
  

  

  

محیطی و توسعه  نسبت ژئوپلیتیکی امنیت زیست

   پایدار؛ مطالعه موردي دریاچه ارومیه
  

  2/2/1390:تاریخ پذیرش                          21/11/1389:دریافتتاریخ 

  
  مراد کاویانی راد

  چکیده

 در نقش ،ژئوپلیتیک انتقادي در قالب نقد رویکردهاي سنتی و طرح مفاهیم زیستی

انگاري  در این میان، سود. وسعهِ مخربِ محیط زیست سر بر آورده استتالگوي نقاد 

 به همراه کوشش براي توسعه و ،افزارانه مدرنیته و رویکرد سختبرخاسته از اندیشه

هاي مختلف را دچار تخریب کرده و  نتایج آن در بومتأمین نیازهاي جمعیت، زیست

داري محیط از این رو، ارزیابی پای.  استقالب تشدید مخاطرات محیطی نمود یافته

ناظر بر این  ،هاي مقاله حاضرداده .استشده  مواجه  با چالشزیست در فرایندِ توسعه

توجه به ارزیابی پایداري  گرا عمدتاً ماهیتی کم ند که در ایران نیز اندیشه توسعهواقعیت

 متأثر از دهند وسعت دریاچه ارومیهبرآوردها نشان می. محیطی داشته است زیست

 ، چنانچه روندهاي موجود ادامه یابند. کاسته شده است،عوامل طبیعی و انسانی

رو، از این. باري به دنبال خواهد داشت دریاچه خواهد خشکید که پیامدهاي فاجعه

محیطی در قالب   ریزي در این بخش باید متوجه عوامل انسانی این فاجعه زیستبرنامه

  . باشداقلیم تغییر دلیل به ،زیست الگوي تغییر و کشت الگوي تغییر

  محیطی، سدها، دریاچه ارومیه  محیطی، بحران زیست  ژئوپلیتیک انتقادي، امنیت زیست:ها کلیدواژه

                                                                                                               
استادیار جغرافیاي سیاسی دانشگاه تربیت معلم    
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  مقدمه

تااز این رو،. جویدگون میاهاي گونمایه خود را از گفتمانجع و درونرم، ستار امنیتج  

برآمدن  سرآغاز ،فروپاشی شوروي. ر بوده است آن متصواي سرشت و کارکرد متنوعی برکنون،

در .  شدامنیتانسان مرجع  ،در آنکه  بود هاي امنیت مایه نومحیط زیست در مقام یکی از در

 جایگاه ،) غیرهآب، هوا، خاك و( و منابع انرژيمحیط زیست و بنیادهاي زیستی  ،این گفتمان

 گسترش دامنه مداخالت بشر معیت،افزایش ج ،طی چند دهه گذشته. نداهو نمود خاصی یافت

 طبیعی، گسترش رویکرد سودانگاري در  کمیابدر طبیعت براي تأمین نیازهاي فزاینده از منابع

ها ستار پایداري محیط زیست در ساخت سازهپروایی نسبت به ج اي، بیهاي توسعهقالب طرح

 الیه ازن، پدیده ویرانی، ويش کرایگرمپیامدهاي ناگواري همانند   مانند آن،ها وو زیرساخت

 ،اي گسترش گازهاي گلخانه، دریاهاآب هاي سهمگین، باالآمدن سطح نینو، طوفان ال

 ، خاك مرغوب، کاهشزاییبیابان، سالی، سیل، فرونشست زمین، کاهش آب شیرین خشک

ن شد  از جهانیهاییهنشان ،نابودي تنوع زیستیو زدایی  جنگل،هاي اسیدي باران،آلودگی هوا

 تداوم وضعیت .ندابوده یملی و جهانفروملی، فراح وزیست در سط   محیطفروسایی پیامدهاي

نگرانی از این . ئن کرده استمموجود، آینده زیست و تمدن فراروي بشر را مبهم و نامط

، محیطی  امنیت زیستی همانندرویکردهای در طرح ،وضعیت به همراه شرایط نامطلوب کنونی

ها و  برگزاري همایشمحیطی، توسعه پایدار و ي، ژئوپلیتیک زیستژئوپلیتیک انتقاد

هاي حاکم بر متناسب با این تحوالت، گفتمان .شتگذا  بسیار اثر،المللیهاي ملی و بین نشست

 ژئوپلیتیک از ماهیت سنتی خود فاصله گرفتند و مباحث نوینی همانند ژئوپلیتیک وارهدانش

با .  طرح شدند،گرا و ژئوپلیتیک انسانیلیتیک محیط زیستژئوپلیتیک، ژئوپ)ضد(انتقادي، پاد

هاي مطالعاتی دانش یادشده است و مسائلی که ذکر آنها  از مقیاس» جهان « مفهومتوجه به اینکه

