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Iran is geographically located in the arid climate zone of the earth, 

which has caused a natural shortage of water in the country. From 

the past, Iranians have taken some measures such as constructing 

qanat, dams and reservoirs in most parts of the country to cope 

with water shortages. Over time, population growth and the 

expansion of agricultural, industrial and service activities have 

increased the need for water use. In addition to these issues, the 

unbalanced distribution of activities and population in the country 

has often turned the natural phenomenon of water scarcity into a 

human and managerial phenomenon of water crisis, as a result of 

which double pressure is placed on water resources. In this 

situation, it can be imagined that the environment and natural 

ecosystems are the first victims of human interventions that have 

led to water cuts or severe reductions in their right to water and the 

water crisis brings all kinds of environmental crises. The present 

study using a descriptive- analytic method investigates the effects 

and consequences of the water crisis on the country's environment. 

The research shows examples of this situation in different parts of 

the country. In a way that the water crisis in various dimensions 

has destroyed the environment and natural ecosystems in the 

country and has left irreparable consequences. 

 Keywords: Water Crisis, Environmental Crisis, Natural 

Ecosystems, Water Resources, Aquifers. 
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 1400 بهار، 2، شماره3دوره                                      فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 تبعات زیست محیطی بحران آب در ایران

 Ph.D. *حسین مختاری هشی
 .اصفهان، ایراناستادیار جغرافياي سياسي، دانشگاه اصفهان ،

 امین مرادی
 .دانشجوي دکتري، جغرافياي سياسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ایران

 

  دهیچک
در کمربند خشک کره زمين قرار گرفته  موقعيت جغرافيایياز نظر ایران 
ایرانيان  .شده استکه این امر موجب کمبود طبيعي آب در کشور  است

نظير احداث با این امر، دست به اقداماتي  از دیرباز براي کنار آمدن
با مرور . اندزدهدر بيشتر مناطق کشور و... قنات، آب بند و آب انبار 

و  يصنعتهاي کشاورزي، فعاليتگسترش  و معيتافزایش جزمان، 
 در کنار این امر، و خدماتي نياز به استفاده از آب را افزایش داده است

در اغلب موارد پدیده ها و جمعيت در پهنه کشور توزیع نامتعادل فعاليت
طبيعي کمبود آب را تبدیل به پدیده انساني و مدیریتي بحران آب کرده 

و در این شود فشار مضاعفي به منابع آب وارد مي است که در نتيجه آن
هاي طبيعي را اولين توان محيط زیست و اکوسيستمهبين شاید ب

ین وضعيت محسوب کرد که مداخالت انساني باعث اقربانيان خاموش 
انواع و شود و متعاقب بحران آب، ها ميقطع یا کاهش شدید حقابه آن

با روش پژوهش حاضر . افتدمي اتفاقهاي زیست محيطي اقسام بحران
 تبعاتي که بحران آب بر محيطآثار و تحليلي به بررسي  -توصيفي

ادیقي هاي تحقيق مصیافتهپردازد. ، ميگذاردجاي ميبر زیست کشور 
طوري به .گذاردرا به نمایش ميدر گوشه و کنار کشور از این وضعيت 

هاي طبيعي محيط زیست و اکوسيستم که بحران آب در ابعاد گوناگوني
 جاي گذاشته است.  را در کشور تخریب کرده و تبعات جبران ناپذیري بر

 هاياکوسيستم بحران زیست محيطي، بحران آب، ها:کلیدواژه
 هاي آب زیرزميني.سفرهمنابع آب،  طبيعي،

 31/01/1400تاریخ دریافت: 
 10/03/1400تاریخ پذیرش:

  h.mokhtari@geo.ui.ac.ir : نویسنده مسئول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مقدمه
ــکل ــري در آب یکي از عوامل مهم ش گيري و بقاي جوامع بش

همه مناطق   این ماده حياتي در  اهميت  طول تاریخ بوده اســـت. 
ــان ــت و در مناطق داراي کمبود آب  یکسـ آن را به یک    نيسـ

ــوع و منبع تنش تبدیل مي  کند که حتي منجر به درگيري موضـ
به دنبال انقالب صنعتي و   شود.  هاي مختلف ميهایي در مقياس

سان بر طبيعت، آب نيز به دليل افزایش     سلطه ان افزایش قدرت 
هاي فعاليتش ها که ناشي از افزایش جمعيت و گستر  نياز انسان 

کشاورزي و صنعتي بود، مورد مداخالت وسيع انساني قرار گرفت 
ــ د که این امر محيط  و از نظر کمي و کيفي دچار تنزل جدي شـ

هم از جهت کاهش حقابه و هم کاهش کيفت آب  زیسـت را نيز 

سي نمود. اگرچه در اثر افزایش آگاهي  دچار چالش  سا شر   ا هاي ب
ست در اثر کاهش کيفيت و   این بي توجهي به تخریب محيط زی

ــده  کميت آب در برخي نقاط جهان تا حد قابل توجهي         مهار شـ
ب     ولي هنوز در بخش اســــت هان  ژه در ویههاي مهمي از ج

شورهاي در  سئ    ک سعه یک م شود. عدم   له مهم تلقي ميحال تو
چالش           مدت  مدت و دراز يان  ــرایط در م با این شـ له  قاب هاي  م

شتر کرده و  این ها وارد چرخه فقر و توسعه  آن گونه کشورها را بي
ــت  جایي کند. از آنمي نيافتگي ــت، زیس که تخریب محيط زیس
موجودات و نباتات دیگر و به عبارتي حيات را به مخاطره   انسان، 
یب محيط زیســت با  ار زیاد تخريو همچنين ارتباط بســ اندازدمي

در . الزم اســتنيازمند پژوهش و ســ ا اقدامات له آب مســئ
جغرافيایي که انسان در آن ساکن است داراي سه  حقيقت فضاي

  ســت که عبارتند از: آب، هوا و خا .عامل مهم و حيات بخش ا
تا        اگر ه نه تحت  گا ــه  مل سـ يت  ر یک از این عوا عال هاي  ثير ف

نســان که همان   مخرب انســان قرار گيرند فضــاي زیســتي ا  
ــت تحت تا    ــتم اسـ ــيسـ آب که یکي از   گيرد. ثير قرار مياکوسـ

عوامل ســه گانه اســت و امکان محدودیت در آن به   ترین مهم
يت     عال يل ف یک چرخه      دل يات را در  ــان وجود دارد، ح هاي انسـ

شعاع خود قرار مي    ستي تحت ال ستم را از     زی سي دهد و یک اکو
ــوم ميحالت تعادل خارج مي توان  کند. این عدم تعادل را به وض

شاهده    در نابودي و مهاجرت گونه ساني و جانوري م کرد.  هاي ان
فضــاي جغرافيایي ایران به دليل قرار گرفتن در کمربند خشــک 

هاي آبي در آن زمين به شدت وابسته به آب بوده و همواره تنش
ــتيابي به آب ب       وجود آمدن  هوجود دارد و پيامد تالش براي دسـ

ست.       شده ا اثرات تخریبي غير قابل جبراني بر فضاي جغرافيایي 
صــورت في نفســه  را به ها تخریب محيط زیســتاغلب پژوهش

شتر به مطالعه  شداري در ارتباط با از بين     کردند که بي صورت ه
ها از بُعد کمي و کيفي بوده رفتن منابع آبي کشــور و کاهش آن 

ست.   ست به  ا تماعات و  اج توليد شيوه نقش در حالي که الزم ا
شدن محيط        صرف زیاد آب و در نتيجه محروم  سائلي که با م م

ــت از آب منجر  ــوند، ميزیس ویژه در مناطق کم آب جهان  هبش
سطحي آبچرا که با کمبود توجه ویژه نمود.  برداران   ، بهرههاي 

ــرا    به سـ نابع آب   ميزميني هاي زیر آبمختلف  ند و این م رو
شمند آب را که گاها تجدید آن  سيار زمان بر و حتي غير ارز   ها ب

صرف مي    ست را م سيار   ممکن ا نمایند که تبعات جبران ناپذیر ب
ست زمين و ... در پي دارد.     ش ضر به   متنوعي نظير ن پژوهش حا

در در ایران که بحران آب زیست محيطي  مختلف بررسي اثرات  
ــورت گرفته کمتر به چند و چون آن  پژوهش ها پرداخته هاي صـ
 پردازد. مي، شده است
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 روش تحقیق
تحليلي صـورت   -اسـتفاده از روش توصـيفي  پژوهش حاضـر با  

اي و  ت با استفاده از منابع کتابخانه گرفته است. گردآوري اطالعا 
شد هاي اینترنتي ميسایت  ها نيز از  براي تجزیه و تحليل داده .با

 روش کيفي استفاده شده است.
 

