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 راد مراد کاویانی

  چکیده

در تحـوالت   اي   نقـش فزاینـده    ،ساختارهاي سیاسی، فرهنگی و اقتصادي جوامـع      

هاي موجود گویاي فزایندگی دامنه مداخالت انسانی تهیافها و داده. اند یافتهشناسی بوم

ایـن    ویرانگـر   پیامـدهاي  . است ويکر  محیط زیست محلی و     تخریب  فروسایی و  در

 بحـران محـیط   و بـه چـالش کـشانده    گستره اسکان بـشر را      انسانیِامنیت   مداخالت،

ا آشفته  و تعادل محیط ربرکشیدهدر جایگاه یکی از مصادیق امنیتی چندالیه را زیست 

 روند تخریب محیط زیست در طـول چنـد دهـه اخیـر افـزایش      ،در ایران . استکرده  

دیگـر  پیـشگام  کـشورمان   ،اي کـه در بـسیاري از مـوارد    بـه گونـه    ،اي یافتـه  سـابقه  بی

ینـد موقعیـت جغرافیـایی و توپـوگرافی         آبرمحـصول   بیشتر این آمارهـا     . ستکشورها

 و هاسازه یداري محیط در طراحی واجرايتوجهی به نقش جستار پاسرزمین ایران، کم

تـداوم  رسد  به نظر می  . هاي دولتی است  توجهی سازمان کم، ناآگاهی عمومی و     فضاها

 محـورِ   محـیط هاي امنیتـیِ  کشور را با چالش،کم در دو دهه آینده این وضعیت، دست 

   .تندبرخوردار هسنیز  و ثبات پایداري  ازرویارو خواهد کرد کهبر پرهزینه و زمان

   و مخاطرات محیطی تاالب، فرسایش،آلودگی،  امنیت انسانیهاي محیطی، بحران:ها واژهکلید

                                                                                                              
  خوارزمی( سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس، استادیار دانشگاه تربیت معلمدکتري جغرافیاي(  
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  مقدمه

 وضـعیت و  اي درکننـده  نقش تعیـین   ، و مدیریتی جوامع    فرهنگی، اقتصادي  علمی،رویکرد  

سـندي    ابـزار و برخاسته از ایـن رویکردهـا،  هاي ها و یافته داده.داردکیفیت محیط زیست آنها   

 را در کنار جستار توسعه هاحکومتمقبولیت و مدیریت  ، کامیابی، ناکامی  که توان برآورد   ستا

رشـد و   .  زیـستکره بـه شـدت دچـار بحـران اسـت            دهند  نشان می   هاي موجود  پژوهش .دارد

هاي صـنعتی، افـزایش    هاي سوداگرانه و مصرف فزاینده مواد و انرژي، فناوري        گسترش اندیشه 

شدید فقر و هاي آن، افزایش سطح رفاه و گاه ت به تأمین نیازها و خواسته    جمعیت و لزوم توجه   

زیـست را در  مقوله ، عاوضا تداوم این و فروسایی آن را در پی داشته چیرگی انسان بر طبیعت،   

آب، هوا و خاك که به شدت آلوده و  .است  جدي مواجه ساختههايمفهوم فراگیر آن با چالش

سـازي،  گیـران کـالن در قالـب راه     ایی اندیشه توسعه در نزد تـصمیم       نمود فض  ،اندفرسوده شده 

سدسازي و صدها سازه دیگر است که بدون توجه به مقوله پایداري محیط، ویرانی   شهرسازي،

  .اند ارمغان آوردهه برا  آنو فروسایی 

 رخـدادها بـر  این   برآیند پیامدهاي زیانبار     ،هاي محیط زیست  نگرش امنیتی به مقوله بحران    

هـا و  هاي محلی و ملی بر سر کـاهش سـطح برخـورداري    معیشت و فزایندگی دامنه کشمکش    

هـاي  هـا و یافتـه    اي کـه داده   آینـده . ناپذیر آینده است   بینیپیش )ناخوشایند(هراس از تحوالت    

هــاي بـا ایــن حـال، توزیــع بحـران   . انــد هـشدار آن را دیرگــاهی اسـت کــه سـر داده   ،علمـی 

نگرش عمومی نسبت به محیط زیـست، موقعیـت جغرافیـایی، سـطح           تابعی از    ،محیطی زیست

، برخـورداري از قـوانین   محـور  هاي توسعهمحیطی در تدوین برنامه رفاه، جایگاه ارزیابی زیست 

در جاهایی کـه    (  خشکسالی هاي پدیده .است مانند آن    جدیت اعمال قانون و    مد،آجدي و روز  

 و )هـاي انـسانی  متـأثر از پـویش  ( زایـی  بیابـان گسترش پدیده ، )در گذشته هرگز رخ نداده بود  

مدسازي آ ناکار ،)صوتی، هوا، خاك، آب   ( هاانواع آلودگی  ،زمینی زیر هاي  سفره سطح آب کاهش  

 .انداند که تقریباً فراگیر و کروي شدهيرخدادهاي نوپدید غیره، بنیادهاي زیستی و

 جلودار تخریـب محـیط زیـست         گاه  بلکه ،ماندهکشور ما نیز از پیامدهاي یادشده به دور ن        

تـوان  شدت دامنه آلودگی و تخریب محیط زیست در ایران به حدي است که دیگر نمی              . است

 ،براي نمونه. است  به طوري که مقوله توسعه با تخریب محیط همزاد شده         ؛نهادبر آن سرپوش    
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ین، فرونشـست زمـ    مسائلی همچـون  در  وهواست  اول جهان در آلودگی   ایران جزء ده کشور     

ــابودي تــاالب  ــا ن ــست جهــان     ،زایــی بیابــانوه ــاً در شــمار ده کــشور نخ  اســت غالب

ردهـاي عربـی بـا       قلمـرو گـسترش ریزگَ     .)http://www.econews.ir:5/8/1388زاده، محمدي(

 از تهران هم گذشت، مقوله کشند قرمز حیات آبزیان خلیج 1388سال در  ،مرزي برونخاستگاه 

 آغـازي  ،فروپاشی شوروي روندهاي توسعه در شمال ایران و د،کنفارس را به شدت تهدید می 

 کنترل رودهاي فرامـرزي  ه و آن شدهاي و تاالبزیانب نابودي آ ،بر آلودگی فزاینده دریاي خزر    

 به نظـر  .ه است معیشت و زیست را در شرق کشور به نابودي کشاند      ،از سوي همسایه خاوري   

 چنان نتایج زیانبار و دیرپایی در       ،زیست کشور رسد تداوم تشدید تخریب و آلودگی محیط        می

هزینه و پر اگر نه ناممکن که بسیار ،ابعاد مختلف به دنبال داشته که گاه بهسازي و بازسازي آنها

  .محیطی هستیم  به طوري که شایسته عنوان بحران زیست، خواهد بودبرزمان

  

  مخاطرات محیطی .الف

بـه شـمار     با خاستگاه طبیعی یا انسانی       ا تدریجی  ی ي ناگهانی ها، پیشامد مخاطرات محیطی 

 .شـود  با خطر مواجه مـی بشر  و اسکانگستره زیست امنیتِ  وسالمت ، که متأثر از آن    روندمی

 1اجتماعی-و روانی شناسیزیست مکانیکی، ،طبیعیمخاطرات محیطی را به پنج دسته شیمیایی، 

بینی بروز   پیش، موجوديها یافتهبر پایه. )2010/2/1o. http://en.wikipedia.org(کنندمی تقسیم

 . آن متصور شد   اي هرچند نتوان زمان دقیقی بر     ،است امکان پذیر    مخاطرات محیطی   بسیاري از 

زده  هـا را احاطـه کـرده و شـامل محـیط انـسان       انـسان  و پـویش  محیط جایی است که زیست    

 نمودهایی از محـیط  ،ها و حیات وحشستنیخاك، جو، ر  . شودطبیعی می و محیط   ) اجتماعی(

هـاي  فرهنـگ، زبـان و نظـام   ، ها، ترابري، صـنعت  ساختمان ها و  سازه .روند به شمار می   طبیعی

کُنش انسان در  مطالعه. هستند  در محیط انسان و اجتماع از تعامل و کُنشییسیاسی نیز نمودها

مطالعـات   تحلیـل فـضایی در   ، محـور  ها بر روي مکانکنش پدیده و تحلیل و تبیین پرامحیط

