چهارم باور دارند افزایش جمعیت و رشد اقتص ادی در رابطه تنگاتنگ با یکدیگر بوده و
باید در قبال یک نظام برنامه ریزی منسجم با رعایت آثار متقابل متغیرهای غالب دیده شوند .طبق نظر
این گروه برنامه ریزی جمعیتی حرکتی دینامیک و پویاست و برآورد جمعیت بهینه برای هر کشوری با
کشور دیگر و برای هر برهه زمانی با زمان دیگر متفاوت است ( 1کتابی .)1377 ،
بهنظر میرسد که باتوجه به بحرانهای زیستمحیطی روزافزون و نگرانیها از آینده منابع
طبیعی ،از دیدگاه طرفداران محیط زیست ،دیگر جایی برای حمایت از نظریههاای طرفاداران
افزایش جمعیت و تکیه بر عقایدی چون وجود منابع نامحدود طبیع ی برای هر میزان از افاراد
باقی نمیماند .از طرف دیگر از دیدگاه برخی جمعیتشناسان ،جامعاهشناساان و متخصصاان
توسعه ،جمعیت چه در نقش نیرویکار ،چه برای حفظ موجودیت یک کشور و چه به جهات
نیروی نظامی ،از ارکان مهم توسعه در کشورها بهشمار می رود .بنابراین داشتن میزان معقولی از
جمعیت برای هر کشوری الزامی است.
اما برای پاسخ به این سؤال که میزان جمعیت در هر زمان و برای هر کشور چقدر باشد تا
هم حد کمینه آن حفظ شود و هم مازاد آن مشکلساز نباشد هنوز معیاری قطعی تعیین نشاده
است .افالطون و ارسطو فالسفه نامدار یونان قادیم در موضاوع جمعیات مطالعااتی دارناد و
بخصوص مسأله " حد مطلوب جمعیت "2را در بحث مربوط به جامعاه ایادهآل خاود "شاهر -
دولت" مورد بحث و بررسی قرار داده اند .بهعقیده آنها برای تحقق شرایط جامعه ایدهآل بایاد
جمعیت به اندازه ای باشد که از نظر اقتصادی بتواند وسائل تأمین معاش خود را فراهم آورد و
این مستلزم تملک قلمرو کافی است تا افراد از سطب زندگی معتدلی برخوردار باشند و در رفع
نیازهای خود با مشکل مواجه نشوند .ادوین کانان  3حد متناسب جمعیت برای یاک کشاور را
میزانی از تراکم جمعیت می داند که از نظر عامل کار و نیروی انسانی حداکثر باازده ر ا تاأمین
کند .به نظر لرد بوری  " 4برای هر کشور در هر مرحله از توسعه اقتصادی حد متناسب جمعیت
رقمی است که حداکثر تولید سرانه را تأمین نماید" .باه گفتاه ژوزف ژومگیتار  5جمعیات یاک

 - 1ارسطو ،افالطون ،ادوین کانان ،ژوزف ژومگیتر ،ویره ورنه از نظریه پردازان این گروه میباشند.
2. optimum size of population
3. Edwin Canan
4. Lord Bourich
5. Joseph jumpeter
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کشور را هنگامی میتوان اضافی و بیشتر از حد متناسب به شمار آورد که یکی از حاتت زیار
وجود داشته باشد :الف) با جمعیت کمتر ،تولید بیشتری امکانپذیر باشد ب) تغذیه جمعیات
بدون توسل به وارد کردن مواد غذایی از خارج میسر نگردد ج) جمعیت به قدری زیاد باشد
که کاهش آن تأثیر نامطلوبی بر حجم کل تولید جامعه نگذارد د) از منابع غیرقابال تادارک و
جبرانناپذیر ،بهنحوی بیرویه و غیرمعقول بهاره بارداری شاود .از طارف دیگار ویاره ورناه

1

جمعیت شناس فرانسوی ،مدعی است" :وقتی میگوییم جمعیت یک کشور یا منطقاه کمتار از
حد مطلوب است ،ممکن است یکی از دو حالت زیر مصداق داشته باشد :الف) منابع آن کشور
یا منطقه بتواند تعداد زیادتری از نفوس را سکنی دهد و تغذیه کند ،بدون آنکه خطر بیکااری
در میان باشد ب) جمعیت یک کشور یا منطقه به اندازه ای کم باشد که نتواند " حد متناساب"
بهره برداری را تأمین نماید (تهرانی.)1351 ،
در تعریفی دقیقتر بنابه عقیده ورنه" جمعیت متناسب"عبارت است از " ایجاد بهترین تعادل
ممکن بین منابع و تعداد جمعیت"  .به گفته نامبرده جمعیت یک کشور یا منطقه در صورتی (از نظر
اقتصادی) در حد متناسب قرار دارد که سه شرط زیر حاصل شده باشد :الف) تمام افراد فعال آن
کشور در مشاغل مختلف اجتماعی جذب شده باشند (ضابطه حداکثر اشتغال) ب) سطب متوسط
زندگ ی جمعیت در شرایطی باشد که هر فرد بتواند روزانه  2500کالری در اختیار داشته و بهعالوه
بتواند بعد از تأمین مواد غذایی ،مقداری از درآمد خود را که حداقل  50درصد عایدی اش باشد در
زمینههایی غیر از احتیاجات غذایی به مصرف برساند 2ج) از منابع کشور یا منطقه بهطور منطقی و
متناسب ،بدون تخریب اقتصادی بهره برداری شود (کتابی.)1377 ،
از انتقادات دیگر وارد بر این نظریه خصوصیت تغییرپذیری دائمی این مفهوم است .بنا به
استدتل منتقدان حدود توانایی و ظرفیت یک سرزمین برای نگهداری و تأمین زندگی تعدادی
جمعیت ،ثابت نیست و در معرض تغییرات پیوسته قرار دارد .بنابراین به موازات این دگرگونیها و
تحوتت ،حد متناسب جمعیت نیز باید به طور متناوب مورد تجدیدنظر و محاسبه مجدد قرار گیرد.
1- Veira Vernet