 نظری مباحث

 آب و مدنیت -1
ــت. آب  براي آب مهمترین عامل حفظ حيات موجودات زنده اس

سرانجام در       صنعتي و تجاري و  صارف خانگي،  آبياري مزارع، م
ــت. این کاالي گران  ــروري اس ــيار ض بها،   توليد مواد غذایي بس
شمندان و برنامه    شي به اندازه حيات دارد. از این رو دان ریزان  ارز
شته     سياري در خصوص اهميت و ارزش آن، بيان دا  .اندمطالب ب

ساس نظریه هيدروليک   شهرها آب موجب برا ،  شود مي پيدایش 
ــت، افزایش جمعيت و تمرکز آن در    هاي  آبياري زمين  قابل کشـ

شود. در شهرهاي نواحي مساعد طبيعي باعث پيدایش شهرها مي
شهره    ا  سومري براي نگهداري نيروي نظامي، از ثروت و درآمد 

ست. ثروت و درآمد      شده ا ستفاده  صلخيزي     ا شهري نيز از حا
ــ خا  و وجود ــت مي یک س ــتم آبياري منظم به دس آمده و  يس
ار شــده، به   مهها هاي منظم بهاري با ســدها و کانالســيالب
ستم آبياري در ب     مورد نياز ميهاي بخش سي سيد. این  ست  هر د

ــومري آوردن ماز ــيار موثر بود. س ها با آگاهي از  اد محصــول، بس
ــت یافته و   ها و تکنيکروش ــول دس هاي آبياري به مازاد محص
صل مي   تعالي شهري را با امتيازاتي که از آن حا   ،شد رین تمدن 

 .[10]بنا نهادند
جغرافيدان آمریکایي، با مطالعه شهرهاي   السورث هانتينگتن 
ــيا نتيجه مي    گيرد که کاهش ميزان بارندگي در جنوب     قاره آسـ

دها، جویبارها، غرب آسيا و آسياي مرکزي موجب از بين رفتن رو
گردیده و ویراني تدریجي مراکز هاي آب چشــمه ســارها و چاه 

ست تا آن  کشاورزي و نقاط آباد و پرجمعيت ر  ساخته ا جا ا فراهم 
شدن تدریجي      که دریاچه شور با نقصان واردات و بخار  هاي آب 

ــعت خود، راه  ها و م آب تازه  حدود کردن وسـ يار  هاي  اي در اخت

 .[10]ها قرار داده استکاروان
ــون .اي فيرچایلد در کتاب  ،يدان آمریکایيدیگر جغراف جانس

تبادل جریانات رودها را محل  "اصول جغرافيا"خود تحت عنوان 
ــت   ــته اس ــي دانس ــياس ریخ تمدن، محور  رودها در طول تا»، س
سي    سيا سب امتيازات     -تحوالت مهم  سر ک اجتماعي بوده و بر 

نگ    تاریخ ج ته      هاي  آن در طول  به وقوع پيوســـ عددي  مت

 .[13]«است
ــه در آثار او دارد،       کارل   مارکا که نظریه هيدروليک ریشـ

معتقد بود تطور تمدن در شــرق، مســيري متفاوت با تطور تمدن  
ــته اســت. بر این اســاس یکي از    در غرب و مســتقل از آن داش

ــت بنام   ــيس ــمندان مارکس ین دیدگاه به  ویتفوگل از اکارل دانش
در خاور نزدیک آســـيا  يهاي باســـتانمســـئله پيدایش حکومت

رسـاني در  رداخته و معتقد اسـت که گسـترش و تداوم نظام آب  پ
ســطو وســيعلشــامل آبياري در کشــاورزي و کنترل ســيالب ،  
ــت که این نهاد قدرت پایه          ــتلزم یک قدرت مرکزي اسـ و  مسـ

 .[23]دهداساس استبداد شرقي را تشکيل مي
ــغر نظریان ــعه و مکان » به گفته اص در ایران پيدایش، توس

ــهرها به  هاي خاص زماني و مکاني از  تبعيت از ویژگيگزیني ش
هاي دور تا امروز، در وابستگي و نزدیکي آب شکل گرفته گذشته

  .و نقش شــهرهاي ایران نيز با همين امر ترســيم گردیده اســت
خره ها و توسعه کشاورزي آبي و باالبدون شک به مازاد پيشرفت 

ــهرها و افزایش جمعيت    ــایي ش ــترش فض تکنيک قنات، با گس

 [21].«.ها، نقش آب افزایش یافته استنآ

 بحران آب-2

شرایطي اطالق مي بحران آب  مقدار آب در آن شود که  به 
تفاوت کم آبي با   شيرین در دسترس از ميزان تقاضا کمتر باشد.     

آبي یک پدیده طبيعي اســـت، در بحران آب این اســـت که کم 
ویژه هها بافتد که انسانکه بحران آب در شرایطي اتفاق مي حالي

قدام  در بعد مدیریتي و حاکمتي بدون توجه به کم آبي طبيعي         ا
يت در یک منطقه مي        عال بدین     به افزایش جمعيت و ف ند و  مای ن

ــاني به یک پدیده             ترتيب یک پدیده طبيعي در اثر دخالت انسـ
سان  ستم که   شود. ساخت تبدیل مي  بحراني ان در اوایل قرن بي

صور مي  پنجمحدود یک جمعيت کره زمين  جمعيت امروز بود، ت
قرن بيستم ولي تنها در طول  استپایان آب یک منبع بي شد که

ــه برابر     هان سـ يت ج قب آن نيز      جمع عا يدا کرد و مت افزایش پ
شد کرد.   مصرف آب   سطو   عالوه بر این،شش برابر ر باال رفتن 

شار زیادي را    شر ف به منابع آب زندگي و تغيير در عادات غذایي ب
ی    فزا توليــد  براي ا ــاورزي اتش  کرد.  و... کشــ یش    وارد  فزا ا
هاي اقتصادي نه تنها باعث افزایش مصرف آب شد، بلکه فعاليت
يد  افزایش با   نه     فاضـــالب و ورود بي تول خا به رود یه آن    ها، رو

بين رفتن پوشش جنگلي سطو زمين   زدایي و ازها، جنگلدریاچه
از   طور مســتقيم و همهم بهو افزایش ســيالب خيزي مناطق، 

ــتر منابع آب در         طریق گرمایش جهاني موجب محدودیت بيشـ
شرایطي را به وجود آورده   اغلب نقاط جهان گردید.  این وضعيت 

ود و با مرور زمان این شـــاســـت که از آن به بحران آب یاد مي
آلودگي منابع آب منجر به بســياري از  شــود. مي تروضــعيت حاد

 شدهتنوع زیستي  و همچنين آسيب شدید به   ها در انسان  بيماري
نفر فاقد ميليارد  4/1اسـت. مجمع جهاني آب تخمين زده اسـت   

ــتند.   ــالم هس ــاميدني س ــرویا  3/2 آب آش ميليارد نفر فاقد س
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هاي ميليون نفر بر اثر بيماري 7ساالنه   سب هستند.  بهداشتي منا 
جهان   هاي  ها و دریاچه   ميرند و نيمي از رودخانه   مرتبط با آب مي 

اند. چنين کمبودهایي زمينه ســاز مهاجرت  به شــدت آلوده شــده
ها نفر براي دستيابي به مکاني قابل دسترس به آب شده    ميليون

بحراني شدن  برخي از دالیل و آثار و تبعات کمبود و  .[32] است
 مورد اشاره قرار گرفته است. 1 آب در قالب جدول

 
 آبو بحراني شدن کمبود : دالیل و آثار 1جدول 

 نتایج دالیل

 .نيکره زم ایشگرم -

 .يکشاورزهاي آبياري زمين -

 .هاي شيميایياز حد از سموم دفع آفات و کود شياستفاده ب -

 .کاري معدن -

 ها.ها به رودخانهي فاضالبرقانونيغ تخليه -

 .تيجمع افزایش -

 .زمينيهاي زیر به سفره خا  يآلودگنفوذ  -

 .سطحي آب ي منابعآلودگ -

 .يميعوامل اقل -

 .یيهواآب  يالگوهاتغيير  -

 .هايخشکسال -

 .ي شدن منابع آب سطحيالبيس -

 .آببي رویه مصرف  -

 .ياسيسهاي فساد نظام -

 .ياسيمنافع س -

 .هايريدرگ -

 .يعيطب يایبالها در اثر ساخت از بين رفتن زیر -

 .فقر -

 .يگرسنگ -
 .قحطي -

 .يتشنگ -

 .بدن يمنیا ستميس فضع -

 .تکاهش عملکرد محصوال -

 .هاستگاهیز بیتخر -

 .هابه خطر افتادن گونه -

 .يستیتنوع ز رفتناز  -

 .يبهداشتريغ طیشراایجاد  -

 .هايماريگسترش ب -

 .التيتحص نیيسطو پا -

 .مهاجرت -

 .[33] :منبع  

 

 بحران زیست محیطی-3
 ضعيت و از بدتر شدن و  بحران زیست محيطي عبارت است  

ــت به ــورت قابل توجهاز بين رفتن محيط زیس ــته و  ص ، ناخواس
دار که منجر به کاهش معنيو با ســرعت زیاد برگشــت قابل غير

ــایش و رفاه مي  اردي چون کاهش آرام در  گردد. بنابراین مو آسـ
ــمار گونه ــامل این  هاي موجودات زنده دش ــر جهان ش ــراس ر س
ي  گونه که گفته شد تغييرات زیست محيطشود. هماننمي تعریف
ــند.    ها نام بحران اطالق ميکه بر آن ــته باش ــود باید ناخواس ش
گردد که مترقبه بودن نيز باعث ميامل غيرو ع چشمگير تغييرات 
ي در ميان موارد شناخته شود. انگيزغمعنوان یک منبع بحران به

وند بسياري ارزش مطالعه   ش که بحران زیست محيطي ناميده مي 
ــاب نمي  دارند  ند. در ميان عوامل     ولي بحران حقيقي به حسـ آی
شت   حران، عمفهوم ب صر برگ ست. اگر منابع   ن ناپذیري نيز مهم ا