 فرسایش ی همانندمسائل .)www.InternetGeography.net.2009/11/13( استییایجغرافعلوم 

                                                                                                              
1. Psychosocial 
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، 1دودوزن، مِههاي پرخطر، نابودي ا   هاي اسیدي، آلودگی هوا، گرمایش کروي، زباله      ، باران خاك

 هــــاي بـــــارانی آلــــودگی آب، رشـــــد فزاینــــده جمعیـــــت، نــــابودي جنگـــــل   

)2010/3/11.http://library.thinkquest.org(هاي آشامیدنی و هاي اسیدي، آلودگی آب، نهشت

 ,Lenntech( هـا اي، فلزات سـنگین، چرخـه مـواد و آلـودگی    زیرزمینی، سیل، گازهاي گلخانه

http://www.lenntech.com/environmental-problems.htm(،   ــراي ــوتی، چِـ ــودگی صـ آلـ

ــه،آتش بــی ــزه ، زمــین2ســوزي، شــکارورزي روی ــستی، راه  ، کــوچ3لغ  17/10 ( ســازيزی

http://library.thinkquest.org: 2009/(، ربري زمـین و اي، کـا سازي منابع، مسائل هـسته  تهی 

 قابلیـت   و مخاطرات محیطـی مـرتبط بـا آن         کُنش محیطی انسان    همان چارچوب درمانند آن،   

 محیط زمین دچار مسائل دهندنشان می ،هاي مذکوررخدادها و کنش. یابد می و خوانش  مطالعه

ه  ب ،اي دارد کننده از این رو، وضعیت نگران    . استکروي   محلی و    و تنگناهاي فراگیر در مقیاس    

ـ  را ماندگاري حیات بر روي زمـین ،طوري که تداوم این وضعیت   و نـسل   مخـاطره افکنـده   ه ب

ــی  ــار    را آدم ــود کــرده گرفت ــاي خ ــرض بالی ــرد در مع ــت ک  www ,2008/9/11(ه اس

buzzle.com/articles/lists-of-environmental-problems.html. Prabhakar,(.   ــطه ــه واس ب

گسـست بنیادهـاي     ،یادشـده هاي انسانی در قالـب مـوارد        پویش  حیات، هايپیوستگی زنجیره 

  مانند آن  ، بهداشتی و   معیشتی ،سازي بستر سکونتگاهی  داشته که پیامد آن ناامن    زیستی را در پی   

  . ستابوده

 )طبیعیانسانی و (ابعاد و پیامدهاي مخاطرات محیطی ): 1(جدول 

  عییبمخاطرات ط  محیطی مخاطرات  مخاطرات انسانی

  تخریب محیط زیست محلی  کروي-تخریب محیط زیست محلی

  تخریب گستره اسکان بشر به صورت گذرا  )ه صورت دائمیبگاه (تخریب گستره اسکان بشر

  تغییر بنیادهاي زیستی  نابودي بنیادهاي زیستی

  ملی -هاي موقت اجتماعی محلیبروز تنش  ی مل-بروز تنش هاي پایدار اجتماعی محلی

  هماهنگی و سازگاري اجتماعات  نابودي و کوچ اجتماعات و محیط زیست

  تداوم بقا  تهدید بقا

                                                                                                              
1. Smog 

2. Quarrying 
3. Landslides 



 37ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ...تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

   و محیط زیست انسانیپیوند امنیت.ب

 1980 از دهـه     ،توجه به پیامدهاي امنیتیِ تخریب محیط زیست در مقیاس ملـی و جهـانی             

 عـالوه بـر   .تري از امنیت به عمل آمـد  تعریف گشوده ،سب با آن   و متنا  مورد توجه قرار گرفت   

ثباتی سیاسی و اجتمـاعی،     ابعاد سنتی امنیت، تهدیدات غیرسنتی نیز همانند رکود اقتصادي، بی         

شـویی، قاچـاق دارو در    ، پـول المللی هاي سرزمینی، تروریسم بینهاي قومی و کشمکش   رقابت

 از آنهـا  بـه ماننـد   خاسـته  ا و فـشارهاي محیطـی بر  هـ  به واسطه تنش  ،حوزه مخاطرات انسانی  

 ، و از آن زمان به بعد      ):www.uvm.eduKirchner,2009/11/3(  تفسیر شدند  جستارهاي امنیتی 

آگـاهی سیاسـی و    ،1پیوند محیط زیست با امنیت و سیاست و از آن طریق بـا سیاسـت عـالی                

اي حل مسائل محیط زیست و افزایش سطح امنیت را برانگیخته و آن احساس فوریت پاسخ بر   

هاي محیط زیست تنشروست که  این امر از آن.  درآورده استرا به صورت مسئله سیاسی روز 

 زمـانی  .ده اسـت انجامیبار اجتماعی   به تعارضات خشونت،در قالب فروسایی و تخریب محیط   

یتی دچار  عهاي جم امور اقتصادي، اجتماعی و پویش     ،شوندکه منابع دچار کاستی و نابودي می      

هـاي وابـسته بـه ایـن منـابع فـراهم            نابسامانی شـده و زمینـه تـشدید کـشمکش میـان گـروه             

  . )9-185: 1381ر، لواگ(شود می

 با مسئله عدم فوریـت و مـشکل   ،)در دو بعد انسانی و طبیعی ( مسائل و مخاطرات محیطی   

نـواقص مفهـومی،    بـا  2ادبیات امنیـت محـیط زیـست    ،رو یناز ا .)همان(اندعدم قطعیت آمیخته 

ناشناختگی دشمن، کُندي روند بروز رخـداد،       (  است  مواجه یهاي تحلیل شناسی و چالش  روش

شناسـی  رخی از مـسائل روش    کوشد ب  می اما،  ) مانند آن  محوري و  افزاربودن آن، جهانی   ناسخت

امنیت محیط زیست کـه  ادبیات سطحی رویکرد چند.  کند تبیینپیوند امنیت با محیط زیست را       

را اقدام و  پویایی  زمینه،استگیري فروملی  ملی و سطح تصمیم    اي،شامل سطح جهانی، منطقه   

 ،محوري که هنوز بر آن اندیشه امنیتی و سیاسـی اسـتوار اسـت      رویکرد دولت  و از  کردهفراهم  

امدهاي ناشی از تـأمین   افزایش جمعیت و پی.),Graeger :1996  116-106( گرفته استفاصله 

 ،بر این اساس  . رود به شمار می   محیطی  امنیت زیست  در همه تعاریف  متغیر اصلی    ،مطالبات آن 

                                                                                                              
1 . high politics 
2. environmental security 
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معطـوف بـه   ( بینـی بـه فنـاوري   ، خـوش )1پیکار مسلحانهمعطوف به ( سه رویکرد کمبود منابع  

 Urdal, 2008 Migration     ( شکل گرفته است) رهیافت ترکیبی( و اکولوژي سیاسی) صلح

and Development United Nations .(امنیـت  ،جدیـد و رویکردهـاي  ریف اچارچوب تع در 

 ،اصطالح امنیت انسانی که پس از جنگ سرد شکل گرفـت         . اي یافته است   جایگاه ویژه  یانسان

هاي  برداشت،کنندگان آن استدالل.  است2هاي کرويپذیريپارادایم نوظهوري براي درك آسیب 

کشیده و بر این باورند که مرجع مناسب بـراي جـستار امنیـت    ملی را به چالش   سنتی از امنیت    

را در مقوله امنیت ملی،  3محور امنیت انسانی دیدگاه امنیتی مردم  . هاها باشند نه دولت   باید انسان 

مـستلزم شـناخت    ،  4اي امنیت فهم چندرشته بر این اساس،    . داند ضروري می  ،اي و کروي  ناحیه

الملـل، مطالعـات راهبـردي و       پژوهشی همچون مطالعات توسعه، روابط بـین      هاي  برخی حوزه 

 حفاظت از هـسته     ،درونمایه امنیت انسانی   .)en.wikipedia.org,2009/12/3( حقوق بشر است  

 به نحوي که بر کرامت درازمدت انسانی        ،ها از تهدیدات فراگیر است     انسانهمه  حیاتی زندگی   

  )..Huq,2009: http: www.einiras.org(باشداستوار 

  

  توزیع فضایی بحران محیط زیست. ج

ها به عنوان متغییر وابسته، تابعی از ماهیت پدیده، موقعیت جغرافیـایی،   توزیع فضایی پدیده  

-شـناختی، رویکـرد مجریـان و تـصمیم    ساختارهاي سیاسی، اقتصادي و فرهنگی، شرایط بـوم      