 -2ضابطه مذکور در حقیقت مبتنی بر نظریهایست که در اواسط قرن نوزدهم توسط یاک آمارشاناس ناروژی موساوم
به "انگل " مطرح و بهعنوان "قانون انگل " معروف شده است .باه موجاب قاانون ماذکور باه ماوازات ارتقاای ساطب
درآمد نسبت کمتری از درآمد یا بودجه افراد یا خانوارها به مصارف غذایی اختصاص مییابد.
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در این مورد لرد بوری مضمون جالبی را مطرح کرده است " :اگر حد مطلوب جمعیت بریتانیا در
 31مارس  1930یک رقم فرضی باشد در بامداد آوریل همان سال رقم دیگری خواهد بود".
به طور کلی حد متناسب جمعیت با امور و مسائل زیر ارتباط مستقیم دارد :الاف) شارایط
جغرافیایی :روشن است حد متناسب جمعیت در کویر با آنزه در کوهستان و یاا جلگاههاای
حاصلخیز است تفاوت دارد ب) شرایط تاریخی و اجتماع ی :وضع مردمان ،وجود مهاجران نو
رسیده و نیرومند با روحیه تعالی طلب و غیره ،در چگونگی حد متناساب ماؤثر مای افتاد ج)
ساختمان سیاسای و اجتمااعی جامعاه :شاکل حکومات ،درک مردماان از حکومات ،انادازه
بروکراسی و  ...را نمیتوان نادیده گرفت (تهرانی.)1351 ،
اگرچه سرعت رشد جمعیت در اقتصادهای رو به توسعه از دهه  1970کناد شاده اسات،
حداقل برای دو دهه در اقتصادهای کم درآمد همزنان " انفجاری" خواهد بود .آیا امکاانپاذیر
است که اقتصادهای کم درآمد (با وجود وابستگی بات به منابع طبیعی) در مسیر رشاد پایادار
درآمد سرانه در حالت قابلیت دسترسی نزولی منابع طبیعی سرانه قرار گیرند؟ نشانههای پاسخ
به این پرسش را میتوان در نظریههایی یافت که به این تحلیل مایپردازناد :چگوناه امکاناات
ثابت منابع طبیعی ،توسعه اقتصادی در شرایط جمعیت رو به رشد را محدود میکنند.
مالتوس  1در سال  1798برای نخستین بار امکان افزایش کمیابی نسبی منابع طبیعی بهعنوان یک
محدودیت بازدارنده رشد اقتصادی را در نخستین کتاب خود " ،اصل جمعیت و تأثیر آن در بهبود
آینده جامعه  ، "2مورد توجه قرار داد .نظریه مالتوس که مبتنی بر ثابت بودن هم منابع طبیعی و هم میل
انسانهاست ،بهدلیل سادگی بیان و استدتل ساده آن تأثیر زیادی بر افکار عمومی گذاشته است .گرچه
آن قحطیای که مالتوس بهعنوان پیآمد غیر قابل اجتناب رشد جمعیت پیشبینی کرده بود ،اغلب در
خالل قرن نوزدهم در اقتصادهای صنعتی رخ نداد ،ترس از بحران مالتوسی هرگز از بین نرفت .در
واقع پیش بینی مالتوس به دفعات در مواقع کمبود منابع غذایی و افزایش قیمتها در بازار جهانی تبلیغ
می شد که در اثر افت برداشت محصول ،جنگ و علل دیگر بروز میکردند.
در گزارشاای بااه باشااگاه رم توسااط میااادوس و همکاااران  ،)1972( 3تحاات عنااوان
محدودیتهای رشد نظریه مالتوس ارائه شده بود .این گزارشها نه تنها به بحران مواد غاذایی
1- M althus
2- An Essay on the Principle of Population
3- M iadus et al
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– جمعیت می پردازد ،بلکه بحران تخلیه منابع طبیعی و افت زیستمحیطی ناشی از اساتخراج
بیش از حد و هدر دهی منابع در نتیجه رشد نهایی فعالیتهای اقتصادی را نیز بررسی میکند.
گزارش پیش بینی کرد که چنانزه این رشد نهایی کنترل نشود ،روناد صانعتی شادن متوقاف
خواهد شد و در دو دهه نخستین قرن  ، 21به دلیل تحلیل منابع ،فعالیتهای اقتصادی منقاب
خواهند شد .پس از آن ،جمعیت جهان به دلیل افزایش نرخ مرگومیر در اثر کمبود موادغذایی
و آلودگی زیستمحیطی کاهش خواهد یافت .این گزارش  ،پذیرش عمومی قوی و استثنایی را
به دنبال داشت چون یکسال بعد از انتشار آن در سال  1973بهعلات عادم موفقیات جهاانی
کشت محصول و نخستین بحران نفتی ناشی از تحریم ساازمان کشاورهای صاادرکننده نفات
(اوپک) در پاسخ به چهارمین جنگ خلی فارس ،با اصطالح " بحران جهانی موادغذایی" واقع
شد .در نتیجه ،قیمت مواد غذ ایی و انرژی چندین برابر افزایش یافتند .اماا زماانیکاه بحاران
سگری شد و قیمت کاتها تنزل کرد ،اثر این گزارش بر افکار عمومی کااهش یافات و مبناای
آماری و نظری آن مورد انتقاد قرار گرفت (میادوس و همکاران .)1972 ،
محدودیت اصلی تحلیل شبیهسازی  1این فرض است که افزایشهای نهایی جمعیت ،تولید
صنعتی و دیگر فعالیتهای اقتصادی در نرخهای متوسط در گذشته ( )1900- 1970با افزایش
متناسب مصرف مواد خام و غذایی در آینده نیز بدون تغییر باقی خواهند ماند .این تحلیل پاسخ
سهمیه ای عاملهای اقتصادی در جهت حفظ منابع بهطور فزاینده کمیااب را ملحاوظ نداشاته
است .بسط مکانیکی روندهای گذشته ،بدون در نظر گرفتن تغییرات ممکن در ضرائب تولید ،
به ناچار به تضاد رشد اقتصادی با امکانات ثابت منابع طبیعی منتهی میشود ( هایامی.)1380 ،
صرف نظر از قدرت پایش بینای و اعتبارپاذیری علمای آن  ،نقاش گازارش باشاگاه رم در
معطوفسا زی آگاهی عمومی نسبت به ضارورت حفاظات و مراقبات محایطزیسات و مناابع
طبیعی را باید بهطور شایسته به رسمیت شناخت .البته این موضوع قطعی است که ارزیابیهای
ساده روندهای گذشته پیشبینیهایی را به دنبال دارد که از نتای واقعی فاصله بسیار خواهناد
داشاات .ریکاااردو  2بااا ساااخت نظریااه حقیقاای توسااعه اقتصااادی ،سااازوکار چگااونگی
محدودیتپذیری رشد اقتصادی بهوسیله امکانات منابع طبیعای را توضایب داده اسات .کتااب
1- Simulation analysis
2- Ricardo
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اصول اقتصاد سیاسی و مالیاتستانی او در سال  1817میالدی و در دوره کامل شادن انقاالب
صنعتی انگلستان منتشر شد .این دوره ای بود که در آن رشد جمعیت به اوج خود رسید .نظریه
توسعه ریکاردو پیش بینی میکند که در شرایط وجود امکانات منابع طبیعی معاین بار حساب
نواحی درجه بندی شده ثابت زمین  ،افزایش قیمت موادغذایی بهعلت رشد جمعیت ،اقتصاد را
به حالت ایستایی خواهد انداخت .در نتیجه ،نرخ سود بهقدری کاهش مییابد که مشوقی برای
سرمایه گذاری اضافی وجود نخواهد داشت و نرخ دستمزد واقعی کاارگران از ساطب حاداقل
معیشتی دور نخواهد شد .اما در عین حال فقط زمین داران درآمد ناشای از رانات را دریافات
میکنند .این سازوکار امکانات منابع ثابت زمین کاه ماانع رشاد اقتصاادی در مرحلاه آغاازین
صنعتی شدن است ،اصطالحاً " دام ریکاردویی" یا به نوعی دیگر از جانب تای .دبلیاو شاولتز