اي  سویه   محیط زیست،اند مرزهاي محلی و ملی را درنوردیده،در حوزه محیط زیست رفت

هاي توان به تحلیل بحرانمینیز ین منظر اي که از ا به گونه،ژئوپلیتیک یافته است

  .محیطی پرداخت زیست

گرا،  ذهنیت توسعهنوسانات اقلیمی در مقیاس کروي و بر اثر ،طی چند دهه گذشته

جستار پایداري محیط،  به توجهی بی ، ضعف مبانی مدیریت یکپارچه منابع و شهرگرا،گرا کمیت
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 طی چند دهه ،پروایی نتیجه این بی.تسا فروسایی شده به شدت دچار محیط زیست کشور

 فرونشست زمین، آلودگی هواي شهرها، خشکیدن ،هاي پیاپیسالیخشکقالب  در ،گذشته

دست سدها، کوچ روستاییان به شهرها، اسکان غیر رسمی و  هاي پایینبوم و زیستهاتاالب

ها از پیامدهاي انیبه رغم افزایش نگر. ستنمود یافته ا ، مانند آنها وهاافزایش بزهکاري

با شتاب و  در همچنان ،اجتماعی، سیاسی و امنیتی ناشی از این رویکردها و هشدار فرهیختگان

 ، دست کم طی یک دهه گذشته،در این میان، حوضه دریاچه ارومیه .چرخدبر پاشنه پیشین می

 پهنه ساخت ، این حوضههمچنین، .استهاي پیاپی رویارو بوده بارشی  و کمهاسالی با خشک

 به مذکور، بدون توجهاي سده.  استقرار گرفتههاي آبی در قالب سد، بند و پل  انواع سازه

گسترش کشاورزي در رو،   اند و از این ساخته شدههاي متعدد و حقآبه دریاچه، سالیخشک

این  ، عوامل طبیعی و انسانیبر اثر ، نتیجه آنکه.نواحی فرادست رودها را به دنبال داشته است

 به خشکیدن تدریجی دریاچه انجامیده است که نتایج آن در ،رونق و شکوفایی در فرادست

هاي شهري و روستایی، هگا  بنیادهاي زیستی منطقه، سکونتآشفتگی در قالب ،چند سال آینده

 ، ریزگَردساز در شمال غرب کشوريهاپدیدارشدن یکی از کانونو هاي زراعی شوري زمین

   .تنمود خواهد یاف

ها و پیامدهاي تخریب محیط زیست کشور، خشکیدن  درباره زمینه، چند سال گذشتهدر

و هاي بسیار با رویکردهاي مختلف در قالب طرح، کتاب  نوشته،دریاچه ارومیه و نتایج آن

اي پس از جایگاه محیط زیست در قوانین برنامه« توان می، از آن میان. انتشار یافته است،مقاله

فصلنامه علوم و تکنولوژي محیط پور در  مجید عباسو ، نوشته فرهاد دبیري »ر ایرانانقالب د

تدوین الگوي مدیریتی توسعه پایدار آموزش محیط زیست براي نسل جوان « ،)1385( زیست

 فصلنامه علوم و تکنولوژي محیط زیستدر  نژاد و عمران حیدري  اثر ناصر محرم،»آینده

العابدین و حمیدرضا   نوشته یوسف زین،»محیطی لیتیک زیستاي بر ژئوپمقدمه«، )1385(

 ،زیست تخریب محیط« مقاله ،)1386( فصلنامه علوم و تکنولوژي محیط زیستدر نژاد  پاك

مجموعه مقاالت نژاد در  نوشته علی احمدي و علی حاجی،»مانعی در برابر توسعه پایدار

 نوشته ،»اثر تغییر اقلیم بر دریاچه ارومیه« ،)1389( دانان جهان اسالم چهارمین کنگره جغرافی

 ،)1389(» برنامه مدریت جامع دریاچه ارومیه«، )1388 (فصلنامه کندوج ،علیرضا دائمی
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 با رویکرد ژئوپلیتیک یهای نوشته،کنون  تا، با این حال. اشاره کرد،استانداري آذربایجان شرقی

 اندك ،دار در کشور پرداخته باشدانتقادي که به تبیین تخریب محیط زیست و توسعه پای

 بر ،)محیطی ژئوپلیتیک زیست(  حاضر با رهیافت ژئوپلیتیک انتقاديمتنبر این اساس، . ندا بوده

توجه به پایداري و  اي کمتغییر اقلیم جهانی و رویکرد توسعهکه این فرض استوار است 

دایش و گسترش بحران  به ویژه در بخش مدیریت منابع آب، زمینه پی،ارزیابی محیط زیست

  .محیطی دریاچه ارومیه را فراهم کرده است زیست

  