یک مالحظه این نکته که چگونه تجدید شوند،  در طبيعت سریع  
توانند بيشترین نگراني را به   خطر یا خطرات در محيط زیست مي 

خود اختصاص داده و از ریسک بيشتري برخوردار باشند مشکل       
  ،بردبيشتر زمان ب  است. اما اگر بازیابي به اندازه یک قرن یا حتي 

ــت. نهایتا  ــوع کامال متفاوت اس ــي از بح موض ران در تغيير ناش
ست باید کاهش معني  سایش و راحتي ایجا محيط زی د  داري در آ
ــد  تواند محدود  کند. بنابراین مقياس تخریب نمي     با  [30]. باشـ

شرایط بحراني که مي  ضعيت غيرعادي و    بروز  تواند نتيجه هر و
ــده طبيعي  ــرایط   پيش بيني نش ــد، به دليل ش یا غير طبيعي باش

گر توازني بين  خاصــي که بر یک جامعه تحميل شــده اســت دی
پذیرش یا عدم پذیرش صفت   منابع و نيازها برقرار نيست. اساسا   

ــتهبحراني  ــع ،به نحوه نگرش وابس ــيوه برخورد موض گيري و ش
شرایطي که در آن قرار دارند  ست افراد یا جوامع با  سيا  ، ا . فران

ندب   ــ ــاد سـ نده در مقاله با عنوان      اقتصـ ــ بحران  "دان و نویسـ
ــ لب      "تتکنولوژي و محيط زیسـ جا که از  ــت  قد اسـ ترین  معت

سقوط جنبه ست، که   هاي ظهور و  مبحث تکنولوژي و محيط زی
در قبول یا   وناسي پيدا کرده، نقش دانش و فن گاه شکل حاد سي  

الم موضــوعي اســت که در برابر   رد عنوان بحران و به اصــط
زیســـت  گرفته اســـت. بحرانقرار زیســـت و تکنولوژي محيط

ــت  اي و یا جهاني    اي، منطقه ناحيه  مقياس  محيطي ممکن اسـ
یاچه که یک ناحيه براي نمونه خشک شدن یک در .باشند  داشته 
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 1400 بهار، 2، شماره 3دوره                                      فصلنامه آمایش سیاسی فضا

اي یک ناهنجاري زیســـت محيطي ناحيه را درگير کرده اســـت
ب غرب آســيا که چندین اســت و یا پدیده ریزگرد در منطقه جنو

ــور ــعلارا تحت کش ــتش اي به  ناهنجاري منطقه ،اع قرار داده اس
اُزن و گرم شــدن کره زمين که  آســيب الیهآید و یا حســاب مي

ــت ــت محيطي جهاني   و داراي ابعاد جهاني اس یک بحران زیس
  .[4]است

 بحران آب و بحران زیست محیطیرابطه -4
براي اي رت فزایندهصــوبه، صــنعت و کشــاورزي تماعاتجا
. یکي از بهترین  کنندفشار وارد ميطبيعت  رمنابع محدود بمين تا

ــت. این   ــياي مرکزي اس ــادیق این مورد دریاچه آرال در آس مص
جهان بود از زمان    آب دریاچه که زماني چهارمين ذخيره بزرگ       

درصد از آب خود را    80هاي تغذیه کننده آن تغيير مسير رودخانه 
ــت تا این آب در جهت آبي     ــت داده اسـ اري مزارع پنبه و   از دسـ

که          جایي  فاده قرار گيرد. در  ــت به آن مورد اسـ نایع مربوط  ــ صـ
روزگاري یک اکوســيســتم پررونق و ســازنده وجود داشــت و از  

 بسترکرد، در حال حاضر معيشت مرتبط با ماهيگيري حمایت مي
شک  ست که دریاي از این خ شتي  چه باقي مانده ا هاي مملو از ک

انه کلرادو نيز به چنين سرنوشتي    پوسيده و زنگ زده است. رودخ  
دچار شــده اســت برداشــت بيش از حد از منابع آب و ســيســتم 

جریان طبيعي   ،هاي انحرافياي از ســدها و زیرســاختگســترده
طور اساسي کاهش و تغيير داده است. توسعه منابع      رودخانه را به

ياز براي         به آب مورد ن یابي و پرداختن  به ارز با کم توجهي  آب 
  چه معموالهاي آب شــيرین، یا آناکوســيســتم  ارچگيحفظ یک

ست ناميده مي به افزایش پيدا کرده  ،شود عنوان جریان محيط زی

ست. جریان محيطي به کميت، زمان و کيفيت جریان آب مورد   ا
ها و معيشت و  ها آب شيرین و رودخانهنياز براي حفظ اکوسيستم

سته به این   سان که واب ستم   رفاه ان شود.   گفته مي ،ست ا هااکوسي
ستوار است که تنوع طبيعي جریان    هاي این مفهوم بر این اصل ا

ستم آب را          سي سالمت اکو ست که  شيرین مهمترین متغير ا آب 
ها براي تغيير این الگوها   دهد و محدودیت   مي زیربناي خود قرار 

ــتمادن اکوقبل از به خطر افت    ــيسـ  .[24]هاي آبي وجود دارد سـ
محيط زیســـت چارچوبي براي تنمين آب  مفهوم مرز پایداري در

ــتم  ــيس هاي آب مورد نياز براي حفظ عملکرد و بهره وري اکوس

 .[27]کندمي شيرین فراهم
صرف آب و اثرات مربوط به    ن در طول زمان،  آبا افزایش م

هاي آبي به محدودیت نزدیک شده که در  تقاضاها در اکوسيستم   
ــورت عبور از این محدودیت ظرفيت آن براي  بهره برداري از  ص

یابد. تحت این رویکرد،  کاهش ميها خدمات با ارزش اکوسيستم  
صریو از         صلي و یک هدف  ستم یک کانون ا سي یک ارچکي اکو
سيدن به مرز پایداري،        ست. با ر شيرین ا ست و مدیریت آب  سيا

ــت آب و   براي حفظ عملکردها و بهره ــتم، برداش ــيس وري اکوس
شود. در مقابل، رویکردهاي  ها باید تغيير بي رویه جریان متوقف 

شيرین       صاري بر نقش آب  سنتي مدیریت آب تمرکز تقریباً انح
به عنوان ورودي توليد اقتصادي دارند، تقاضاي آب براي فعاليت  
هاي کشــاورزي و صــنعتي، تنمين آب شــهري و توليد برق آبي  

شتر از نقش  ست هاي بي رابطه بين   1شکل  .[24]آب مورد نياز ا
آب و تبعات زیست محيطي آن   شتابان  عيت، مصرف  افزایش جم
 دهد.را نشان مي

 
 

 : رابطه بين افزایش جمعيت، مصرف آب و تبعات زیست محيطي1شکل 

 
 [25]. :منبع

 
 

ضروري زندگي بوده    بههاي زیســـت محيطي اســـت کيفيت آب یکي از شـــاخ  سالم یکي از اجزاي  طوري که منابع آب 
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ــياري از فعاليت    ــاني از جمله توليد مواد غذایي،     هاي  و بسـ انسـ
ــرگرمي به آب وابســته اســت. با توجه به اینکه در   صــنعت و س
ست، مدیریت دقيق منابع آب     سترس بودن آب اغلب محدود ا د
شامل حفظ کيفيت     ست. این مدیریت  داراي اهميت فوق العاده ا
ــتند و نيز نياز به نظارت       ــترس هسـ باالي منابع آبي که در دسـ

. اصــطالم منابع آب ســالم در اینجا به معناي ســتا دقيق دارند
هاي کيفيت فيزیکي، شــيميایي و بيولوژیکي آب در ســيســتم   

  "منبع"طبيعي و انساني تعریف شده است. در حالي که اصطالم 
سودمندي را مي  ساند، در این مفهوم  ست که  ر جا فرض بر این ا

ط  خواه به طور مستقيم توس   .آب داراي ارزشمندي فراواني است  
ــان بهره ــود یا نه. به   انسـ حفاظت از آب    عنوان مثال برداري شـ

ــتگاه  ــت براي زیسـ اي هم براي  العاده  ها ارزش فوق ممکن اسـ
شد   گونه شته با ستقيمي      هاي گياهي و جانوري دا سود م و هي  

براي انسـان نداشـته باشـد. با این حال، حتي در این شـرایط به      
نســـان وجود دارد. ا احتمال زیاد منافع غيرمســـتقيمي براي رفاه

سئ  شاخ  بنابراین این م ست.   له از  ست محيطي آب ا   هاي زی

ــت  [26] یادي بر روي محيط زیسـ و از   کم آبي، اثرات منفي ز
ــچه  ها، رودخانه   دریاچه  جمله   ها و منابع آب   تاالب ، ها ها، حوضـ

شيرین دیگر دارد. طي صد سال گذشته، بيش از نيمي از تاالب     
ــده هاي زمين نابود و ناپدید      از این ها  این تاالب اهميت  اند.  شـ

زیســتگاه بســياري از موجودات مانند    تنها نه جهت اســت که  
ستانداران، پرندگان، ماهي  ستان و پ ستند  مهرگانبي ها، دوزی ، ه

شي آن      بلکه  صوالت غذایي نيز در حوا سياري از مح شت ب ها ک
ــيون آب،   انجام مي ــود و همچنين ضــمن انجام عمل فيلتراس ش
 شوند. و خا  مي هاي گردتشکيل طوفانمانع از 
 