1

(" )1953مسأله مواد غذایی" نامیده میشود .مدل ریکاردو باهطاور واضاب مساأله محادودیت
منابع طبیعی را توضیب می دهد که اقتصادهای کم درآمد به ناچار به هنگام رکاود کشااورزی و
هنگام اجرای توسعه صنعتی با آن مواجه خواهند شد .در صورتیکه رشد ساریع جمعیات در
مرحله آغازین صنعتی شدن با افزایش عرضه مواد غذایی موازی نشود ،قیمتهای مواد غذایی
آن قدر شدید افزایش خواهد یافت که هزینه زندگی مردم کم درآمد را بات خواهد کشید .ایان
امر با چانهزنیهای سازمانیافته و آشوبهای غذایی فشاری قوی در جهت افزایش دستمزدها
ایجاد خواهد کرد .این افزایشهای دستمزدی بهوجود آمده در مرحله آغاازین صانعتی شادن
ضربه ای جدی به صنایعی وارد میکند که به فنآوریهای کاربر وابستگی دارند .برای کشورها
هیچ راه دیگری برای فرار از دام ریکاردویی بهنظر نمیرسد ،جزآنکه بهطور همزمان با صنعتی
شدن فن آوری کشاورزی را نیز پیشارفت دهناد .ریکااردو امکاان بهباود بخشایدن فانآوری
کشاورزی را منکر نشد ،ولی نقش آن را برای آن که بتواند در بلندمدت بر بازدهیهای نزولای
تولید کشاورزی غلبه کند محدود میدانست .این عقیده در زمانی ایجاد شد کاه پیشارفتهاای
فنآوری در امر کشاورزی عمدتاً مبتنی بر تجارب و آزمونهای کشاورزان بود .واضب است که
راه فرار اقتصادهای رو به توسعه از دام ریکاردویی ،پیروی از الگوی رشد بهرهوری کشاورزی
اقتصادهای صنعتی پیشرفته در گذشته است ( هایامی.)1380 ،