 انتقادي ژئوپلیتیک. الف

 ضمن است کهراي کشف ساختارهاي جامعه معاصر کوششی منتقدانه ب ، انتقاديرویکرد

 آنهای سشنا روشهايتبیین کاستی به ،زیربنایی رویکردهاي رایج در شناخت جامعهنقد 

بر این  و کندمینقد  مطالعه جامعهرا در ) پوزیتیویستی( گرایی اثباتاي ه و شیوهپردازد می

هاي تجربی کافی نیست و نباید مطالعه جامعه را صرف تجربه و روش انگاره استوار است که

روش و گرایی  تجربه ،گرایی عینی،گرایی اثباترو،   از این.انگاشتمطالعه طبیعت با سان هم

کید أبر راهبردهاي تفسیري ت پذیرد ونمیابی به واقعیات علمی ي دستیرابرا  يعلمی واحد

 را به چالش نش انسان از سرشت و کُیانههاي خردگرا برداشت نیزشناسیاز نظر هستی .دارد

. کندکید میأگران ت کنش متنوعداند و بر هویتسرشت بشر را ثابت نمیزیرا  ،کشدمی

و  ها نسبت به پدیده کهروندبه شمار می هاییگروه از آن دست پردازان مکتب انتقادي نظریه

 - یقهاي اخال انگاره هنجارهاي اجتماعی وکوشند ند و میاي داررشتهمیانرویکرد  ،رخدادها

هاي ایجاد دگرگونیهدف آنها . گرایی سنتی و ساختاري وارد کنند را در نقد واقعفلسفی

، احترام به یالملل هانی، برقراري عدالت بینهاي جکاهش نابرابري رايفرهنگی و روشنگرانه ب

 جدیدي است که بر فرآیند تعامل موجود در  فرهنگیهاي ارزش بهگرایشو ها تفاوت

هاي موجود تعامل و عمل را در چارچوب ارزش و حاکم شودهاي اجتماعی و تمدنی  صحنه

 از این تحوالت نگرشی ژئوپلیتیک نیز جداي هايگفتمان .)221 :1384، مشیرزاده( رهبري کند

 ، به ویژهوبوده  چندکانونی و رندماهیت ثابت و همگونی ندا ، با این حال.اندو انتقادي نبوده

هایی همانند مطالعات   حوزه،طی این دوره. دنگیردر پیوند با تحلیل گفتمانی قرار می
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 ،رگراییداري، سیاست زیستی جهانی، جنسیت، اقتصاد سیاسی، توسعه و پسااستعما حکومت

ژئوپلیتیک انتقادي در پیوند با چهار مبحث ژئوپلیتیک . اندبخش ژئوپلیتیک انتقادي بودهالهام

 از  کهعمومی، ژئوپلیتیک رسمی، ژئوپلیتیک ساختاري و ژئوپلیتیک عملگرا قرار داشته است

   اشاره کرد2اتاتویلو ژراید  ، سیمون دالبی1توان به جان اگنیوپیشگامان آن می

)geopolitics Critical/org .wikipedia.en://http (.  مطالعه روابط متقابل  بهوپلیتیکژئهرچند 

 نیا، حافظ( پردازد هاي ناشی از ترکیب آنها با یکدیگر می  سیاست و کنش،جغرافیا، قدرت

 ،»هاي اقتصاديشدنجهانی«هاي برخاسته از  تابعی از چالش آنمانامروزه، گفت اما ،)36 :1385

   .)128: 1381مجتهدزاده،(است » خطرات امنیتی جامعه جهانی«و » رسانیانقالب اطالع«

به .  است ژئوپلیتیکهاي  از شاخصه،بررسی کیفیت انتظام فضایی اشکال خاص قدرت

قدرت و پیامدهاي فضایی آن در حوزه بع، تشریح و توجیه فرضیات و مناسبات نابرابر ط

 با ژئوپلیتیک سنتی ،از این منظر .)edu .O'Leary.http://www( دگیرمی قرار ژئوپلیتیک انتقادي

 در نقش فهوم که بدین م،است متفاوت ،رفتکننده وضع موجود به شمار می که به نوعی توجیه

   .قدرت سر برآورده استموجود مناسبات نقاد 

هاي ژئوپلیتیک سنتی که به نوعی به برخی از  به علت نقد استدالل،ژئوپلیتیک انتقادي

 به شکلی منسجم ،داد مشروعیت می21 و 20هاي  هاي نظامی سدهبارترین هماورديخون

آن از چنین  3ژئوپلیتیک سنتی و واسرشتنزدایی از  ابهام،هدف ژئوپلیتیک انتقادي. درآمد

و پایان جنگ ) 1989( ویرانی دیوار برلیندر این میان،  .):Linke, 2009  38( توجیهاتی است

در این بخش، تهدید و . را فراهم کرد مایه تهدیدات در ژئوپلیتیک  تغییر مرجع و بن زمینه،سرد