 ی تحقیقیافته ها

 بحران آب در ایرانوضعیت  -1

شور ایران به  ش   ک شک و نيمه خ ک دليل قرارگيري در کمربند خ
ــورهایي قرار  گيرد که با محدودیت منابع  ميجهان در ردیف کش

آبي مواجه هستند. بررسي وضعيت بارش در ایران در پنجاه سال    
بارندگي نزولي بوده  روند بلند مدتاین است که گذشته حاکي از 

سال  شته کاهش پيدا   و حجم بارندگي در  سبت به گذ هاي اخير ن
ست. حجم  ضه  جریان کرده ا سطحي آن در تمامي حو هاي هاي 
مقایســه با بلند مدت کاهشــي بوده و بيشــترین  آبریز کشــور در
درصد در حوضه آبریز هامون اتفاق افتاده است. در     77کاهش با 

هاي هاي زیرزميني، خسارتند سال افزایش بهره برداري از آبچ
که  طوريهن بر منابع آب کشـور وارد آمده اسـت ب  قابل جبراغير

شت بي  سفره بع آب زیرزميني باعث افزارویه از منابردا هاي یش 

شور          شيرین در نقاط مختلف ک شدن منابع آب  شور  شور و  آب 
ست.    سه با روند      شده ا شور در مقای تداوم کاهش بارندگي در ک

ست از من بلند مدت و بهره ست      برداري نادر شده ا سبب  ابع آب 
ــطو منابع آب ز  که در چند دهه ــته س ــطحي  گذش یرزميني و س

شته باشد.   کاهش قابل مالحظه وضوعات مهمي که در  از ماي دا
هاي شور مطرم شده است آمار باالي دشت     هاي اخير در کسال 

ــعيت مم ــت بهداراي وض ــاس  طوري که برنوعه و بحراني اس اس
ــال برآوردهاي  ــت ،1391س ــعيت دش ــوروض از لحاظ   هاي کش

ستند. از مجموع         سبي ني شرایط منا ضعيت منابع آبي در    609و
هاي دشــت درصــد  جز 37.4دشــتل 228حدود دشــت کشــور 

ضعيت عادي و   شتل  66ممنوعه با و شرایط      10.8د صد  در  در
ــعيت بحراني قرا    ــبب     ممنوعه با وضـ ر دارند. ادامه این روند، سـ

ــود که هرگونه برناممي ــعه ظرفيت توليد در هش ریزي براي توس
ضربات   شبخ هاي مختلف بدون توجه به ميزان منابع آب باعث 
. از جمله موضوعات   دشو یست کشور   ان ناپذیري به محيط زجبر

ن این منابع در فضــاي  مهم در ارتباط با منابع آبي توزیع نامتقار
ست به    شور ا شته کوه ک هاي البرز و زاگرس  طوري که موقعيت ر

درصــد از   25تنها در ها درصــد بارندگي 70ســبب شــده اســت 
سا  سو  م شور اتفاق بيافتد. از یک  شور   حت ک ساحت ک ، نيمي از م

ضه آبریز مرکزي  سوم از        در حو شته که تنها یک  صاص دا اخت
کل منابع آب تجدید پذیر در آن واقع شده است و از سوي دیگر، 
حدود نيمي از منابع آب تجدید پذیر ایران در حوضــه آبریز خلي  
شور     ساحت ک فارس و دریاي عمان قرار دارد که یک چهارم از م

ئه  اساس آماري که شرکت منابع آب ایران اراشود. بررا شامل مي
ــط حجم کل ریزش  ــت، متوس ــال  44هاي جوي در داده اس س

ميلي متر بوده است. کمترین ميزان بارندگي    243.8گذشته برابر  
ميلي متر و بيشترین ميزان   103در حوضه آبریز هامون به ميزان 

 .[17]ميلي متر است 423ه آبریز خزر با بارندگي در حوض
مناطق دیگر  نسبت بهسهم ایران از منابع آب شيرین جهان  

ــطو پایين ــد از جمعيت  1تري قرار دارد. در حالي که در س درص
، ســهم آن از منابع آب شــيرین  کننددر ایران زندگي ميجهان 

ميليارد متر مکعب بارندگي   397.9درصد است. از مجموع  3نها ت
ها رودخانهدرصــد آن پيش از رســيدن به  66ســاالنه در کشــور 

دید شــونده داخلي ســاالنه برابر   شــود. کل منابع تجتبخير مي
ــاب      128.5 ــت و با احتسـ ميليارد متر   9ميليارد متر مکعب اسـ

ــاالنه م         ابع آب ن مکعب منابع آب تجدید پذیر خارجي، حجم سـ
.  شود ميليارد متر مکعب برآورد مي 137.5تجدیدپذیر واقعي برابر 

  2 لجدول
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 هاي اصلي منابع آب ایرانشاخ : 2 جدول

 مقدار شاخص
 مترميلي 228 متوسط بلند مدت بارندگي ساالنهلارتفاع در واحد سطو 

 ميليارد متر مکعب 397.9 متوسط بلند مدت حجم بارندگي ساالنه

 ميليارد متر مکعب 128.5 متوسط بلند مدت حجم منابع آب تجدید پذیر داخلي

 ميليارد مترمکعب 9 تجدید پذیر خارجيمتوسط بلند مدت حجم منابع آب 

 ميليارد متر مکعب 137.5 متوسط بلند مدت حجم منابع آب تجدید پذیر واقعي

 درصد 6.6 ضریب وابستگي به منابع آب خارج از کشور

 [37].  :منبع
 

 آبو بحران کمبود آثار و تبعات زیست محیطی -2

  رانیدر ا
ضا براي آب، همزمان با تغييرات اقليمي و    شدید تقا افزایش 

ست که       هاي افزایش دوره شده ا سالي در مناطق مختلف  شک خ
سئ ای سفره   ن م شار بر منابع آب و  زميني را افزایش هاي زیر له ف

ارش باعث فشار  له در مناطق خشک و کم ب این مسئ  .داده است 
سفره  ست و      بر  شده ا سطحي  باعث عدم  هاي آب زیرزميني و 

باعث تنش آبي       عادل بيالن آب در نتيجه  ناطق    این درت گونه م
ها پيامدهاي بعدي زیادي اضافه برداشت آب از سفره    .شده است  

خواهد داشــت که عالوه بر تخریب تدریجي اکوســيســتم، باعث  
منازعه بر ســر آب و امنيتي شــدن آب که همان هيدروپليتيک  

س     شد. پيامدهاي اجتماعي،  ست خواهد  سي، اقتصادي و حتي   ا يا
شي از     ست محيطي نا سيعي دارد  کمبود و بحران آب زی دامنه و

ــترش فقر تواند باعث مهاجرت،     که مي  و   آوارگي، بيکاري، گسـ
مين  ا شود. شهرهایي که خود به لحاظ تا  حاشيه نشيني در شهره   

ساس بحران آب  بر .[22]آب دچار مشکالت زیادي هستند   این ا
اقتصادي و اجتماعي و... به مروز زمان باعث   عالوه بر پيامدهاي 

ضاي       يري بحرانشکل گ  شده و ف ست محيطي  هاي متعدد زی
ــکونت      نوعي از حالت تعادل خارج      و به جغرافيایي را غيرقابل سـ

در ادامه مواردي از مســائل زیســت محيطي که در اثر   کند.مي
ــور درحال وقوع    کمبود منابع آب ســـطحي و زیرزميني  در کشـ

 گيرند.رد اشاره قرار ميهستند مو

نابع تبعات زیست محیطی ناشی از کمبود مالف( 

 آب سطحی

 آلودگی هوا -

گيري پدیده ریزگردها موضــوع لودگي هوا در نتيجه شــکلآ
ست      ست که در دو دهة گذشته محيط زی هایي  و بخشجدیدي ا

بخشي از این ریزگردها  ده است.  ثير قرار دارا تحت تااز کشور را  
ــایه بوده که         ــورهاي همسـ نتيجه   متعلق به نواحي بياباني کشـ

بخش دیگر  هاي آبي در پيش گرفته این کشورها است وسياست

ست    سيا تخریب منابع آب هاي داخلي در زمينه از آن نيز نتيجه 
  و پدیده گرد ها است. ها و تاالبها، رودخانهسطحي نظير دریاچه 

ــتا غبار در ــال خوزس ــتان  1380ن از س ــهرس هاي آبادان،  در ش
و غبار شش نوبت    خرمشهر و شادگان آغاز شد. در این سال گرد    

حداکثر غلظت     عادل    10هزار و  2با  ميکروگرم بر متر مکعب م
جازل    13 حد م جاز        150برابر  حد م عب  ميکروگرم بر متر مک

ــت  اتفاق افتاد و حداکثر زمان وقوع آن  ــاعت   48آلودگي اس س
ستان، پا     بود. ا شهرهاي خوز سال تمام  ین پدیده پا از چهار 
ضر     7از  ستان و در حال حا شور را درگير    17سال پن  ا ستان ک ا
سال       کرده ست. در  شده ا در  1387و به یک معضل ملي تبدیل 

ــتان گرد  برابر حد   63نوبت با حداکثر غلظت      55و غبار   خوزسـ
پدیده در سال   ساعت اتفاق افتاد، این   84مجاز آلودگي و پایداري