1- T. W. Schultz
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منابع آب و محدودیتهای پيش رو
رشد بیرویه جمعیت میتواند مشکالت متعددی را بهوجاود آورد کاه از مهامتارین آنهاا
می توان به مشکالت مربوط به آب و تغذیه ساالم ،مشاکالت اقتصاادی ،آموزشای ،اجتمااعی،
بهداشت ،مسکن ،اشتغال و معضالت مربوط به منابع طبیعای و محایط زیسات اشاار ه نماود.
مشکالت مربوط به آب را میتوان از دو جهت جدیترین مسأله در مواجهه با افزایش بیرویه
جمعیت دانست .اول  ،بهعلت نقش غیرقابل انکار آب سالم بهعنوان شریان حیاتی زندگی بشر
و دیگر  ،بهعلت حساسیت ذاتی آب .مسائل مربوط به منابع طبیعی و باه خصاوص کمباود آب
برخالف سایر موارد با برنامهریزیهای بشری قابل ایجاد یاا توساعه نمایباشاند .لاذا مطالعاه
همزمان سیر جمعیت و منابع آب ضرورتی اجتنابناپذیر میباشد.
با توجه به مطالبی که در بات آورده شد ،در این مقاله رویکردی که برای تعیین حاد بهیناه
جمعیت ایران در نظر گرفته شده است ،تو جه به محدودیت منابع آب و مصرف آن اسات .باا
این حال همانطور که پیشتر ذکر شد این تنها یکی از شاخصهای است که مایتواناد ماورد
بررسی قرار گیرد و برای تعیین میزان جمعیت بهینه با اطمینان باتتر بررسی انواع دیگری از
شاخصها نیز در کنار شاخص آب الزامی است.
از خاصیت های مهم آب قابلیت احیا و توانایی خودپاتیی آن است که بارای مادت زماان
طوتنی کیفیت ،کمیت و خلوص نسبی خود را حفظ میکند .این موضوع سرمنشاء تصور غلط
تغییرناپاذیری و مانادگاری منااابع آب اسات .در دهااههاای اخیار وضااعیت محایطزیساات و
ویژگیهای کمی و کیفی منابع آب تجدیدشونده به طاور اسافباری تغییار کارده و در بسایاری
کشورهای جهان ،نتای نامطلوب فعالیتهای طوتنی مدت و نامعقول انسانها مشاهده میشود
که از عوامل آن میتوان به توسعه روزافزون صنعت ،آبیاری اراضی کشاورزی ،رشد جمعیات،
شهرنشینی و مصرف بیش از حد آب و تغییر کاربری سطب زمین اشاره کرد.
بیانیه مشهور کنفرانس دوبلین در ساال  ، 1371آب را باهعناوان یاک "کااتی اقتصاادی"
ارزیابی کرد .صرف نظر از اینکه در بسیاری موارد آب مانند بقیه کاتها و اجناسی کاه نگاران
رشد قیمت آنها هستیم ،کاتی اقتصادی محسوب میشود این سؤال مطرح میشود که آیا آب
کاتی کامال خصوصی است و باید تحت تأثیر محرکهای بازار آزاد باشد یا کاتیی متعلاق باه
عموم است که بایستی با نظاارت مادیریت خباره و در خادمت اهاداف جامعاه قارار گیارد.
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طرفداران نظریه "آب کاتی خصوصی" معتقدند همانند هر کاتی دیگری تولیاد و تخصایص
آب با برتری ارزش" اقتدار مصرف کننده" تعیین می شود ،یعنی کساانی کاه آماادگی و قادرت
پرداخت آن را دارند .این ضابطه چگونگی توزیع درآمد در جامعه را به کلی نادیاده گرفتاه و
می گوید اگر فقیر نتواند به اندازه غنی بهای آب را بگردازد باید آب کمتری مصرف کناد .ایان
همان چیزی است که طرفداران نظریه آب "کاتی عمومی" با آن مخالفند .آنها معتقدند که آب
مایۀ اصلی زندگانی است و باید تا اندازه معقول در اختیار همگان قرار گیارد .عاده ای اعتقااد
دارند که آب از عوامل مهم محیط زیست و اکوسیستم باوده و صارف پرداخات آب بهاا نبایاد
مجوزی برای مصارف بیرویه تلقی شود.
علیرغم وجو د اختالف نظرها در مورد ارزشها ،صاحبان منطق میتوانند در زمینۀ مقادیر
نسبی به توافق برسند .هیچیک از صاحب نظران عرضه آب سالم و قابل شرب را به روساتایی
که فاقد توان مالی است و از عهده پرداخت تمامی آب بها برنمی آید انکاار نکارده و پرکاردن