در جغرافیا، همـاهنگی بـین   . یافتگی و برخورداري است گیرندگان، اهمیت پدیده، سطح توسعه 

بـر اسـاس ایـن اصـل، دلیـل هـر        . شـود دو پراکندگی بر روي مکان، رابطه فضایی نامیده مـی         

گـردد   مـی دیگـر تعیـین   ) هـاي (پراکندگی بر روي زمین با عنایت به هماهنگی آن با پراکندگی       

 بحران محیط زیست از منظـر توزیـع فـضایی تحلیـل شـود،            چنانچه مقوله ). 1388علیجانی،  (

  بر این پایه، توزیع فضایی بحران محیط زیست در . دهددورنماي بهتري از بحران به دست می

                                                                                                              
1. Armed conflict  

2. Global vulnerabilities 

3. People-centered view 
4. Multi-Disciplinary Understanding 
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  تغییر اقلیمآمیز و تضادهاي خشونت ،1نسبت میان عوامل ناامنی انسانی): 2(جدول 

)Barnett & Neil,2007: 643(  

  

ــل   بــــروزعوامــ

ــضادهاي  تــــــــ

  آمیز خشونت

  کندمی فرایندهایی که تغییر اقلیم آنها را تشدید

بـروز  تغییر اقلیم ممکن است موجب فـشار گـسترده بـر کـشاورزي، منـاطق سـاحلی،                پذیري معیشت آسیب

ب افزایش سبب دسترسی به آب شود که پیامدهاي معیشتی آن  دشواريهاي حاد و بیماري

هایی که جمعیت وابستگی باالیی     در بخش . شود میردم  پذیري و به خطر افتادن م     آسیب

،  فشارها،اي دارند دارد و نیز از منظر محیطی و اجتماعی موقعیت حاشیه        طبیعی به منابع 

 دیرپـا  ، از پیامـدهاي تغییـر اقلـیم    برخـی . تر خواهد بـود   ها شدید ها و واکنش  حساسیت

  .هستند)هابسیال(و برخی گذرا) هاي کشاورزيهمانند کاهش تولید زمین(

  )نسبی،مزمن،گذرا(فقر،

  

به ( فقر ، مقولههاي مکانیفشارهاي اقلیمی و حساسیتناشی از متأثر از تمایزات فضاییِ 

تغیر اقلیم ممکن است از طریق نـابودي    . نمودهاي متفاوتی دارد  ) ویژه محرومیت نسبی  

 .بی و گذرا بیانجامدهاي دسترسی به سرمایه طبیعی مستقیماً به تشدید فقر مطلق، نسهزمین

. شـود  به طور غیر مستقیم سبب تشدید فقر ، بخش منابع و دولت  کردنتأثر با م  ،همچنین

پـذیري ناشـی از فراینـدهاي سیاسـی و     آسـیب  بـر دامنـه      فشارهاي ناشی از تغییر اقلیم    

  .افزایدمیاقتصادي 

  دولت ضعیف

  

هـاي   سترسی بـه زیرسـاخت  فشارهاي ناشی از تغییر اقلیم احتماالً سبب افزایش هزینه د   

زش و پرورش و کاهش درآمدهاي دولت و خدماتی همچون آم،عمومی همانند منابع آب

از این رو، تغییر اقلیم ممکـن اسـت سـبب کـاهش توانـایی دولـت در ایجـاد                 .بیانجامد

 .ها براي افراد شود ها و ظرفیت فرصت

  مهاجرت

  

. اسـت  اقلیم نـابود شـده    اتیرشان متأثر از تغی    معیشت  که  است کسانیمهاجرت واکنش   

  ممکـن اسـت   ،در عـین حـال   .هستند مهاجرت ه تصمیم بمتأثر از این فشارها ناگزیر از  

  .شودبان زدر جوامع می) راضیتاع(هايجنبشساز تشدید زمینه

  

  

                                                                                                              
1. Human insecurity 
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زایـی و  مسلماً واحدهاي سیاسـی مختلـف در حـوزه بحـران      . سراسر زیستکره ناهمگون است   

 ف انرژي و ماده، میزان و نوع فروسایی محیطی، عملکرد ناهمگونی        پذیري زیستی، مصر  بحران

هاي محیطـی در دو  ها و عوامل مؤثر در  پیدایش و گسترش ناهنجاريبا این حال، زمینه  . دارند

  . قابل بررسی است)برون سرزمینی( و فراملی)سرزمینی(سطح ملی

  

  توزیع فضایی بحران محیط زیست در سطح ملی. 1

هـاي  هاي محیطی تابعی از موقعیـت جغرافیـایی، ویژگـی     و فروسایی  هابشماري از تخری  

مـد، قـوانین   آمـدیریت ناکار  نگرش عمومی به محـیط زیـست،     شناسی،ریخت،  اقلیمی و زمین  

یابی ناصـحیح  ، مکان به ارزش واقعی منابع انرژي    نسبت  گرایی و ناآگاهی     مصرف مدنشده،آروز

  .  هستند مانند آن ومد توزیعآصنایع، نظام ناکار ها وشهرك

 ناپایـداري توسـعه و      ،ترین عامل توزیع فضایی بحران محیط زیست       اساسی ،در سطح ملی  

عوامـل و متغیرهـاي مختلـف محیطـی، سیاسـی،      توسعه نـامتوازن در سـازگاري و همـاهنگی      

مسئله نـابرابري و     که در قالب     )8: 1388، و میرزاده  قالیباف( استاقتصادي، اجتماعی و امنیتی     

از . نـد انمـود یافتـه   ي داخلـی هـا  و نابـسامانی تـضادها  و اجتمـاعی    مـسائل هـا و  ، چـالش  رفق

و پیوسته شده  در زمینه محیط زیست هاملت سرنوشت اتوسعه پایدار بروست که مبحث     همین

 .) 33 :1388محمـدي، (انـد  شـده هـاي آمایـشی   با برنامهناگزیر از هماهنگی   ،هاي توسعه   برنامه

 عمومـاً برآینـد نـاتوانی در      ،در کشورهاي مختلف  زیست  محیط  هاي  بحرانپیدایش و پراکنش    

 و عـدالت  1تـوجهی بـه بنیادهـاي توسـعه پایـدار      وکـم  محیط زیست ،توسعهایجاد تعادل میان    

  . ),http://www.epa.gov 2009: U.S. EPA(  است2محیطی

                                                                                                              
1. Sustainable Development 

2 .Environmental justice، ،رفتار منصفانه و درگیري معنادارانه آحاد مردم جداي از نژاد، رنگ، خاستگاه قومی 

عدالت محیطی به دنبال تضمین آن وضعیتی . با توسعه، اجرا و تقویت قوانین محیطی استسطح آموزش یا درآمد 

ریزي، مقرارت و اجراي است که اقلیت و کم درآمدها به اطالعات عمومی مربوط به سالمت انسانی و برنامه

الي مربوط به محیطی دسترسی داشته باشند و هیچ کس به ویژه سالخوردگان و کودکان مجبور نباشند هزینه با

 زمانی ،شرایط یادشده. سالمت و پیامدهاي ناشی از آلودگی محیطی یا دیگر مخاطرات محیطی را متقبل شوند
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  ت در سطح فراملیتوزیع فضایی بحران محیط زیس. 2

چنانچـه بحـران محـیط زیـست را       .  امنیـت ملـی اسـت      ظ حف ،از جمله کارکردهاي دولت   

بـه تنهـایی تـوان    هـا ستاري امنیتی بپنداریم، رخدادهاي موجود گویاي آن اسـت کـه دولـت     ج 

بـا خاسـتگاه   (رویارویی با بسیاري از پیامدهاي ناشی از فروسایی و تخریب محیط زیست ملی      

رو، ناگزیر به همکـاري بـا دیگـر واحـدهاي سیاسـی بـراي       از این . را ندارند ) ويفراملی و کر  

خیـز و  بدین معنا که گاه میان منبع و منطقه آلـوده       . ها هستند پیمانو  ها  تشکیل انواع کنوانسیون  

 مـردم دوردسـت اساسـاً       ، آنها پیدایشهایی که در    آالینده .ها فاصله است   فرسنگ ،گستره آلوده 

 مرزهـاي سیاسـی و هـویتی را بـه رسـمیت             ، اما چرخـه مبـادالت زیـستکره       ،اندنقشی نداشته 

 در جریـان جنـگ      ،چاه نفت در کویت   حلقه  به دنبال به آتش کشیده شدن صدها        . شناسند نمی