برابر حد مجاز آلودگي و     46نوبت با حداکثر غلظت      66، 1388
  38نوبت با غلظت  42نيز  1390ساعت و در سال    144پایداري 

ضر نيز     76ري برابر حد مجاز آلودگي و پایدا ساعت و در حال حا
 .[2]روز در خوزستان رخ داده است 31کنون تا

ــا  موجود در ایران، باید    ي گرد و غبار  یجغرافيا  از حيث منشـ
عد داخلي و فرامرزي برخوردار       پدیده از دو ب که این  عنوان کرد 

دهد سهم کشورهاي   ا جایي که نتای  تحقيقات نشان مي است ت 
ــعو    تان سـ ــ یه، عربسـ ــور يه در  عراق، سـ دي، ایران، اردن، ترک

  /14.5 /23 /39.2هاي گرد و غباري خاورميانه به ترتيب        طوفان 

تا   15و در این بين تنها  [14]باشــدمي درصــد 3.8 /5.7 /13.8
شه      20 سمان  صد گرد و غبارهایي که در آ ستاهاي  در رها و رو

درصد   85منشا داخلي است و در مقابل    دپيوندایران به وقوع مي
شا خارجي دارد  شاید این ميزان براي برخي    .[5]دیگر من اگر چه 

شد اما نمي      نقا شته با سنخيت دا شور  را براي   توان این رقمط ک
گران حاکي  هاي پژوهش که برآورد طوريبه کشور تعميم داد کل 

ست اکثر طوفان  هاي گرد و غبار در غرب و جنوب غرب  از این ا
ستان   شورلا شاه، همدان و  هاي ک ستان، ایالم، کرمان شا  .خوز ..  من

هاي مرکزي ایران   و در مقابل آن، بخش چاله     [3] دارند  خارجي 
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شــرق و مرکز کشــور لســيســتان و  یعني نواحي شــرق و جنوب 
صفهان و یزد  پدیده گرد و       سان جنوبي، ا بلوچستان، کرمان، خرا
ــتر منشــــا محلي          ــن، بيشـ فان شـ مد آن طو يا بار و در پ غ

  .[7،15،19]دارند
ــال   ــتراتژیک در سـ تا جایي که گزارش مرکز تحقيقات اسـ

ها را در ردیف هفتم، مهم ، بحرا1396 یدات    ن ریزگرد هد ترین ت

در که رغم ایناز این رو، علي .[18]نمایندلحاظ مي رآینده کشــو
ندگي  برخي مواقع  تاالب     ها  بار یادي از  ياي بخش ز ها و   به اح

ست اما به دليل عدم آبخيزداري  کرهاي کشور کمک  دریاچه ده ا
ــا  ــحيو، منش ــت هاي فرادزي گرد و غبار، کنترل آبفرامر ص س

سایه       شورهاي هم سط ک اي مدت، آیندهتوان در بلند . نمي.و.تو

  .[11]ار تصور کردروشن براي حل قطعي گرد و غب
ت، چه حاصل عملکرد  تهدید و تخریب تدریجي محيط زیس 

یا  داري صــنعتي مبتني بر حداکثر کســب ســود اقتصــاد ســرمایه
صل عملکرد افراد عادي جامع  شد، حا صورت به یک  در ه ه با ر 

تدریجي   شــود و آن عبارت اســت از: تغييرنتيجه واحد منجر مي
ي اکوســـيســـتم از  چهره اکولوژیکي و به هم خوردن نظم دیرپا

شدن آب رودخانه    شک  ها، نابودي تدریجي  ها و دریاچهطریق خ
ویژه در هتنوع زیســتي ب از بين رفتنپوشــش گياهي و جنگلي و 

 .انقراضکه در معرض هاي مورد گونه
 

 متر  5000ل دید افقي زیر 1397گرد و غبار کشور از فروردین تا مهر پراکنش جغرافيایي پدیده : 2 شکل

 
  [20]. :منبع

 

 هاتخریب زیستگاه -
ستگاه از جمله مهم سته   ترین زی شدت به آب واب هایي که به 
کوچکترین که با  طوريهســتند. به هاو تاالبها هســتند دریاچه

شدت تحت تا انقطاع در آب ورودي به آن ر گرفته و  ثير قراها به 
از تاالب و   واناي فرهایکنند. مصداقبه سمت نابودي حرکت مي
ــورمان وجود د ــک دریاچه در کش ارد که به دليل کمبود آب خش

ترین  اند و یا در مسير خشک شدن قرار دارند. برخي از مهم   شده 

بختگان خشـک   والب مهارلو، هامون ها شـامل تا تگاهاین زیسـ 
تاالب  ــده و  ــان و گاوخوني جزو     هاي انزلي، ارو شـ يه، پریشـ م

ــيب فراواني ر تاالب ــتند که آس ا از کمبود آب متحمل  هایي هس
 اند. شده

ثر هاي متاي وضعيت سه نمونه از این زیستگاه   در ادامه به بررس 
 .[2]پردازیماز کمبود آب مي

 

 در معرض خطر ایرانهاي تاالب :3شکل 

 
  .[34] :منبع
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شهور  ي هاتاالب گاوخوني یکي از تاالب در ایران  يمرکزم
پناهگاهي  وبرخوردار است منابع زیستي غني از این تاالب است، 

ست   شگري  جاذبه یکي از وبراي پرندگان مهاجر ا ميهاي گرد
هاي مبتني بر آب بدون حســاب و کتاب و در نظر  يتفعالباشــد. 

ش ميزان ورود آب به دليل    نگرفتن حق آبه مربوط به آن و کاه   
سالي    شک سال خ  هاي اخير موجب گردیده که درهاي پي درپي 
شته    شور    ،سال گذ شود. این تاالب که  نيز   آبي وارد این تاالب ن
ست در آینده  ستم    اي نزدیک به یک ه سي عامل تهدید براي اکو

در حال خواهد شــد. تبدیل جانوري و گياهي پيرامون  انســاني،
ضر این تاالب  شده    تقریبا حا شک  ست.   خ دریاچه مهارلو یکي  ا
ستگاه  ست که در   يهادیگر از زی شيراز     15طبيعي ا کيلومتري 

ــعتي حـدود    مربع روزگـاري    کيلومتر 600قرار دارد و بـا وسـ
شـــد، به  راي حيات وحش و پرندگان محســـوب ميپناهگاهي ب

 .[2]دليل خشکسالي در حال نابودي است
ميليارد متر مکعب آب  5.5ساله مقدار   دریاچه اروميه که هر

هاي اخير داد، در ســـالخانه در خود جاي ميرود 21را از طریق 
دليل انقطاع آب از طریق سد سازي و کمبود آب ورودي سطو به

ست و آب موجود در آن        شده ا شوره زار  سيعي از آن تبدیل به  و
شوري بيش از حد مواجه گردیده  به  دليل بحران و کمبود آب با 

ست بوم که         ست تا این زی سبب گردیده ا شوري آب  ست. این  ا
ــدها هزار فالمينگو و هزاران پرنده کوچنده  روزگاري ميزبان صـ

المللي پرندگان  عنوان یک مسـير بين هدیگر بود، اهميت خود را ب
ــي از    مهاجر از دســـت بدهد. همچنين تغييرات اکولوژیکي ناشـ

ــت که جمعيت آرتمياها  ــده اس عنوان تنها  به کمبود آب باعث ش
سال    موجودات سبت به  شته  زنده در این دریاچه ن   40تا هاي گذ

گونه برداشتي در حال حاضر که هي نبا آبرابر کاهش پيدا کند و 
اي این ذخایر بازســازي نشــود در آینده اگر  .گيردرت نميصــو

 .[2]نزدیک اثري از این آبزي ارزشمند باقي نخواهد ماند

 ای)میکروکلیما(تغییر اقلیم ناحیه -
يه   بهترین  ناح ــداق تغيير اقليم  نابع آب   مصـ با م اي مرتبط 

و یا تخریب تنها منبع آب  کمبودسطحي در کشورمان در نتيجه   
منطقه ســيســتان یعني دریاچه هامون اســت. ميانگين دما در   

هاي خرداد، تير، مرداد و شـــهریور در دوره پرآبي این دریاچه ماه
سانتي  38.7 سطو     درجه  شکي  ست. این ميزان در دوره خ گراد ا

به      چه  یا ــانتي   40.8در جه سـ يدا مي در ند.  گراد افزایش پ در ک
  120پرآبي بر وســعت دریاچه افزوده شــده و بادهاي   هايدوره

یدن بر روي    با وز کاهش       روزه  ماي هوا را  چه، د یا ســـطو در
بل توجهي دارد.             مي قا قه اثر  یل اقليم منط عد که در ت ند  ده

ستيالي   دوره درهاي پرآبي دریاچه سال  در ميانگين تبخير نيز ا
هاي باشـــد ولي در ســـالمتر ميميلي 2612روزه  120بادهاي 

متر افزایش یافته است. افزایش  ميلي 3312خشک این ميزان به  
شکي         ست. خ شکي هوا ا شي از خ ميزان تبخير در این مقطع نا
باال     هوا و گرمي آن در طول این دوره گنجایش رطوبتي هوا را 

ــت. افزایش تبخير در برده و در نتيجه بر ميزان تبخير  افزوده اس
شود رطوبت از منطقه   بب ميروزه س  120استيالي بادهاي   دوره