استخرها و آبیاری زمینهای گلف را با تخلیه آّب تاتبها توصیه نمیکنند.
مع ذالک اگر همه افراد بر سر ارزشها اتفاق نظر داشته باشاند ،بااز پیراماون واقعیاتهاا
همزنان اختالف نظرات منطقی و مستدلی وجود خواهد داشت .این اختالفات غالباً در مبحث
"شکست بازار" عنوان میشود و بهموجب آن بازار آز اد در ارائه خادمات کارآماد و ماؤثر باه
ارزش موصوف ناتوان خواهد بود .در چنین مواردی دخالت دولتهاا یاا نهادهاای اجتمااعی
برای عملکرد مناسب بازار ضرورت پیدا میکند (آل یاسین)1384 ،
بر اساس گزارش سازمان ملل در اجالس جهانی مکزیک ،در سال  2006میالدی باالغ بار
 1/2میلیارد نفر از مردم جهان از دسترسی به آب شرب بهداشتی محروم بوده اند .این تعداد در
سال  2035میالدی به  2/8و در سال  2050میالدی به  4میلیارد نفر خواهد رساید .باه تعبیار
دیگر  40درصد جمعیت  9میلیارد نفری دنیا در سال  2025مایالدی باه آب ساالم دسترسای
نخواهند داشت .در این سال از هر  3نفر مردم جهان ،دو نفر دغدغاه آب خواهناد داشات و
سالیانه  65میلیارد متر مکعب به نیاز آبی جهان افزوده خواهد شد.
کشااور پهناااور ایااران بااا مساااحت  1،648،195کیلومترمربااع ،باایش از  1/2درصااد از
خشکیهای کره زمین را شامل میشود .کشور ایران در منطقه ای خشک و نیماه خشاک واقاع
شده است و در طول تاریخ همواره از سه محدودیت چالش برانگیز یعنای فزونای جمعیات،
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کم آبی مفرط و عدم تناساب زماانی و مکاانی باارش رنا بارده اسات .در نایم قارن اخیار
میانگین بارندگی در ایران حدود  250میلیمتر (معادل  412میلیاارد مترمکعاب) باوده اسات
که از یکسوم میانگین جهانی بارش ( 800میلیمتر) و نیمی از میانگین بارش قااره آسایا نیاز
کمتر است .همین مقدار کم نیز توزیع مکانی بسیار نااهمگونی دارد باهطاوریکاه تنهاا یاک
درصد از مساحت ایران بارش بیش از  1000میلیمتار را تجرباه کارده اسات و  28درصاد از
سطب کشور بارش سالیانه کمتر از 100میلیمتر دارد .ضمن اینکه  40درصاد از باارشهاا در
زمان غیر تزم انجام مایگیارد .ایان در حاالی اسات کاه قسامت اعظام مناابع آب کشاور را
آبهای حاصل از نزوتت جوی تشکیل می دهد .در ایران رودخاناههاای مهام زیاادی وجاود
ندارد و از  23رودخانه دائمی کشاور فقاط جریاان آب در  15رودخاناه قابال توجاه اسات.
همزنین آب تجدیدشونده قابل استفاده در کشور کمتر از  3درصاد اسات .ایاران باه تقریاب
تمام آب تجدیدپذیر خود را مصرف مایکناد .از میازان  412میلیاارد مترمکعاب آب کشاور،
 70درصد آن براثر تبخیر از بین میرود و تنها  30درصاد آن یعنای  128میلیاارد مترمکعاب
باقی میماند .با توجه به مشکل توزیع مکانی و زماانی نامناساب آب در کشاور ،ساهم سارانه
منابع آب تجدیدپذیر از  7000مترمکعب در ساال  1335باه  1850مترمکعاب در ساال 1385
تقلیل یافته است .به تعبیر دیگر پاس از گذشات نایم قارن ( )1335- 1385سارانه مناابع آب
تجدیدپذیر به تقریب یک چهارم کاهش یافته است و پایش بینای مایشاود کاه در ساال 1400
این مقدار به کمتر از  1000مترمکعب و در سال  1410به حدود  800مترمکعاب تقلیال یاباد
که پائینتر از مرز آبی (1000مترمکعب) اسات .در فاصاله ساالهاای  1977تاا  ، 2001مناابع
آب سطحی داخل کشور  97میلیارد مترمکعاب مناابع آب زیرزمینای  49میلیاارد مترمکعاب
مناابع آب مشاترک بااین ایان دو گااروه  18میلیاارد مترمکعاب و در نهایاات ،کال منااابع آب
تجدیدپذیر داخل کشور  128میلیارد مترمکعب اعالم شده است.