هـاي هیمالیـا در      دامنه این آلودگی تا غـرب کـشور چـین و بلنـدي             ،)1990(دوم خلیج فارس  

از همین روست  .).org. www:// http envirosagainstwar, 2009/11/10( رفتهندوستان پیش

شناسد و در هر سرزمینی که منابع آالینده باعث آلودگی شـوند، تنگناهـاي     که آلودگی مرز نمی   

پیوستگی میان سـازندگان هـواکره و   .  مردم جهان استشمار زیادي از     متوجه   ن،از آ خاسته  بر

  .نداوري خود ساختهکره را جوالنگاه کُنش زیستآبکره، سراسر حیات 

 پایـه  هاي آبسازه هاي توسعه در کشورهاي فرادست رود در قالب ساختگاه اجراي برنامه 

هاي فرودست ها و زیستگاه سکونتگاه،، واحدهاي سیاسی) غیرهسد، بند، انحراف مسیر رود و     (

 گاه دامنـه کـنش   ،چنین اقداماتیاز ناشی ترس از پیامدهاي زیانبار    . هراساندآن را به شدت می    

کنترل دجله و فرات توسط ترکیه، هیرمنـد  . بردمیمیان واحدهاي سیاسی را تا مرز جنگ پیش    

 هـاي  تابش. اندپنجاب از آن دسته   و  توسط افغانستان، کشورهاي حوزه نیل در آفریقاي مرکزي         

 بـه  ،1986 آوریـل  26روز  در ،ین در اوکـرا اي چرنوبیـل  راکتور نیروگاه هـسته    ناشی از انفجار  

پیرامـون  هـاي    کیلومتر مربع از زمـین     18000،  ايمحیطی هسته  ترین فاجعه زیست  عنوان بزرگ 

و   فدراسیون روسیه، سوئد، نـروژ، لهـستان  ،اوکراین، جمهوري روسیه سفیدشامل کشورهاي (

                                                                                                              
یابد که همگان همسان از مخاطرات محیطی و سالمتی در امان باشند و براي داشتن محیطی سالم در تحقق می

  .کت کنندگیري مشار در فرآیندهاي تصمیم،آموزش و زندگی حوزه کار،

http://www.epa.gov/environmentaljustice/. Retrieved 2009-06-25 Environmental Justice"U.S. EPA. 
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: 23/7/1388 ،اصـولی (  میلیون نفر آسیب دیدنـد     5 بهنزدیک    و ثیر قرار داد  أرا تحت ت   )بریتانیا

http://www.tebyan.net(. مقامات اوکراین بازگـشت جمعیـت    که بوداي اندازهبعاد فاجعه به    ا

  .انددانستهناممکن پس از فاجعه پنجاه سال  تا به شهر را

  

  توزیع فضایی بحران محیط زیست در ایران. د

  دو خاستگاه،توان یاد کرد رخدادهایی که از آنها با عنوان بحران محیط زیست می  ،در ایران 

، اي، گـذرا  معمـوالً منطقـه   سـرزمینی    بـرون هـاي   خاستگاه بحران . دارند سرزمینی درون و برون  

. رسد دامنه خطرزایی آنها محدودتر اسـت بر همین اساس، به نظر می. اند و فصلی  محور بیعتط

هایی که در توزیـع  نهدر ادامه، عوامل و زمی .رو، خطر اصلی متوجه تحوالت درونی است  از این 

 مـورد  نییزمرسـ و فراسرزمینی  در دو بخش ،اندفضایی بحران محیط زیست کشور نقش داشته   

  .گرفتخواهند قرار بررسی 

  

  ملی توزیع فضایی بحران محیط زیست هاي درون زمینه.1

اي است که پـذیراي تنـوع و گونـاگونی در حـوزه     موقعیت جغرافیایی کشور ایران به گونه   

 به همان نسبت نیز . استمانند آنبارش، دما، نم، بیابان، کویر، کوهستان، دشت، جلگه و  اقلیم،

پدیـده بحـران محـیط زیـست در     . دارد رویشگاهی   وضعیتتنوع گیاهی و جانوري سازگار با       

آب بنیاد زیست بـه شـمار       . هاي انسانی آن بوده است     پیامد موقعیت جغرافیایی و پویش     ،ایران

 پدیـده ذاتـی     ،آبی است که خشکـسالی     ز موقعیت جغرافیایی، ایران سرزمین کم     متأثر ا . رودمی

 ،نآنتیجـه  در  .یانجامـد ببـه درازا   بسیاري از مناطق آن است که گاه ممکن است چند سال هم           

 ، وابسته به آن   )اکوسیستم(هايسازگانها، رودها و بوم   ها، دریاچه  تاالب هاها، سکونتگاه زیستگاه

توجهی به    توسعه نامتوازن و کم    در اشکال  پویش انسانی    ،در چند دهه اخیر   . ندانابود شده بارها  

 محـیط زیـست    تخریـب  فزایندگی دامنه فروسـایی و ،هاها و سازه محیطیِ طرح  ارزیابی زیست 

نگهداشت و پایداشت محـیط زیـست در ایـران توسـط سـازمان              . است کشور را در پی داشته    

 نشان ،نگاهی به روند تخریب محیط زیست کشور. شود حفاظت محیط زیست کشور انجام می     
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آنگـاه کـه    . اسـت  دیگري را مقصر معرفی کرده     کس، و هر  یمادهد کارنامه درخشانی نداشته   می

و  براي محیط زیست چه تفاوتی دارد کـه گفتمـان            ،ها همراه شود  سازگان توسعه با نابودي بوم   

 به شماري از منـاطق کـه   ، در ادامهاست؟کم بر نظام سیاسی و مجریان کشور کدام         حارویکرد  

  .ودشمیاشاره  ،یدتري انجامیده است شدیهاي محیط زیستبحرانبه در آنها مداخالت انسانی 

  

  دریاچه ارومیه. 1-1

ها وکـاهش   آبه تاالب  عدم رعایت حق، در مناطق مختلف کشورآب و هواییتغییرات  بروز  

سـاخت  و   به آنها    هاباپس ها و ورود     تاالب یرامون پ هاي صنعتی   ا، اجراي برخی طرح   روده آوردِ  

ی هـستند کـه   تهدیـدات از جملـه مهمتـرین    ،آن پیامـدهاي محـیط زیـستی     سد بدون توجه بـه      

خـشکیدن   .انـد هدرکـ    پـذیر  آسیب  را )پریشان ارومیه، انزلی، هامون،   ،زریوار( هاي کشور   تاالب

 ،هاي بـاران رودخانه. است دهایی بودهاي از دریاچه ارومیه نیز متأثر از چنین رون      بخش گسترده 

از هاي زیرزمینی    آب هاي جوي و  ، بارش رود و شهرچاي  رود، زرینه  رود، سیمینه  دورچاي، تلخه 

مهاباد، حسنلو، شهرچاي و ( چندین سد  ساخت.چه هستندین دریاکننده آب امینأ تمنابعجمله 

بـارش  کاهش  موجب   ،ریاچه آبریز د  ضهدر حو  برداشت بخش کشاورزي    افزایش براي )بوکان

 سـطح  کاهش ارتفاع، آبورودي  کاهش میزان ، هاي زیرزمینی را در پی داشته       فشار بر آب   که

میـزان   .)http://isna.ir:31/1/1389 ،الف،نژاد  عباس( شده است  آن افزایش غلظت نمک    و آب

اچـه  دری  در صـورتی کـه تـراز اکولوژیـک ایـن           ، متر است  1271,93 آب دریاچه ارومیه     فعلی

 تـر اسـت   اکولوژیک پایین  متر از تراز2,17 ،آب دریاچه ارومیه ، بنابراین.باشد می متر 1274,1

 به علـت وزش بادهـاي   ،در آینده زار شوره با گسترش که )http://isna.ir :20/2/1389ترابی،(

کردسـتان در معـرض خطـر     شـرقی و  غربـی،   آذربایجانهاي  کشاورزي استانهايزمین غالب،

 نابودي دریاچه بـه معنـاي   .)http://isna.ir :26/12/1388، ب،نژاد عباس( نابودي خواهند بود

 . کثیـري از کـشاورزان اسـت       شـمار اي از کشاورزي منطقه و بیکارشدن        بخش گسترده نابودي  

 این دریاچه آنقدر آسیب دیـده کـه جبـران آن          )سیستماکو( سازگاندهند بوم برآوردها نشان می  