شش گياهي و حيات   خارج گردد. در نتيجه آن، اثرات منفي بر پو
ساني خواهد گذا  شدید خا       جانوري و ان سایش  سبب فر شت و 

بي منطقه  هاي پرآروزه در دوره 120هاي د. سرعت باد شو نيز مي
شته ولي در دوره  سرعت بادهاي    کاهش دا شک به    120هاي خ

  .[9]یافته استروزه نيز افزایش 
ستان یک دریاچه     بنابراین در سي شت  یاچه هامون واقع در د

شا تا دائمي با  سال   من ست. در  هایي که دریاچه مين آب خارجي ا
شتري از منطقه را آب فرا گرفته و پ     پر سطو بي ست  شش  آب ا و

ــش گياهي در منطقه    ــطو آب و پوش گياهي نيز افزایش دارد. س
ثر تبخير و تعرق افزایش شــود که رطوبت نســبي در اســبب مي

 يحدود شــکننده منطقه را تایابد که این خود اقليم خشــک و 
صل گرما مقداري از انرژي گر تعدیل مي شيد  کند. در ف مایي خور

سبي در منطقه افزایش  شود  صرف تبخير و تعرق مي  و رطوبت ن
روزه دما کاهش محســـوســـي  120یابد که با وزش بادهاي مي

یش رطوبت نســبي ســبب کاهش شــيب دارد. کاهش دما و افزا
  120عت بادهاي شـود که به دنبال آن از سـر  يرات فشـار مي تغي

حيطي  شود. مجموع این شرایط باعث ایجاد ممي روزه نيز کاسته
ــاکنين منطقه مي ــالمطلوب براي س هایي  گردد. در مقابل در س

شک مي   که  شد سطو دریاچه خ ش  ،با يدي تبدیل به  تابش خور
و به دليل کمبود رطوبت دما افزایش پيدا گرماي محسوس شده   

ت کرده در نتيجه شيب تغييرات فشار نيز افزایش یافته و بر سرع  
هاي    باد مل   روزه افزوده مي 120وزش  ــود. مجموع این عوا شـ

ــال مي 5خير منطقه را به تب ــاند. افزایش تبخير در متر در س رس
ست            شش گياهي، از د سبب نابودي پو ستان  سي شک  منطقه خ

ــدید خا  مي رفتن ــایش ش ــود در زمان  رطوبت خا  و فرس ش
سرعت بادهاي       سوبات کف دریاچه با افزایش  شکي دریاچه ر خ

ست محيطي بي   120 سته و خطرات زی شماري   روزه به هوا برخا
ساکنين منطقه ایجاد مي  شامل:     را براي  شکالت  کند. که این م

ــمي، بيماريبيماري  یر خا  هاي عفوني و به زهاي ریوي، چشـ
ــکوني و تخریب نهرهاي    هاي زراعي، خانه   تن زمينرف هاي مسـ

  .[9]آبياري است

منابع تبعات زیست محیطی ناشی از کمبود ب( 

 آب زیرزمینی

 نشست زمین -
ــت بي ــفرهیکي از پيامدهاي مهم برداش هاي آب رویه از س
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و نشست زمين است. افت سطو      ها زیرزميني متراکم شدن الیه 
شده و        زميني موجب کاهش آب زیر سفره  ستاتيک  شار هيدروا ف

دهد و  ري خود را از دست ميبخش جامد یا ساختمان سفره پایدا  
عث فشرده شدن ذرات و از بين رفتن فضاهاي مفيد بين ذرات    با

گردد. نشــســت زمين  ذرات ســيلت و ماســه ميبه خصــوص در 
ــيال رخ نمي طور معمبه ــله با خروج سـ دهد بلکه در  ول بالفاصـ

نشـسـت    ار مقد .[12]افتداز برداشـت اتفاق مي  ترزماني طوالني
متر متغير ســـانتي 50تا  1براي هر ده متر اُفت ســـطو آب بين 

ست که دامنه این تغيي  ضخامت و تراکم پذیري الیه ا ها، رات به 
ــترس بســتگي دارد. پدیده  طول زمان بارگذاري، درجه و نوع اس

ــت زمين باعث بروز   ــس ــکالتي مانند تخریب ابنيه، لونش   لهمش
له      باال آمدن ظاهري لو آب از ســـطو زمين ، ریزش هاي  زایيل

ها، ایجاد درز و شــکاف در زمين، تغيير شــيب زمين،   جداره چاه
سازه خيزي، فرو رفتن تدریجي دکل سيل  شافزای ها، تغيير ها و 

 .[16]گرددميهاي منطقه ها و جادهشيب رودخانه
ــفره هاي آب زیر زميني ایجاد یکي دیگر از موارد تخریب س

شت بي  35 سئله به      فروچاله در نتيجه بردا ست. این م رویه آب ا
خوان دشت ابرکو  کسري یک ميليارد متر مکعبي آب در آبدليل 
س  سطو آب  21ت که همراه با افت ا و تداوم  هاي زیرزميني متر 

ها اغلب در چاله ســت. فروارویه خشــکســالي و نيز برداشــت بي
کشــاورزي منطقه که در معرض خطر خشــک   هاياطراف چاه

ر اثرات فرو نشــســت د .[6]شــدن قرار دارند ایجاد شــده اســت
ب در اثر افت سطو آ  ترین و زیانبارترین است. کشاورزي مهلک  

بدار  آ هایي که قبال، خلل و فرج الیهو فرونشـسـت سـطو زمين   
امر موجب آیند. این صورت فشرده در مي  مسدود شده و به  بودند 
سال   مي هاي بعد حتي با تزریق آب و چندین برابر  شود که طي 
دار نفوذ نکرده و  هاي آبدن ميزان نزوالت جوي، آب در الیهش 
شود. به    درب آ صورت روان به صطالم   سطو زمين جاري  این ا

ته مي  "ها خوانمرگ آب" پذیري       گف نا پدیده جبران  که  ــود  شـ
ست.  س در خا  ا شست زمين با  دار ئلههاي م تر  خوردن  ، فرون
سياري شود که نمونه مراه ميسطحي ه هاي خا   هاي آن در ب
 .[1]قابل مشاهده استمانند دشت ورامين هاي کشور از دشت

 
 آب زیرزمينيهاي فرونشست زمين در نتيجه تخریب سفره :4 شکل

 
  [31].. :منبع

 

 خوان زیرزمينيافت آبنشست زمين در نتيجه فرو: 5 شکل

 

 
 .[36] :منبع
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زمینی) از بُعد کمی و تخریب سفره آب زیر -

 کیفی(

ي رویه دليل استفاده بزميني بههاي آب زیرعدم تجدید سفره
ي هاع آب ســطحي و همچنين منابع آب زیرزميني در چاهاز مناب

ــاورزان براي  ــتيابي به آب از طرنيمه عميق و تالش کش یق  دس
شــدن    زمينه را براي تهي ،هاي نيمه عميق به عميقتبدیل چاه
ضوع  هاي آب زیر زميني فراهم کرده است. مصداق این مو  سفره 

نطقه من یزد است. این نواحي کشاورزي شهرستان ابرکو در استا  
زد یورزي در استان هاي مهم توليد محصوالت کشایکي از قطب
ست و   صد از جمعيت   35ا ستان در    53در شهر  هزار نفري این 

ل        ــئ که این مسـ ند  غال دار ــت ــاورزي اشـ نار   بخش کشـ ه در ک
  عد کمي وشدید سطو آب از ب   تهاي پياپي موجب افخشکسالي  

 کيفي شــده اســت. با توجه به کاهش بارندگي روند افت ســطو
يت و کميت آب   به رو هاي زیرزميني  کيف حال افزا روز  یش ز در 

ســمت   به هشــور از کفه ابرکو هايکه هجوم آبطورياســت به
ــت ها، خوانآب ــوري و تلخي آب چاه  ممکن اسـ هاي ميزان شـ

به سطو  در مرحله بعد پم اژ این آب .کشاورزي را دو چندان کند
ــده و  ــوري خا  ش زمين کشــاورزي را غير قابل  زمين باعث ش

ر به آب در این منطقه دکند. تالش براي دســتيابي  کشــت مي 
جایي و کف شکني  هقالب اقدامات ویرانگري مانند درخواست جاب 

ورد محل  م 170ابرکو شـــده اســـت. که بيش از هاي اغلب چاه
کنار  ير داده شــده اســت و درمرتبه تغي 9هاي کشــاورزي تا چاه
ــته   دان توجهي نيز در بر هاي باالي حفاري، نتای  قابل       هزینه  شـ

ست. به  سفره   ک طوريا سطو    30هاي آب زیر زميني در ه افت 
ز  ابه گفته یکي  .متر رسـيده اسـت   30سـال گذشـته به بيش از   

شاورزان   شاور  هشهر ابرکو  "مزرعه برزن"ک زي  یک حلقه چاه ک
تر آب لي 25زمين  متري 90و از عمق  را چهار بار جابه جا کرد      

  دهي ازکند و در حال حاضــر ميزان آبداشــت ميدر هر ثانيه بر
به   300عمق  ته           13متري زمين  یاف کاهش  يه  ثان ليتر در 
  .[6]است

سفره    ضالت کاهش ميزان آب در   آبهاي یکي دیگر از مع
شور ا     زیر شروي آب  سفره و پي ست.   زميني کاهش کيفيت آب 