1

پيشينه تحقيق
علی رغم اینکه محدودیت آب بهعنوان عامل محدود کننده جمعیت  ،اهمیت غیر قابال انکااری
دارد  ،در مطالعات و پژوهشهای گذشته کمتر بدان پرداخته شده است .پژوهشهایی که در این
1- http://earthtrends.wri.org
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مقاله مورد استفاده قرار گرفته اند شامل مطالعات انجام شده در ارتباط با رشد جمعیت و منابع
طبیعی  ،برآورد جمعیت و برآورد توابع تقاضای آب میباشند.
میرزایی ( )1373در مقاله "مالحظات جم عیتی مرتبط با توسعه در ایران" عنوان میکند کاه
اینکه رشد جمعیت محرک توسعه است یا مانع توسعه ،بستگی به میزان و شتاب رشد جمعیت
از یک سو و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی جامعه ازساوی دیگار دارد .لاذا کشاورهای
توسعهیافته و درحال توسعه تفاوتهای اساسی در ایان زمیناه دارناد .باا ایان حاال چنانزاه
تمهیداتی در زمینۀ تعدیل میزان رشد جمعیت در هر کشور اتخاذ نگردد فشار سنگینی بر منابع
و امکانات و محیط زیست وارد خواهد آمد .البته شایان ذکار اسات کاه در کناار رقام مطلاق
جمعیت باید به روند رشد آن و ساختمان جمعیت و توزیع سنی آن نیاز توجاه نماود .شااید
جمعیت حال حاضر ایران چندان مسأله ساز نباشد اما روند رشد جمعیت خبر از مطلق جمعیت
باتیی در افق  1400می دهد که با منابع و امکانات موجود ایاران را باا مشاکالت قابال تاأملی
مواجه خواهد ساخت .مشکالت مربوط به محیطزیسات ،تاأمین نیازهاای بهداشاتی ،مساکن،
اشتغال و سایر جنبههای خدماتی و رفاهی مسائلی هستند که رشد سریع جمعیت تشدیدکننده
مشکالت مربوط به تأمین آنها خواهد بود.
عبدلی و فرجی دیزجی ( )1388در مقالهای با عنوان " برآورد تابع تقاضاای آب شهرساتان
ارومیه" رشد سریع جمعیت و شهرنشینی در کشورهای در حاال توساعه را عامال محادودیت
منابع آب و تشدید آلودگی دانسته اند .لذا بر ضرورت توجه به آب بهعنوان یک کاتی اقتصادی
و مدیریت مصرف آن تأکید کرده اند .این مقاله به برآورد تابع تقاضای آب شهری ارومیاه طای
دورۀ  1378تا  1384پرداخته است .بدین منظور ابتدا بر اساس مبانی نظاری فارم کلای تاابع
ت قاضای آب از حداکثرسازی یک تابع مطلوبیت استون جری بدست آمده اسات و در مرحلاه
بعدی با استفاده از مدل  VARتابع تقاضای آب شهری ارومیه مورد برآورد قرار گرفته است.
نتای تحقیق نشان می دهد که تقاضای آب شهری شهرستان ارومیه با قیمت آّب و قیمت ساایر
کاتها (که بهصورت یک کاتی مرکب در نظر گرفته شدهاند) رابطه عکس و با درآماد رابطاه
مستقیم دارد .تقاضای آب شهری این شهرستان نسبت به قیمت آب و قیمات کاتهاای دیگار
بی کشش و همزنین نسبت به درآمد یک کاتی ضروری است و عالوه بر این متغیرهای میزان
بارندگی و درجه حرارت اثر معناداری بر روی تقاضای آب ارومیه ندارند.
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موخوپادیای و همکاران  )2001( 1در مقاله" تحلیل الگوهای مصرف آب شیرین در بخشهای
خصوصی در کویت" به برآورد مصرف آب در این کشور پرداختهاند .مدلهای رگرسیون خطی و
شبکه عصبی با مشاهدات همخوانی داشته و نشان دادند که مصارف آب مساکونی باه تعاداد
سرویسهای بهداشتی و اتاقهای خانه ،اندازه حیاط خانه ،درآمد خانوار ،دمای هوای منطقاه،
رطوبت نسبی و تعداد افراد خانواده وابسته است .نتای تحقیق نشان می دهد که سطب درآمد نسبتاً
بات به همراه قیمت پائین آب ناشی از یارانه دولتی منجر به نرخ باتی مصرف آب در بین خانوارها
در کویت شده است .دمای باتی هوا در تابستان منجر به افزایش این نرخ در این فصل میشود
درحالیکه بارشهای جوی تأثیر چندان زیادی بر مصرف آب ندارد.
مدنی تریجانی ( )2005در مقاله " بحران آب در ایران ،عوامل بهوجود آورنده ،چالشها و راههای
پیشگیری از آن" بحران آبی پدیدار شده در جهان را ناشی از فاکتورها و عوامل بسیاری ازجمله :رشد
جمعیت ،پراکندگیهای متغیر ،پدیدههای طبیعی مثل خشکسالی و تغییر جبهههای آب و هوایی و
همزنین مدیریت نادرست منابع آب میداند .مدیریت منابع و ذخایر آب کشور با چالشهای بنیادی
ب سیاری ازجمله افزایش نیاز به ذخایر آب با کیفیت مناسب ،افزایش قابل توجه در هزینه فراهم سازی
آب اضافی ،نیاز ضروری به اداره و کنترل آلودگی آب ،بهرهبرداری کنترل نشده از آبهای زیرزمینی و
همزنین حفظ و نگهداری این منابع با ارزش ،مواجه شده است.

روش تحقيق و دادهها
در این بخش با توجه به توضیحات قبلی ،الگوی مورد نظر در پژوهش معرفی ،آزمون و تحلیل
میشود .همان طور که گفته شد جمعیت دارای نقش کلیدی در فرآیند توسعه است طاوریکاه
سیاستهای افزایش یا کاهش جمعیت میتواند تأثیر بهسزایی در توسعهیاافتگی کشاورها ایفاا
کند و از طرف دیگر مهمترین مسأله در ارتباط با افزایش جمعیت محدودیت منابع طبیعی و در
رأس همه آنها محدودیت آب است .لذا در اینجا با بهره گیری از اقتصادسنجی ابتدا با استفاده
از روش داده های تابلویی الگوی برداشت ساتنه آب شیرین در کشورهای مسلمان تخمین زده
شده و سگس با تو جه به محدودیتهای آب شیرین در کشور ،حد بهینه جمعیت بارای ایاران
ارائه میشود.
1- M ukhopadhyay et al
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از آنجا که تلفیق آمارهای سری زمانی  1با آمارهای مقطعای  2ناه تنهاا مایتواناد اطالعاات
سودمندی برای تخمین مدلهای اقتصادسنجی فراهم آورد ،بلکه بر مبنای نتای به دست آماده
می توان استن باطهای سیاستگذاری و برنامهریزی درخور توجهی بهعمل آورد بارای بارآورد
این مدل از روش دادههای تابلویی یا پنل دیتا استفاده شده است .نکته دیگری کاه ایان روش
برای این مطالعه دارد این است که ،وجود بعد زمانی در دادهها و مطالعه ،از تحلیل صرف بار
اساس داده های یکسال خاص که میتواند توام با بارش زیاد یا خشکساالی باشاد جلاوگیری
می کند و از طرف دیگر ،وجود کشورهای مختلف با تنوع اقلیمی ،تخمین حد متوسطهای بهتر
را برای محقق امکانپذیر میسازد.