  است که  اي دریاچه، مساله  کنارههاي کشاورزي   شورشدن خاك زمین  . استناممکن شده تقریباً  

 یدنبا خـشک .  را به شدت آسیب پذیر خواهد کرد       پیکره اقتصاد جامعه محلی    ،در آینده نزدیک  
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هـاي   زمینر و ب  شده جا به وسیله باد جا   به   ،مانده روي بستر خشک    تدریجی دریاچه، نمک باقی   

بر . کاهدشدت فرو می   به   خاك خیزيحاصلبا شورشدن خاك، میزان     . آیدفرود می کشاورزي  

محـصوالت  تولیـد   بهـاي تـر و   درمانـده اقتـصادي روز بـه روز        نظـر    کـشاورزان از  این اساس، 

هـا و   بحـران ري از عامـل بـسیا  ،بیکاري کشاورزان. یافتخواهد ایش افزپیوسته کشاورزي نیز   

خواهد شد و گرانی محصوالت کشاورزي نیز تـورم و فـشارهاي      محلی   -اجتماعی  تعارضات  

محیطـی و   هاي آبی بدون توجه بـه مـسائل زیـست    از پیامدهاي ساخت سازه   ،فزایندهاقتصادي  

 شـماري راهکـار   ،حالبا این . )http://www.irna.ir :27/3/1388کهرم،( اجتماعی خواهد بود

 تغییر الگوي   ابرها،سازيبارورتوان به است که از آن میان می    احیاي دریاچه پیشنهاد شده    براي

خـزر، رود  دریاي (  دریاچه پیرامونیهاي هزانتقال آب از حو اي و  گسترش آبیاري قطره کشت،

کیـد بـر   أ ت وارومیـه  آبه دریاچـه  مین حقأبررسی ت ،)دریاچه پیرامونهاي  رود ارس و همچنین

  .)http://isna.ir:1/2/1389 ،کریمی( اشاره کردنابع آبی زیرزمینیحفظ م

  

 هاي شیرینآب به هاورود پساب. 1-2

 ،تغییر خـواص شناختی که سبب  اعم از شیمیایی، فیزیکی یا زیستهرگونه ناخالصیورود  

حیـات  اي کـه بـراي    بـه گونـه  ،شود) زمینی سطحی و زیر( اساسی آبکارکرد کاهش کیفیت و 

 همچـون هـا   انواع آالینـده .دشو می در قالب آلودگی آب بررسی ،باشدآور  زیانت زنده موجودا

کـش و  هاي کـشاورزي، آفـت  بازهو هاي زیرزمینی ورود کودهاي شیمیایی کشاورزي به آب     

 هـاي آسـیب  ، خـانگی  فاضـالب  هـاي صـنعتی، شـهري و      پـساب ،   مـواد نفتـی    ،هـا کـش علف

 تـوان  ، منـاطق ازدر بـسیاري  طبیعـت    کـه    ايگونـه  بـه    ،دهکری وارد   آبناپذیري بر منابع     جبران

تـرین   از مهـم .اسـت سالمت و بهداشـت جوامـع    دپیامد آن تهدی  و  خوپاالیی را از دست داده      

توان به کاهش اکسیژن محلول، پیدایش بوهاي زننده در اثـر   می،اثرات ورود پساب به رودخانه   

انجـام  بـراي   از نفوذ نور خورشـید  لوگیريجمیر آبزیان،  یا مرگ وکوچ ي،  ز غیر هوا  ایشاکس

عمل فتوسنتز، ورود مقادیر زیادي مواد مغذي ماننـد ترکیبـات ازتـه و فـسفاته و ورود عوامـل        

بارشی سرزمین ایران، پخـش و انتـشار آلـودگی در         با توجه به کم   . کرد اشاره   ،زا به آب  بیماري
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ـ منابع آب شـیرین زیرزمی   مـین منـابع محـدود را در پـی     ناپـذیري از ه   اسـتفاده ،ی و سـطحی ن

  . )35: 1382بارانی و دیگران،(دارد

ست که تنها  ا این در حالی.شود زباله تولید می ن هزار ت50ُروزانه  ، کشوردر مناطق شهري

د و مـابقی بـه صـورت سـنتی دفـن      وشـ می دفن بهداشتی و بازیافت  میزان هزار تن از این    10

 شده اسـت  منابع آب زیرزمینی و سطحی کشور  درصد60آلودگی شوند که این امر موجب می

هاي اجراي طرحبا توجه به  ،هاي اخیردر سال ،براي نمونه  )ir.isna://http :27/7/1388،تابش(

توجـه   بـدون  ، رودخانه کارونپیرامونویژه ه  ب،خوزستاناستان توسعۀ کشاورزي و صنعتی در    

هـاي صـنعتی،    پساب زیادي ازحجم ، رشد روزافزون جمعیتو نیز  آن   یت اثرات محیط زیس   به

و   یـک میلیـارد   بـیش از که سـاالنه طوريه ب،دنزریمیهاي کشاورزي به کارون شهري و زهاب  

ششصد میلیون متر مکعب پساب کشاورزي، دویست میلیون متر مکعب پساب صنعتی و صدو       

وارد تر مکعب پساب بیمارستانی به کارون       شصت میلیون متر مکعب پساب شهري و هزاران م        

  . )http://www.civilica.com: 1385تقوي و دیگران، (شودمی

 کـاهش    از یک سو و    به آب آشامیدنی  آن  فزاینده  افزایش جمعیت و نیاز      نیز به دلیل  تهران  

هـاي    برداشـت آب از سـفره   ، اخیـر  چنـد دهـه    در   هـا سـالی  خشک  برخی  و بروز  شمیزان بار 

این شهر از طریـق  آب آشامیدنی   درصد40 به طوري که ؛استکرده ناپذیر  اجتنابرا زیرزمینی

 آب تهـران در   کننـده هـاي تـأمین   سداین در حالی است که  .شود  تأمین می ي زیرزمینی ها  سفره

 ر خواهند شـد و کـارکرد خـود را از دسـت خواهنـد داد              په آبرزیر آنها    زحوآینده از رسوبات    

هـاي   آببحران آنجاسـت کـه    .)http://www.tehran.gov.ir :11/11/1388فرمانداري تهران (

منـاطق جنـوب و جنـوب شـرقی اطـراف      (  در بـسیاري از منـاطق تهـران       سطحیو  زیرزمینی  

 شهري شبکه فاضالببه علت بستر شنیِ نفوذپذیر، نبود سامانه ) پاالیشگاه تهران و یا کهریزك    

 بـه نیتـرات اسـت    آلـوده  ،هـا  و شـیرابه زبالـه  اضالبهاي ف    چاه  در قالب   هاي آلوده    نفوذ آب  و

 دهنده نفـوذ    وجود نیترات باال، نشان   ). http://www.hamshahrionline.ir: 6/2/1389افالکی،  (

ــاه  ــالب کارگـ ــنعتی، فاضـ ــاي صـ ــانی و  هـ ــز درمـ ــی    مراکـ ــه آب زیرزمینـ ــانگی بـ خـ

   ).http://www.khabaronline.ir: 28/3/1388،حیدرزاده(است
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   1 زمیننشست. 1-3

ایران روي کمربند جهانی کارست و نیز وجود سازندهاي آهکی فراوان در سـطح        موقعیت  

 ،در عـین حـال   .)1384 و دیگـران،    پورلشکري( رد در بروز پدیده نشست زمین نقش دا       کشور

هاي موجود در دشت، سبب افت سـطح ایـن    آبخوانبرداشت بیش از توان منابع آب زیرزمینیِ      

 نشـست که نتیجه آن  هاي هواي موجود در خاك شده     شدن روزنه  گی و بسته  ها، فشرد گونه آب 

هاي دن چاهی خشک اشکال در، وضعیتنایپیامدهاي  .استگسترده بوده مقیاس در زمین سطح

هـا، افـزایش   ظرفیت مخزن آبخوان و  کیفیتکاهشها، آب، کاهش دبی رودخانه و آب دریاچه 

 ساختمان چاه ، ویرانیآب شیرین و باالآمدن آب شور اُفت سطح ،هزینه پمپاژ و استحصال آب

شـدن   ، تاالبیهاانواع سازه خسارت به ،خیزي منطقه  مستعد فرونشست، سیل  مناطقهاي   و پمپ 

 ،هـاي ایـران   در بیـشتر دشـت    . شودآشکار می  مانند آنها     و ها ها و گسل  شکاف ، پیدایش مناطق