ب زیرزميني در دشت سيرجان   کي آیهدایت الکترهاي طبق داده
  ،است انجام شده 1385ـ  1386ا ت 1380ـ  1381هاي طي سال
ــوري باالتر و در دوره ــال داراي ميزان شـ هاي خشـــک هر سـ

ته    هاي  رهدو ــ ــوري کمتري داشـ اند. اما در مجموع    بارندگي شـ
سيرجان طي دوره        شت  شوري آب زیرزميني د سط  ساله    6متو

شي معادل   سانتي  368مذکور با افزای   480متر به ميکروموس بر 
سانتي  ست و در ردیف آب   ميکروموس بر  سيده ا شور   متر ر هاي 
سط قرار گرفته   سال     متو شوري در  شترین افزایش  ست. بي هاي ا

دليل معکوس شدن   مربوط به نواحي حاشيه کفه نمک به گذشته  
شــيب هيدروليکي و به تبع آن پيشــروي آب شــور بوده اســت.   
احداث سد بر روي رودخانه تنگوئيه نيز سبب کاهش تغذیه سفره  

شــور کفه نمک به    وم آباز این رودخانه و افزایش شــدت هج
سفره آب زیر    ست.       يزمسمت  شده ا سيرجان  شت  یکي  ني در د

سفره   سطو آب  شدن     هاي دیگر از اثرات افت  شک  زیرزميني خ
سایش خا  و      سيب به محيط جانوري، فر گياهان و به تبع آن آ
سيرجان در پي افت        شت  ست. این پدیده در د سترش بيابان ا گ

رطوبت مورد نياز،  سطو آب و کاهش دسترسي ریشه گياهان به     
ــت. عالوه بر این، آب زیرزميني نواحي غربي و   در حال وقوع اس
سفره، وجود مواد ریز       سب  شت به علت عدم تغذیه منا جنوبي د
دانه از جمله رُس و ســيلت در رســوبات منطقه و همچنين وجود 

تبخيري، داراي رخساره کلروره سدیک و شوري بسيار     هاي الیه
متر در حاشــيه ميکروموس بر ســانتي 23000لتا حدود  باالســت

کویر سيرجان  و در شرایط کنوني براي شرب انسان و دام حتي     

  .[12]زي نامناسب استآبياري زمين کشاور
هاي زیرزميني   مورد دیگر در ارتباط با پدیده شـــور شـــدن آب    

ست. به گفته       شان ا منطقه فالت مرکزي ایران و باالخ  دشت کا
ست     تورج فتحي معاون دفتر آب سازمان حفاظت محيط زی و خا  

ــکل مي  ــدن در بخش هایي ش ــور ش ــتگيرد پدیده ش ها و  که دش
خا  شـــور و    هاي آن داراي  ته وي        کویر به گف ــت.  يایي اسـ قل

ــده  هاي آبخوان ــوري ش ــان که دچار ش ــت کاش اند دیگر قابل  دش
اطراف مسدود شوند و تغذیه    هاي برگشت نيستند حتي اگر تمام چاه  

برســد، آب آن بخشــي که شــور شــده اســت دیگر ها طبيعي به آن
شـود. وقتي که به طور مداوم آب شـيرین قابل شـرب     شـيرین نمي 
یابد، در  مي صورت طبيعي کيفيت آب نيز کاهش شود به برداشت مي 

ــتفاده بي رویه   واقع غلظت نمک و امالم محلول در آب به علت اس
ــت  هاي غيرقابل    پدیده   یابد و این مورد هم جز  مي افزایش برگشـ

  .[8]است
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 ممنوعه و در معرض خطر کشورهاي دشت :6شکل

 
  .[35]. :منبع

 

 تجزیه و تحلیل 
ست که به دليل قرارگيري در مناطق کم بارش      شوري ا ایران ک
جهان؛ همواره با کمبود آب مواجه بوده اســت. این کمبود آب به  

صنعتي و فعاليتدليل افزایش ميزان جمعيت  شاورزي،  هاي   و ک
ست      شدن حرکت کرده ا سمت بحراني  فضاي   کهروز به روز به 

سير بحران قرا   شور را در م سام   ر دادهجغرافيایي ک و به انواع و اق
ست بحران ست. منابع آبي و   هاي زی محيطي پيچيده دچار کرده ا

مناطق مرطوب کشـور نسـبت به مناطق خشـک داراي وسـعت      
ــورت متقارنمنابع آبي نيز به ،کمتري بوده ــور ص ــطو کش  در س

از   اند. در این ميان برداشت و مصرف بيش از حد آب  نشده  توزیع
آمدن نتای  ناگواري در وجود هعث بمنابع ســطحي و زیرزميني با

شاهد این مدعا   هاي طبيعي و اکولوژیک کشور شده است.عرصه
ها و  در فضـاي کشـور آمارهاي مربوط به خشـک شـدن دریاچه    

صه تاالب شت هبهاي جنگلي، ها و عر هاي بحراني  وجود آمدن د
خيز کشــاورزي و همچنين نشــســت زمين و   در مناطق حاصــل
ناطق داراي اقليم  تغييرات اقليمي در يه    م ما   ناح ايلميکروکلي

ست       ست محيطي چيزي ني ست. مهمترین عامل این فجایع زی ا
مصــرف بيش از حد آب در منابع آب ســطحي و زیرزميني و   جز

يل          به دل نابع آبي  یه این م غذ عدم ت بارش و    همچنين  کمبود 
سالي    شک شدید ت  هاي زیاد.خ ضا براي آب و در مقابل   افزایش  قا
اي متناوب باعث شــده اســت بيالن منابع آبي به  هخشــکســالي

ــورت منفي در آیدل ــرف آب بيش از مقدار   یعني این صـ که مصـ
شونده   شد  در این ميان با مصرف آب  تجدید  هاي سطحي   آن با

ــتحصــال آبو نابودي این منابع به ،  دليل وجود فناوري براي اس
ــفره ــطو زمين پم اژ وهاي زیرزميني را تا آخرین س   قطره به س

ــئله نهایتا ــده   این مس ــفره آب زیر زميني منجر ش به تخریب س

ــت. از این مرحله به بعد دیگر هي  منبع آبي باقي نمانده و          اسـ
در این کند. سمت نابودي و قهقرا حرکت مي ي بهمحيط جغرافيای

ت  اي خواهيم بود که همه معضاليچيدهشاهد وضعيت پ یند مافرآ
رت یک کالف در هم  صــوشــکل گرفته ناشــي از بحران آب به

شت به مرحله اول و احياي محيط    آمده که امکانپيچيده در بازگ
توانيم این مرحله را  مي. بنابراین وجود نخواهد داشـــتزیســـت 

شور بدانيم.       ضاي یک ک ستم در ف سي به  یند فرآ تراژدي یک اکو
فرآیندي است که از   و غبار در کشور   هاي گردهسته  وجود آمدن

له زماني تشدید  شود این مسئ  سطحي ناشي مي  نابودي منابع آب 
بياباني و شکننده قرار داشته هاي شود که منابع آبي در محيطمي

سطحي و       شند. با افزایش مصرف آب موجود در این منابع آب  با
شدن آن   شک  شود تا این  اي فراهم ميها زمينهدر مرحله بعد خ

قه و همچ           جه حرارت منط یل در عد ماني در ت که ز ناطق  ين نم
سرعت وزش باد به دليل تا  شار هوا    کاهش  شيب ف داراي ثير بر 

شار     آبي با از بين رفتن آب این منابع ثير بودندتا شيب تغييرات ف
سبت به زمان پر  طوري که هم درجه حرارت آبي تغيير کرده به ن

سرعت وزش باد   کنند. با افزایش همزمان افزایش پيدا ميو هم 
ــداین دو پارامتر و  ــکهمزمان ش ــدن منبع آبي در  ن با خش ش

شکل زمينه ،منطقه سته اي براي  هاي گرد و غبار فراهم گيري ه
ي  شده و کل فضاي کشور را تحت تاثير قرار داده و باعث آلودگ    

سيله ریزگردها مي  شکل . مصداق این فرآ شود هوا به و گيري یند 
  ینا. بنابراست  و غبار در کشور و رسيدن آن تا تهران   پدیده گرد

نابع آب            مي نابودي م به  ها مربوط  یده ریزگرد پد فت  توان گ
ــورهاي    ــت و بخش خارجي آن در کش ــور اس ــطحي در کش س

بي اجرا هاي آدارد که این بخش هم نتيجه سياست  همسایه قرار 
ست     شورها ا کمبود بحران  و دیگر از تبعات یکي  .شده در این ک
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ساني، گياهي و جانوري موجود در    آ شدت حيات ان یک ب که به 
ــتگـاه را تحـت تـا    دهـد تخریـب و نـابودي    ثير قرار ميزیسـ

مني  ها ماها و تاالبحوضـه دریاچه  هاي طبيعي اسـت. زیسـتگاه 
ست به زندگي انواع گونه براي طوري که هاي گياهي و جانوري ا
ست و در این ميان       زند سته به آب ا شدت واب ساکنان به  گي این 
تاالب   مي فت  نه  ،ها توان گ ود در زمين  بيعي موجهاي ط گنجي

صنعتي  به دليل فعاليتو  العاده غني هستند هستند که فوق  هاي 
به مناطق صنعتي و   هایي نظير انتقال آب سياست  و کشاورزي و  
سدها، عمال      همچنين انقطاع سيله  شور به و آبي براي   آب در ک
تاالب     یه این  غذ چه   ها ت یا يات در این      ها  و در نده و ح ما باقي ن