یافتهها
در پردازش تابع برداشت آب شیرین بر اساس دادههای موجود جامعه آمااری متشاکل از 17
کشور گوناگون مسلمان (که از گروههای درآمدی متفاوت و با درجات مختلف توساعهیاافتگی
هستند) ،طی دورۀ  2000- 2007مورد بررسی قرار گرفته اسات .ایان گاروه کشاورها شاامل
الجزیره ،آذربایجان ،بحرین ،امارات ،ایران ،اردن ،کویت ،لبنان ،عمان ،قطر ،عربستان سعودی،
سنگال ،سومالی ،سوریه ،تونس ،ترکیه و کرانه بااختری مای باشاد .علات بررسای کشاورهای
مسلمان آن است که الگوی مصرف آب افراد در کشورهای مسلمان با کشاورهای غیرمسالمان
به دلیل مالحظات شرعی و آداب خاص خود به میازان معنااداری متفااوت اسات .بار مبناای
پژوهشهای انجام شده گذشته پس از تجر به چندین مدل ،در نهایت بهترین مادل باهصاورت
یک مدل  poolبا متغیرهای زیر استخراج شده است:

AFWW   . popit   .GDpit   .density it  it

it   i   it
که در آن  AFWWtنشانگر برداشت ساتنه آب شیرین (میلیارد مترمکعب) در سال  tامpopit ،

مقدار جمعیت (نفر) کشور  iدر سال  tام GDPit ،تولید ناخالص داخلی (دتر به قیمت ثابت سال
 ،)2000کشور  iام در سال  tام و  densityitمیزان تراکم جمعیت (تعداد افراد در هر کیلومتر مربع از

1- Time Series Data
2- Cross–Sectional Data
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زمین) کشور  iام در سال  tام میباشند . 1بر اساس این رابطه ،مقدار برداشت ساتنه آب شیرین برای
کشورهای منتخب در هر کشور بهصورت تابعی از جمعیت آن کشور ،تولید ناخالص داخلی و تراکم
جمعیت در آن کشور در نظر گرفته شده است . 2نتای برآورد مدل را ،که از نوع پول با وزنهای
مقطعی برای کشورها است ،توسط نرم افزار اقتصادی  Eviewsدر جدول شماره  1مشاهده مینمائید.
جدول  .1نتایج تخمين مدل اقتصاد سنجی پول برداشت ساالنه آب شيرین در کشورهای مسلمان
)Pooled EGLS (Cross-section weights
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.

(آماره ) t

(خطای استاندارد) (ضرائب متغیرها)

Variable

(متغیرها)

0/000000000

12/980940000

0/000000082

0/00000107

POP

0/000400000

- 4/213744000

0/000000000

0/000000000

GDP

0/000000000

- 5/789655000

0/000802000

- 0/004642000

DENSITY

Weighted Statistics

21/538680000

Mean dependent var

20/674220000

S.D. dependent var

Adjusted R-squared 0/883294000

1607/221000000

Sum squared resid

8/547251000

14/736120000

0/893020000

Unweighted Statistics
Mean dependent var
0/839911000

2570/4370

R-squared

S.E.of regression

R-squared
Sum squared resid

نتای تخمین مدل نشان می دهد شاخصی که برای برداشت آب شیرین در بین کشاورهای
مسلمان به دست می آید معادل برداشت ساتنه هر نفار  0/00000107میلیاارد مترمکعاب و یاا

 - 1میزان متغیرها از سایت بانک جهانی ( )WDIاستخراج شده است.
 - 2نکته ای که در مورد توابع تقاضا قابل ذکر است اعمال قید همگنی و یا در نظار گارفتن فارض عادم تاوهم پاولی
در این توابع است که در اینصورت بایستی تمامی متغیرهاای منظاور شاده در مادل را باهصاورت واقعای در نظار
گرفت .بدین منظور متغیر تولید ناخالص داخلی بهصورت واقعی در مدل مورد استفاده قارار گرفتاهاناد (ساال 2000
بهعنوان سال پایه در نظر گرفته شده است).
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به عبارتی  1070مترمکعب در سال می باشد .این مقدار با الگوی مصرف ایرانیان فاصله منطقای
داشته و از نظر کارشناسان آب نیز عددی مورد تأیید است .میزان منابع آب شیرین تجدیدپذیر
ایران  129میلیارد مترمکعب می باشد( .سایت بانک جهانی  )1به گازارش وزارت نیارو از ایان
میزان باید دستکم از مصرف  10درصد جهت حفظ محیطزیست خاودداری شاود .باا ایان
حساب عمالً  116م یلیارد مترمکعاب قابال برداشات مای باشاد .در حاال حاضار  96میلیاارد
مترمکعب از منابع آب شیرین کشور به مصرف می رسد .با این حال این بدان معنا نیست که 20
میلیارد مترمکعب از منابع آب شایرین کشاور باال اساتفاده ماناده اسات بلکاه  116میلیاارد
مترمکعب میزان منابع بالقوه کشور است که تنها امکاان مصارف  96میلیاارد مترمکعاب از آن
بهصورت بالفعل فراهم است .مابه التفاوت این عدد در فرآیناد انتقاال آب و تخصایص آن باه
مناطق و بخش های مختلف به چرخه آب برگشته و امکان برداشت آن در حال حاضار وجاود
ندارد .همین میزان مصرف فعلی فشار زیادی را به منابع آبی کشور وارد میکند چرا که از هم
اکنون هشدارهای محیط زیستی در مناطق مختلف ایران آغااز شاده اسات .دشات خوزساتان،
دریاچه ارومیه و رودخانه زایندهرود تنها نمونههایی از منابع در حال نابودی کشور هستند .حال
مسلم است که با افزایش جمعیت این فشار بیش از پیش شاده و روزباهروز شااهد صادمات
زیستمحیطی ،آلودگی آبها و خشکشدن رودخانهها و دریاچههای بیشتری خواهیم بود .باا
تقسیم  96میلیارد مترمکعب منابع آب شیرین مورد مصرف در ایران بر شاخص به دست آماده
میزان جمعیتی که ایران با توجه به الگوی برداشت آب کشورهای مسلمان میتواناد در خاود
جای دهد به قرار زیر است:
96 ÷0/000001070= 89/7
اما میزان برداشت آب شیرین هر نفار در ایاران 1350مترمکعاب درساال اسات .اگار 96
میلیاردمترمکعب را بر این میزان برداشت تقسیم کنیم خواهیم داشت:
میلیون نفر