 . اسـت   بـوده  امل اصلی ایجاد فرونشـست    برداشت بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی، ع         

 300کـه   بـه طـوري  ؛هاي کشور اتفاق افتاده استاي بدون بازگشت که در نیمی از دشت پدیده

  دشت کشور در معرض خطر افت شدید منابع آب و فرونشست زمین قرار دارند600دشت از  

  .)http://www.irna.ir :11/12/1388بلورچی،(

ثر از ؤهاي مجاز و غیر مجاز، عدم استفاده بهینه و م از چاه  افزایش جمعیت، اضافه برداشت   

ثر ؤ عوامـل مـ  ، کشاورزيهاي زهابو  تی خانگی و صنعهايپساب ناشی از   منابع آبی، آلودگی  

از منابع  روزافزون   فادهاستبه همراه    این وضعیت    .درتشدید بحران در منابع آب زیرزمینی است      

ـ  پیـشی گ    تجدید و احیاي آن    رشد مصرف بر     باعث شده    ،آب زیرزمینی  هـاي   تغذیـه آب . دری

 متـر  7/7  بـه هـاي زیرزمینـی    در صورتی که برداشت از سـفره ، است مترمکعب 5/7 ،زیرزمینی

رانـش و    دچـار    کـشاورزي  هـاي رفتن سطح آب، خـاك و زمـین        با پایین .  رسیده است  مکعب

ناوري از کـشور   گستره په،خشک که مناطق خشک و نیمهاین در حالی است     .شوندمینشست  

 هاي موجود این گـستره از منـابع آب   سکونتگاه،بنیاد معیشت و آب آشامیدنی   و اندرا فراگرفته 

  .)همان(است زیرزمینی

                                                                                                              
1. Subsidence 
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این در  . شودمین می أزیرزمینی ت هاي  آبخوان طریق درصد آب مورد نیاز ایران از        50حدود  

 90بـیش از  .  نیستکشورآب مین تقاضاي أهاي زیرزمینی قادر به تذخایر آبحالی است که 

کـشاورزي    آببازدهیدهد   آمارها نشان می.دشو میدرصد آب کشور صرف بخش کشاورزي

 و  درصد40 تا  25 ،جهاندر دیگر کشورهاي    تلفات آب این بخش     .  است  درصد 38 ،در ایران 

قـال  فرسودگی شبکه انت  درصد بوده و میزان اتالف آب به دلیل60،یانگیندر کشور ما به طور م

 زمینی هاي زیر درصد آب مورد نیاز کشاورزي نیز از طریق آب      55.  درصد است  30نیز حدود   

  .)com.civilica.www://http :1383،گورابیرمضانی(شودتأمین می

 از   کـه  است  شدهنیز گزارش  ایران  مختلف  نقاط   آب زیرزمینى از     حبر اثر افت سط     نشست  

 ي کیلـومتر  25 منطقـه مهیـار در       ،توان به ایرانشهر در استان سیـستان و بلوچـستان         مى میان   آن

 منطقه سیستان یـزد،     ،) و سیرجان  رفسنجان سانتیمتر در    83(هاي کرمان    دشت ،جنوب اصفهان 

معاونت پژوهش و مطالعات پایه شرکت سـهامی مـدیریت   ( همدان در )متر دو(خراسان دشت

 و عـدم    ریت مـصرف  یمـد درصورت عدم    .کرداره  اش )http://www.wrm.ir 1386 ،آبمنابع  

کشور حتمی است که    زمینی   تداوم افت سطح آب زیر     زمینی، هاي زیر  استفاده بهینه از منابع آب    

 بـه   ،جتماعی و اقتـصادي    و بروز پیامدهاي ا    نشست زمین   زیربناهاي عمرانی،   تهدید ،برآیند آن 

   .ویژه در جاهایی است که وابستگی ساکنان آن به زمین بیش از جاهاي دیگر است

 

 آلودگی هوا .4 -1

پـنج آالینـده مونواکـسیدکربن،      . آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ و میـر در جهـان اسـت            

دي  . نقش بیشتري در آلودگی هوا دارند،گوگرد، ازن و ذرات معلق اکسید  ازت، دي اکسیدهاي

کربن، اکسیدهاي گوگرد و نیتروژن، سرب، ذرات معلق و ترکیبات سمی ماننـد بنـزن و            اکسید

-مید و هوا را     ونشمی هستند که در اثر سوخت خودرو ایجاد         زایی  سرطان  ترکیبات ،فرمالدئید

 کربن بیشترین اکسید مونوکه در این میان،  )http://www.irna.ir:11/11/1388،عبدوست(آالیند

 تعرفـه  اي، سـوخت یارانـه  مـصرف  ،در ایران.  داردثیر منفی را بر محیط زیست و بدن انسان      أت

ضعف مهندسـی    داخلی، کیفیت تولیدات خودروبودن ، پایینباالي گمرکی خودروهاي وارداتی 

عـدم اولویـت     ، وسـایل گرمـایش خـانگی و تجـاري         ،خودروهـاي فرسـوده   جود  و و  ترافیک
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عـدم  و محیطـی    به مبـانی اقتـصادي زیـست   توجهی کم ،اي هاي توسعه   محیطی در برنامه   زیست

 رشــیدي،(  از عوامــل اصــلی آالینــدگی هــستند،عملکردهــا بیــین ســازوکارهاي نظــارتی بــرت

20/11/1388: http://isna.ir.(  

، سـکون نـسبى هـوا   ،  خـودرو بـه سـطح شـهر       هزار   500ورود روزانه بیش از    ،براي نمونه 

و  درون منـابع تولیـد آلـودگى در   ، انباشت   هاى البرز کوه توسط رشته  از سه جهت   بودنمحصور

وجـود   ، درصد صنایع کـشور   3/14 وجود براي نمونه ( عمده صنایع کشور     فعالیت ، آن پیرامون

 اسـتخراج مـواد معـدنی   ي هـا  درصد کارگاه 51 جودو ،  استان هاي بزرگ   کارخانه  درصد 6/50

 را در   تهـران ،  د باد غالـب   بو ن  و ) http://isna.ir:10/2/1389وحدتی،( شهرستان تهران  استان در 

ن مربوط به گـاز  آ درصد آلودگی 85 تا 75  است که قرار داده شهرهاى جهان    ترینآلوده ردیف

  .)http://isna.ir :20/11/1388رشیدي،(مونواکسیدکربن است

 کاهش میانگین ضریب هوشی کودکان، افزایش درصد توان به می لودگی هوا   از پیامدهاي آ  

هـایی همچـون افـسردگی،     بیمـاري فراگیري  ،جنین، کاهش طول عمر، خستگی زودرس      سقط

 :1/4/1388،خراسـانی (ض قلبــی عـوار ،)هماننـد ســرطان ریـه  (هــاي تنفـسی  انـواع نـاراحتی  

http://isna.ir( ایـن در حـالی اسـت کـه     . داشـاره کـر   ماننـد آن   و ريهاي شه یت،تعطیلی فعال

  آلـودگی هـواي تهـران در سـال    کـه   به طوري ؛شود هرساله تشدید می   ،وضعیت ناگوار مذکور  

ــته ــانی 38 ،)1388( گذشــ ــتانداردهاي جهــ ــر اســ ــد  برابــ ــالم شــ ــدرزاده(  اعــ  ،حیــ

28/11/1388:http://www.tabnak.ir( در ، روز سال365طی  ،این شهر کیفیت هواي تنفسی و 

آلـودگی هـوا و      ).http://mehrnews.com :28/19/1388 رشـیدي، ( شرایط ناسـالم قـرار دارد     

شهرتهران نیست و اغلب شهرهاي بزرگ ایران از این مشکل         بودن آن، خاص کالن   ناپذیرتحمل

است و در   شهرهاي کشور    دلیل آلودگی هواي کالن    ، افزایش و تجمع منابع انتشار     .رندب  میرنج  

 ، ترافیـک شـهري    ،شهرهایی نظیر تبریز، اراك و اهواز، تولید آلودگی صنایع و در دیگر شهرها            

 درصـد از آلـودگی   80 تـا  75 ،هاي موجودبر اساس ارزیابی .دننقش مهمی در آلودگی هوا دار 

 از  ی آمـار دقیقـ    .)http://isna.ir: 20/11/1388،رشـیدي ( ست به خودروها  هواي تهران مربوط  

بـه رغـم   دهـد   برآوردهـا نـشان مـی    ولـی ، خودروهاي فعال در تهران در دسـت نیـست      شمار