ــتگاه ــده ها زیس ــتگاهنابود ش طور  ها بهبنابراین تخریب این زیس
 .مستقيم نتيجه کمبود و بحران آب است

ترین منابع آبي که در تعدیل درجه حرارت یک ناحيه   از مهم
ستند همان  شده     گونه که قبالداراي اثرات فراواني ه شاره  نيز ا

منابع آب سطحي هستند. این منابع آب سطحي قادر بوده ميزان     
عدیل دماي     یک منطقه افزایش  رطوبت را در هواي   داده و در ت

ــداق این گزاره منطقه      آن نقش بي ند. مهمترین مصـ بدیلي دار
ــيســتان و تنها منبع آبي آن یعني دریاچه هامون اســت. منبع   س

هاي افغانستان بوده و به دليل سياست تغذیه این دریاچه در کشور
شور ميزان آب ورودي به این    شده در این ک چه دریا آبي تدوین 

ست و به   شده      کاهش پيدا کرده ا سته  سعت آن نيز کا تبع از و
  120که این منطقه تحت ســيطره بادهاي اســت. با توجه به این

ــتان قرار دارد وجود این در  ــيسـ یاچه همزمان که باد بر  روزه سـ
شته و باعث   سطو آن مي  وزد تعدیل اقليم منطقه را به همراه دا

ــرعت وزش بادک ــود. در مقابلمي اهش س ــطو زماني ک ش ه س
شــود زمينه را براي فرســایش مي پوشــش آب در منطقه محدود

حيات انســاني و گياهي و جانوري فراهم بر  ثيرتاشــدید خا  و 
ند. يم ند آ         ک ــریو فرآی به تشـ که در فوق  نه  گا ند  ها  نموارد چ

مربوط به بحران در زمينه تخریب منابع آب سطحي   ،پرداخته شد
بود. در ادامه به مســائل زیســت محيطي که تخریب منابع آب   

ند مي   زیرزميني  نابع آب زیرزميني به همراه دار از   پردازیم. م
ــتند که در ایران به   ــورتي نامحدو منابعي هسـ ها بهره  د از آنصـ

گيري لبهره برداري بي رویه باعث شــکشــود. این برداري مي
ب ها تهي شدن سفره آترین آند که مهمشواي ميمسائل ثانویه

ست   زیرزميني و نهایتا شست زمين و یک عمل     گشک ي زمين و ن
شور و جایگزیني آن تخریبي دیگر با عنوان هجوم آب ها با  هاي 

ست.     شيرین ا سفره آب زیر زماني منابع آب  مق  در عزميني که 
ــط یا کم دچار کمبود آب مي   ــومتوسـ بهره برداران از آب د، شـ

ستيابي به آب   در ستند. این  صدد د هاي موجود در اعماق زیاد ه
سئله به م  سفره آبي  م شود. در ادامه  ميرور زمان باعث تخریب 
ها و پم اژ آن به  هاي شــور به این ســفره یند هجوم آبآاین فر

هاي عث شــور شــدن خا  و تبدیل شــدن زمينســطو زمين با
ــوره زار مي  ــت     مرغوب به شـ ــود که فاقد توانایي براي کشـ شـ

  محصوالت کشاورزي هستند.
 

 مناطق بحراني آب در کشور و تبعات زیست محيطي آن :3 جدول

مناطق بحرانی آب در 

 کشور

 در کشور بحران زیست محیطی مصادیق های زیست محیطی کشوربحران

 
 
 
 

 هادشت -

 
 .ـ نشست زمين1
 
زمينيلشور شدن و خوان زیرـ تخریب آب 2

 .خشک شدن  شور شدن خا 
 
 .هاـ از بين رفتن قنات3
 
 .شور شدن خا  -4

ــ تخریب آب ــتان فارس   خوانــــ ــنجانلاسـ خوان هومند آب ،هاي ارسـ
ــردلدمــاونــد  يرازيلهرمزگــان      -خوان کُردي  آب ،آبسـ ــ خوان  آب ،شـ

 . کنگاورلاستان کرمانشاه
دشت نيشابور، دشت    قرچک، دشت ورامين و ل پدیده فرونشست زمين در  -

 دشت ابرکوه . مشهد،
 ،دشت شبستر    شدن سفره آب زیرزمينيل دشت ابرکو، دشت کاشان،     شور -

 دشت دامغان و ... .
شت گنبد     - شدن خا  در د ستاني آذربایجان   -شور  آالگُل، مناطق کوه

 . شرقي و...
نات    - ــدن ق ــک شـ یب و خشـ نات  هال تخر قد  ابرکو، هاي  ق نات ل بهل ق  ن

 . چهارمحال و بختياري ، قنات شاه علي نگينان در شهرستان درميان و...

 
 

 هادریاچه -

 .ـ کاهش ميزان آب ورودي1
هاي جانوري موجود ــــ از بين رفتن گونه2

 .در آب
 0ـ آلودگي آب3
 0فزایش شوري آبا -4
 .ايـ تغيير اقليم ناحيه5
 .افزایش سطو ميزان نواحي بياباني -6

 هاي:یا کاهش سطو آب دریاچهشک شدن خ
 .ـ اروميه
 .ـ بختگان
 .ـ هامون
 .ـ مهارلو
 .ـ طشک
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مناطق بحرانی آب در 

 کشور

 در کشور بحران زیست محیطی مصادیق های زیست محیطی کشوربحران

 
 

 هاتاالب -

 .هاخشکي تاالب -
 .هاي گياهينابودي گونه -
 .هاي جانورينابودي گونه -
سته شکلي  - هاي ریزگرد آلودگي گيري ه
 .لمحيط زیست تاالب  آب
 .ايتغيير اقليم ناحيه -

 هاي:تاالبخشک شدن و یا کاهش سطو آب 
 .هور العظيم-
 .شادگان-
 .ميقان-
 . و... گاوخوني-

سئ  صلي  له م ضر ناظر بر  ا ست محيطي   پژوهش حا تبعات زی
ناخت عميق تبعات این امر       اگ ،بودبحران آب در ایران  ــ رچه شـ

دليل وســعت دامنه آن و همچنين عيان شــدن تدریجي اغلب  به
ــد، ولي ب  ــکلي مي باش ــاس این تبعات کار مش   بههاي یافتهراس

ترین تبعات بحران آب در ایران مواردي همچون  مهم دست آمده

ــتگا لاز طریق آلودگي هوا هاي طبيعي،  هریزگردها ، تخریب زیس
ست و    ايلتغيير اقليم ناحيه ش سفره ميکروکليما ، ن هاي تخریب 

که اهم این موارد مي باشند زميني در ابعاد کمي و کيفي  آب زیر
  اند.مورد اشاره قرار گرفته 7در قالب شکل 

 
 پژوهشمدل مفهومي  :7 شکل

 
 

 گیری نتیجه  
بحران و کمبود آب یکي از عوامل تهدید کننده حيات انســاني،   

ست. این بحران در       شور ا ضاي ک مرحله گياهي و جانوري در ف
نساني شده و دولت با اقداماتي  هاي ااول باعث اختالل در فعاليت

ــدد حل کردن این در ــکالت مربوط به بحران آب برص مده آمش
ــت. در این زمينه اقداماتي نظير ــازي، بهره برداري از    اس ــدس س

ــتور کار قرار  ــتمنابع آب زیر زميني و... را در دس  . دقيقاداده اس
ست محيطي   ست   بحران زی سيا هایي مرتبط با آب نتيجه چنين 

به  ــت.  نده      اسـ ما باقي که آب محدود  ــورتي  نين از طریق چ ؛صـ
 هاي طبيعي جلوگيريبه زیســتگاه هایي از ورود آنســياســت 

اسـاس  برکه  حاضـر  هاي تحقيقیافتهيل تجزیه و تحل شـود. مي
ــادیق بحران ــکل گرفته در نتيجه   مص ــت محيطي ش هاي زیس
ــته،     کمبود و بحران آب ــور به وقوع پيوسـ ــاي کشـ  که در فضـ
ــده ــت گردآوري ش ــاني بدون    ؛اس ــان داد که مداخالت انس نش

به در جهت رفع          جان مه  عات ه طال که  کمبود آب م ــور  در کشـ
  خود را به دنبال داشته است. ت  بهها و مدیریت آب مخسياست

هایي کســـب اگرچه ممکن اســـت گاهي در یک حوزه موفقيت 
شد ولي   شور      تبعاتکرده با شایندي را بر ک ست محيطي ناخو زی
و حيات بلند مدت در فضاي جغرافيایي کشور  تحميل کرده است 

ــت از مهمترین تبعات بحران یا کمبود  .را به مخاطره انداخته اس
مل:    ــا ها    آب مواردي شـ لب ریزگرد قا یب   آلودگي هوا در  ، تخر

گاه  ــت يه   ها،  زیسـ ناح با      تغيير اقليم  که مرتبط  ما   ايلميکروکلي
در ارتباط با تخریب منابع آب  تخریب منابع آب ســـطحي بودند.

سفره     زميني موزیر ست زمين و تخریب  ش هاي آب اردي چون ن
  است.ب در کشور ر ابعاد کمي و کيفي نتيجه بحران آزیرزميني د

رچه باید اذعان داشــت که تبعات این امر بســيار زیاد و حتي  اگ
 اغلب هنوز ناشناخته هستند.
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