96 ÷0/00000135=71،111،111

پس با میزان برداشت فعلی آب شیرین ایران تا  71میلیون نفر جمعیت را میتواند در خود
جای دهد .بیشک از مهمترین دتیل مشکالت آبی امروز کشور هماین رد کاردن مارز مجااز
جمعیتی با مالحظه ظرفیت های آبی کشور است .اما اگر بخواهیم رویکرد افزایش جمعیتی در
1- Data.wordbank.org
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پیش بگیریم تزم ا ست که میزان برداشت آب ساتنه افراد در کشور اصالح شده و باه سامت
شاخص جهانی حرکت کند.
محاسبات نشان می دهد که اگر با نرخ ساتنه  0/5درصد به کااهش برداشات آب شایرین
سرانه کشور بگردازیم سال  1436یعنی تا  47سال دیگر میتوانیم به میازان باه دسات آماده از
آمارهای کشورهای مسلمان دست یابیم و جمعیتی معادل  89/7میلیون نفر داشته باشیم .اگر با
نرخ ساتنه  1درصد به کاهش برداشت آب شیرین سرانه کشور بگردازیم سال  1413یعنی 24
سال دیگر میتوانیم به رقم  1070مترمکعب در سال دست یابیم.
نکته ای که حتماً باید مورد توجه قرار گیرد آن است که در تمام این محاسبات چنین فرض
شده که ایران در سالهای بعد همواره میزان ثابت  129میلیارد مترمکعب منابع آب شایرین را
دارا خواهد بود .گرم شدن کره زمین ،گازهای گلخانه ای ،آلودگیهای زیستمحیطی من جملاه
آلودگی آب و تغییرات آبوهوا در بلندمدت احتماتً تغییراتی در مناابع آب جهاان باهوجاود
خواهند آورد اما بهنظر نمی آید این تغییرات در حدی باشد که محاسبات را تحت الشعاع قارار
دهد.

بحث و نتيجهگيری
نتای حاصل از این مطالعه نشان می دهد کاه ایاران باا میازان آب قابال مصارف فعلای خاود
(96میلیارد مترمکعب) و میزان برداشت ساتنه فعلی افراد از منابع آب شیرین میتواند تنها 71
میلیون نفر را در خود جای دهد .هشدارهای محیطزیستی و خشکی رودخانهها و دریاچاههاا
به دلیل فراتر رفتن از این حد مجاز است .پیشنهاد میشود که مسؤلین با انجام آموزشهای تزم
و تبلیغات جدی و مؤثر ضرورت این مسأله را برای مردم تشریب کرده و با جلب اعتماد آنان
بسی همگانی جهت اصالح الگو و میزان مصرف آب تشکیل دهند .رتبه بسیار باتی ایران در
بین کشورهای جهان به لحاظ میزان برداشت آب شیرین شادت مصارف ناصاحیب آب را در
کشور بیشتر مشخص میکند.
یکی از مهمترین مشکالت بسیاری از کشورهای درحال توسعه من جمله ایران ،در برآوردن
نیازهای جمعیتی ،پراکنادگی نااموزون و ناصاحیب جمعیات در ساطب کشاور اسات .پدیاده
شهرنشینی که از پیامدهای صنعتی شدن می باشد باعث شده تا جمعیات زیاادی رواناه مرکاز
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استان ها یا شهرهای بزرگ شوند درحالیکه این شهرها عمدتاً توانایی تأمین نیازهای جمعیتای
علی الخصوص نیاز به منابع طبیعی این تعداد از افراد را ندارند .این یکی از عمدهترین دتیال
بروز مسائلی چون آلودگی هوا ،آلودگی آبها و کمبود آن ،مشکالت ترافیکی ،کمباود مراکاز
بهداشتی و آموزشی ،بیکاری و  ...از این قبیل است .پیشنهاد میشود که با ایجاد تسهیالت ویژه
و فراهم کردن امکانات متناوع و فرصاتهاای شاغلی متعادد در شهرساتانهاا و روساتاهای
کم جمعیت که به لحاظ منابع طبیعی امکان بالقوه پذیرایی از جمعیت بیشتری را دارند ،با تشویق
مردم به مهاجرت از تراکم جمعیت در شهرهای پرجمعیت کاسته و با تمرکززدایی جهت حفظ
تعادل محیطزیست تالش شود زیرا حفظ محیطزیست برای نسلهای آینده از مهمترین ارکان
توسعه پایدار است.
اگر چه از دیدگاه این تحقیق مهمترین مشکلی که افزایش بیش از حد جمعیت میتواناد
برای کشور و حتی در سطب جهانی ایجاد نمایاد مساأله آب اسات اماا محادودیت انارژی و
محدودیت زمینهای قابل کشت از دیگر مواردی هستند که پژوهشگران میتوانناد باا کااربرد
رویکرد اقتصادی و با بررسی آنان جمعیت بهینه را برای کشور در سالهای مختلاف تخماین
بزنند .عالوه بر این ،کار تکمیلی ای که برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود در نظر گارفتن
تفاوت آهنگهای افزایش جمعیت در حوزههای آبریز گوناگون و بررسی هر یک با توجاه باه
امکانات و ظرفیتهای آبی موجود در آن حوزه است.
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