 میلیون خـودرو کـه بیـشترآنها نیـز شخـصی      3بیش از  ،هادیگر محدویت  بندي بنزین و   سهمیه
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 خودرو نیـاز   هزارمیلیون و پانصد2حدود ، آن میان که از کنند در تهران رفت و آمد می      ،هستند

د حدود نهد  آمارها نشان می.)http://www.shahr.ir: 24/9/1388نوروزي،( فنی دارند  به معاینه 

 . سـال اسـت  40بوس در تهران وجود دارد که عمر برخی از آنها بـیش از   مینی  هزار دستگاه4

 هزار کیلـومتر  100 سال یا 10عمومی حدود که استاندارد عمر خودروهاي  ست ااین در حالی

  .)http://isna.ir:1/7/1388امی،( پیمایش است

  

 فرسایش خاك . 1-5

 که نتیجه آن شودمی هاي انسانی تشدیدپویشفرسایش خاك فرآیند طبیعی است که در اثر 

کاهش پوشش  ،)نیتروژن، فسفر و پتاسیم از جمله( مواد آلی، نابودي کاهش حاصلخیزي خاك

  وهاسیالب  افزایش،کاهش کیفیت آب آشامیدنی  تولیدات زراعی، کاهش تولید برق، وجنگلی

 شـجاعی، (  اسـت  هکتـار  تـن در     7/16 ،ایراندر  میزان فرسایش خاك     .شودظاهر می مانند آن   

6/15/1388 : http://isna.ir(.     برابـر  6یران سرعت رشد و شتاب گسترش فرسایش خاك در ا 

 ساالنه معـادل یـک  که  )http://mehrnews.com :8/3/1389،،درویش( استاندارد جهانی است

هـاي  خـاك بیـشتر    انـد دادهنـشان    ها پژوهش .هاي کشاورزي است   زمین میلیون هکتار تخریب  

اسـتفاده از  ، متأثر از این وضعیت. تند کمبود فسفر هس    دچار  از نظر مواد نیتروژنی فقیر و      کشور

 هـاي زمـین  مواد مغذي مورد نیاز      ،مدت گرچه در کوتاه   ،به شدت رایج است   کودهاي شیمیایی   

 نـابودي  باعـث  ، در بلندمـدت  امـا ،کنـد  میپذیر   انمکارا  باال  برداري   و بهره  تأمینکشاورزي را   

  نتیجـه اولیـه فرسـایش    .شـود می فرسایش خاك ،خیزي و در نتیجه    کیفیت خاك، افت حاصل   

 بـه طـوري کـه    ،است خیز  مناطق سیليگذاري در مخازن سدها رسوب افزایش خاك در قالب  

کـل  . شـود سته مـی کا کشور به دلیل فرسایش خاكي  یک درصد از حجم مخازن سدها  ساالنه

مکعب بوده که به طـور    میلیارد متر27   در حدود  ،1384 مجموع مخازن سدهاي ایران تا سال       

 ،حجـم ایـن    از. میلیون متر مکعـب مخـزن در کـشور تولیـد شـده اسـت             550 ساالنه ،یانگینم

 36  ساالنه ، دیگر سخنود یا بهشمینابود گذاري  میلیون متر مکعب در اثر رسوب 200ساالنه

ایـن   پیامـدهاي  .رود مـی   کشور در اثر رسوب گـذاري از دسـت     نوسازحجم مخازن   از  درصد  

گذاري در مخازن پشت سدها و       میلیون مترمکعب رسوب   236 بر   نفزوخاك، ا  میزان فرسایش 
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هاي آبیاري و زهکشی مدرن و سنتی و خـارج   گذاري در شبکه  برابر رسوب  به میزان حدود دو   

  .)1385،سامانی( استزمین کشاورزيهزاران هکتار  از دسترس شدن

  

 سرزمینی هاي برونآالینده.6 -1

هـاي انـسانی     عموماً منـشأ و ریـشه در پـویش         ،ها یاد شد  هایی که از آن   ها و آلودگی  آالینده

ایم که  شاهد بروز رخدادهاي نوپدیدي بوده،د سال گذشته  چندر طول   . اندسرزمینی داشته  درون

اي از آنها هم در کـشور بـا ایـن     اساساً پیشینه،اندکشوري نداشته  عالوه بر اینکه خاستگاه درون    

هاي ریزگَردهاي عربی  و کِشند قرمز از آن دست     پدیده.  و پیامد وجود نداشته است     گستردگی

  .هستند

از منظـر   ،1388 تیـر مـاه سـال    15 و   14 ،13روزهـاي  )گرد و غبـار    (1ریزگَردتوفان  بروز  

وهـوایی کـشور    تـوان سـرآغازي بـر تغییـرات آب    مـی  را  کشورآن در دگی  هواشناسی و گستر  

اي به مساحت بـیش از   با گستره)پایتختاز جمله (  استان کشور20 بیش از این توفان  .دانست

حاوي ریزگردهایی بـا غلظـت   ي که  گردوغبار . کرد ثرأترا م یک میلیون کیلومتر مربع از کشور       

 در چنـد   امـا ،اي نیستریزگَرد پدیده تازه   توفان    هرچند بروز  .است درازمدتباال و ماندگاري    

 هاي استانریزگردها در ، میزانرامرزي عمدتاً ف به دلیل برخی عوامل طبیعی و انسانیِ،سال اخیر

شدن هوا، پدیده گردوغبار   گرم به طوري که با، یافتهبیشتري شدت کردستانو ، ایالم   خوزستان

 و غبار غلظت گردفزایندگی دامنه  .شودروان می جزیره عربستان و عراق به سمت ایران         از شبه 

 تعطیلـی  ، لغو مکرر پروازهـا ،ادفات افزایش تص  ،کاهش میدان دید   در اشکال     عربی با خاستگاه 

 هاياستاندر به ویژه  ، اقتصاديهاي کاهش میزان فعالیت، و در نتیجه کاهش تردد مردمات،ادار

ماننـد  هـا و  بیمههنگفت  زیان ،هاي چشمی ریوي و عفونت ،آسمی، قلبی   بروز حمالت  ،مرزي

 یموضـوع  آن را در انـدازه  ،گسترش ابعاد و پیامدهاي این مخاطره طبیعـی   . نمود یافته است   آن

که دستور جلسه مشترك دیـدار   به طوري ،است  برکشیدهالمللی امنیتی و سیاسی در سطح بین    

- شده- ترکیه، اردن، ایران و عراق-مسئوالن سیاست خارجی و محیط زیست کشورهاي منطقه

                                                                                                              
1. hazes 
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 سـازمان   بنا به پیـشنهاد    21/4/1388 در جلسه مورخ     ،وزیران  هیئت نیزدر داخل کشور    . 1است

وهشتم قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی      استناد اصل یکصدوسی  زیست و به    حفاظت محیط 

 19بـا  را » در کـشور ) ریزگرد(بار پدیده گردوغبار  نامه آمادگی و مقابله با آثار زیان       آیین «،ایران

   .)http://www.farsnews.com.8/5/1388( دماده تصویب کر

وهوایی و   آب، فصلیمتناسب با شرایط که   وجود دارد عراق   در   منطقه سازنده ریزگرد  ها  ده

آن فعالیـت    کـه    ی هزار کیلومتر مربع   اي چند محدوده. شوند فعال می  ،جوي هاي ناپایدار سامانه

 فرات حد فاصـل سـوریه و عـراق         یدهحوضه خشک  ،متأثر ساخت را   از کشور    پهناوريگستره  

هـا  مانداب  دارايهاي آنرات و سرشاخه وجود آب ف به علت  در گذشته    ،یادشدهگستره   .است

سومر تـا عـراق کنـونی بـر      النهرین از   که هزاران سال است تمدن بین      و نیزارهاي وسیعی بوده   

 مهار  ومدت خاورمیانهدرازخشکسالی  به علت امروزه در عین حال، .استبستر آن شکل گرفته

 و ها بوم  سریع این زیست تخریبشاهد ،آب فرات توسط سدهاي بزرگ ترکیه، سوریه و عراق 

 غربـی  هاياستان عرض هم ،جغرافیایی عرض نظر از هستیم که عراق ها در غربدن آنیخشک

 درصـد از بزرگتـرین و   90هـاي زهکـشی و آبیـاري،    سدسـازي و احـداث شـبکه   . است ایران

 نالنهـری   هـاي بـین     تـاالب . اسـت زیباترین تاالب خاورمیانه را به بیابان و نمکزار تبـدیل کـرده           

 ترکیـه و   ، سال گذشته  40در  . هستند دجله و فرات     ، کرخه هاي رود حوضه آبریز  ،)هورالعظیم(

هـاي بـزرگ     و پـروژه  اندبنا کرده  سد بزرگ روي دو رودخانه دجله و فرات          32عراق بیش از    

ها را به یک دهم مقدار طبیعی خود  انتقال آب مانند کانال صدام نیز وسعت این مجموعه تاالب     

ــد ــدي( فروکاهی ــشک .)http://www.mehrnews.com: 1389/01/19،زاده محم ــاالب یخ دن ت

ها و قشرهایی از مـواد آلـی  وجـود     الیه در آن  این تاالب که خاك بسترهورالعظیم باعث شد   

 ،کهـرم ( روان شـود غربی به سـوي ایـران    باداز طریق در معرض جریان هوا قرار گیرد و    ،دارد

1388/05/11:http://www.mehrnews.com(.      ه آبریز  ضدر حو  سدچندین   ایران نیز با ساخت

 دولت ترکیـه بیـشترین سـهم را در          ،با این حال  .  است هستورودي آب هورالعظیم را کا        ،کرخه

  .  جریان آب دجله و فرات داشته استبستنسدسازي و 

                                                                                                              
و ك بررسی ریزگردها با حضور وزراي محیط زیست کشورهاي ترکیه، عراق ماه جلسه مشتر هشتم اردیبهشت. 1

  .اردن، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران و معاون محیط زیست سازمان ملل در کشور ترکیه برگزارشد
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 بـیش از حـد   انباشتاي طبیعی است که در اثر       پدیدهنیز   یا شکوفایی جلبکی     1کشند قرمز 

- سمی تولید مـی ،این موجود زنده در برخی موارد. آیدسـلولی بـه وجـود مـی هاي تک جلبک

مرگ  ،و در نهایت تنفسی انهماشدن س  سبب فلجو کندمیرا مختل  آبزیان عصبی امانهکند که س

 ناز ایــ  . کننــد مــی  سمی تغذیـه     هايجلبکاز این   ها   صدف تنانی همانند نرم. دشوآبزیان می 

شـود و در ادامـه       مـی  ،کنند ماهیانی که از آنها تغذیه می      ،سپسو  سـم وارد بـدن آنهـا      ،طریـق

 هـا جلبک این  زمانی که.)http://econews.ir ،شاعري( شود وارد بدن انسان می،زنجیره غذایی

 آیند در می  هاي بسیار گسترده قرمزرنگ در آب     به صورت لکه  اغلب   ،دنباال تولید شو   در تراکم 

 و  کـاهش اکـسیژن محلـول در آب         آبزیـان،  آبشششدن    بسته  اشکال د این وضعیت در   که پیام 

 عوامـل  .دهد هاي مناطق گرمسیري رخ می  یشتـر در آب  ب ده پدی نایـ. یابدنمود می   آبزیان مرگ

هـایی کـه    آلـودگی و   شناختی عوامل آب  رغذایی،پدیده پ  وهوایی،  تغیرات آب   همچون مختلفی

و  ) http://isna.ir:4/3/1388،نبـوي (  هستند اثرگذارشکوفایی جلبکی   و بر     انسانی دارند  أمنش

 آبـزي ن باعث اتالف هزاران تُ   ،در کرانه جنوبی خلیج فارس     1378سال   در   ،پدیده کشند قرمز  

 بـین بنـدر    گـستره    ،در آبان همان سال   . شد )ماهی، ستاره دریایی، خرچنگ، مرجان و صدف      (

هاي جزایر ساحلی مثـل    در برخی از آب به طوري که،ترا فراگرف و بندر لنگه    عباس تا قشم    

 در جنوب شرقی قشم، تراکم زیاد کشند قرمز ،جزایر الرك و بخشی از جزیره فارور و به ویژه 

، مرتـضوي ( شـد  هـا   مرجـان  بـه ویـژه      ،آبزیـان   نـابودي  به علت کاهش اکسیژن و نـور باعـث        

18/8/1388: http://isna.ir( .هاي آبی جنوب را بـه   اکنان کرانه معیشت س،تداوم این وضعیت

مـدیریت در    سـوء ، خلیج فارسهايکرانه سردشدن هوا در  عواملی همانند  .کندشدت متأثر می  

زمینه پسماندهاي صنعتی، خانگی و کشاورزي و استفاده بیش از حـد از کودهـاي شـیمیایی و        

 مـؤثر بـوده   و گـسترش ایـن پدیـده   در پیـدایش   ،هاي خلیج فارس  افزایش مواد مغذي در آب    

  میلیون متر  3سالیانه  که    به طوري  ،) http://www.khabaronline.ir: 28/2/1389میرکی،(است

 شود  وارد خلیج فارس می)لیتر در ثانیه   300،در بندرعباس ( مکعب آلودگی در استان هرمزگان    

شهري و صـنعتی،   هاي به غیر از پساب ).http://www.mehrnews.com :1388/10/24،وفادار(

 بـه طـور   ،در منطقـه  هاي متعـدد بروز جنگو  هاصنایع تولید و پاالیش نفت، آب توازن کشتی   

                                                                                                              
1 Red Tide 



 53ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ...تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

ــودگی آب   ــرم جهــانی آل ــاالترین حــد ن ــه ب هــا رســانده  طبیعــی آلــودگی خلــیج فــارس را ب

 ،هاي اخیر سالها در   این آلودگی ). http://www.mehrnews.com،  1388/11/06،سواري(است

ــاهش ــان 90ک ــدي مرج ــارس  درص ــیج ف ــاي خل ــت  ه ــته اس ــال داش ــه دنب ــسی( را ب ، نرگ

1388/11/03،http://www.mehrnews.com.(  

  

  گیرينتیجه

، یمتغیرهـاي محـیط زیـست      تعامـل ینـد   آ بر ،سـی شناهـاي بـوم   بحرانمخاطرات محیطی و    

 کـروي   - محلـی  ،دامنه کنش این متغیرهـا    .  هستند  و حتی سیاسی    بهداشتی ،اقتصادي، فرهنگی 

 با این تفاوت که دامنه ،ه استنداهیج جاي زمین از پیامدهاي آن به دور نم       که   به طوري  ،است

دسـتیابی  نیـاز   در بسیاري از کشورهاي رو به توسعه، پیش       . و عمق بحران شدت و ضعف دارد      

است که به ظاهر گریزناپـذیر    »هاي طبیعی پهنهتخریب محیط و    « ،»رشد صنعتی «و  » توسعه«به  

هاي نـاروا و    برآیند دخالت،مصادیقی که از آنها با عنوان مخاطرات محیطی یاد شد      . است شده

ر هایی که آینده امنیت و سالمت بش  رخداد. فزاینده بشر در محیط و بر هم زدن تعادل آن است          

 ،یادشدههاي ها و داده یافتهتحلیل فضایی . کنندرا در مقیاس محلی و کروي به شدت تهدید می

 در  تخریب و فروسایی محیطـی     و تنوع زیستی    ،محیط زیست   به مهري  بی گویاي تشدید روند  

هـاي   کـشور را باچـالش     ، که تداوم آن در چند سـال آینـده          است کشور در   هاي مختلف بخش

 ،هـا  مدیریت ایـن بحـران    .  مواجه خواهد ساخت   رهزینهپقتصادي و اجتماعی    ، سیاسی، ا  امنیتی

سیاسـی، اداري و اجرایـی کـشور در در بعـد     مختلـف   سـطوح  نیازمند عزم راسخ مسئوالن در 

فعالیـت هـاي   اي و  منطقـه هايهمکاريکامیابی این مدیریت در گرو      .  است داخلی و خارجی  

قریباً هـر بخـش از کـشور دچـار نـوع             ت ،جه به اینکه  در بعد داخلی نیز با تو      .دیپلماتیک است 

 نـاگزیر بـه افـزایش    ،فعالیت هاي انسانی استدخالت و خاصی از مخاطرات محیطی ناشی از  

 مقیـدکردن  اي،هـاي زیربنـایی و توسـعه   سطح آگاهی و دانش عمومی، نظارت جدي بر طـرح       

هاي لب حمایت از سازمان    در قا  تشدید فشار اجتماعی  و  پذیري    نهادهاي حکومتی به مسئولیت   

 .هستیممحیط زیستی ) هاسمن( نهاد مردم
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