مبود آن، کنترل آنها توسط واحدهاي امنیت در قالب جستارهایی همانند منابع طبیعی و ک

 ،کاهش دسترسی به منابع با توجه به تقاضاهاي فزاینده ناشی از رشد جمعیت و غیردوست

 مباحث ،محیطی و کشمکش بر سر منابع  نسبت امنیت زیستبر این اساس، .نمود یافت

د  با رویکرمحیطی  با عنوان ژئوپلیتیک زیستبسیاري در ادبیات سیاسی و دانشگاهی

محیطی، در چارچوب  ژئوپلیتیک زیست .)Krivilev, 2009:491 ( پروراند 4پسانوگرایی

                                                                                                               
1. John Agnew 
2. Gearóid Ó Tuathail' 
3. Denaturalizing 
4. Postmodernism 
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نظریه و رویکردهاي طرح 

 اديقتنا

 با تمرکز بر کیفیت ،این رویکرد. ژئوپلیتیک و ژئوپلیتیک انتقادي ساختاربندي شده است

پیرامون کند و مباحث  آن را تصویرسازي و سیاسی می،مناسبات انسانی با بیوفیزیک جهانی

 در چارچوب گفتمانی آن قرار ،نقش محیط زیست در امنیت و تعارضو تعارض بر سر منابع 

یابی مفهوم   به دنبال مسئله،ژئوپلیتیک انتقادي .)http edu.ku.esp : Shannon//:( می گیرد

لی، هاي مح ح سیاستومحیطی و ارتباط آن با اقدامات اجتماعی و سیاسی در سط امنیت زیست

محیطی، کیفیت  محیطی، تهدیدات زیست  مسائل زیست در این میان،.المللی است ملی و بین

هاي متعارض در حوزه به عنوان منابع سیاسی، برداشت را فروسایی محیطی و توسعه پایدار

از طریق مانند آن،  هاي اجتماعی و گروه نواحی، امنیت عمومی در درون و میان کشورها، خرده

  کند تحلیل میرا هاي بازیگران هاي حاکم، منافع و اولویت شناسی  قراردادي، سنخنقد مباحث

Chaturvedi, 1998: 716).( هاي اشتباه از محیط سیمون دالبی بر این باور است که برداشت

  .)  (Dalby , 2002: 211استپذیر کردهزیست، تالش براي ایجاد امنیت را خدشه

  

  تأثیر رویکردهاي انتقادي بر طرح جستارهاي ژئوپلیتیک انتقادي): 1(نمودار 

  

   

  

  

  

  

   یمحیط زیست امنیت. ب

 فرد یا ، احساس برخاسته از وجود ساختارها و فرایندهایی است که در پرتو آن،امنیت

بر این اساس، . کند، پایدار و ماندگار تلقی )عینی یا ذهنی( را در برابر هرگونه گزند خود ،واحد

شود که هر  هاي مختلفی برآن استوار میمایه امنیت، پسوندها و ترکیب متناسب با مرجع و درون

 راد، کاویانی( کندطلب می تعریف و تفسیر خاص خود را ،کدام متناسب با پارادایم حاکم

اي که  به گونه،داشتدر تغییر محیط امنیتی  تأثیر بسزایی ، تحوالت پساجنگ سرد.) 36 :1389

ــان ــسترش گفتمـ ــاي گـ هـ
اجتمـاعی  ادي در علـوم     نتقا

 و جغرافیاي سیاسی
 قادينتژئوپلیتیک ا

 نقد ژئوپلیتیک سنتی

طرح گفتمان عدالت 
یطی و ژئوپلتیک مح

 محیطی ستیز



  121 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...محیطی نسبت ژئوپلتیکی امنیت زیست 

. اندگران غیر نظامی سر بر آورده طیف جدیدي از تهدیدات، بازیگران و کنش،طی این مدت

 نمود یافته) انسانی و طبیعی( ماهیت تهدیدات یادشده در قالب مخاطرات محیطی،این بار

رویه، مواد مخدر، شیوع  هاي بیتوان به مهاجرتاي مخاطرات میه از جمله شاخص. است

هاي کاريکاري و بزههاي کشتار انبوه، تبه اي، سالح هاي فراگیر، گازهاي گلخانه بیماري

هوا، ( گسترش آلودگیو یافته، تروریسم، ستیز بر سر منابع کمیاب، تغییرات اقلیمی  سازمان

تهدیدات  به علت سرشت و کارکرد کُندي که در قیاس با ،تاین تهدیدا. اشاره کرد) زمین، اّب

در این میان، مسائل . کنندتري از امنیت طلب می نیاز به تعریف گشوده، دارندنظامی

المللی فروسایی محیط زیست در مباحث مرتبط با   به ویژه پیامدهاي بین،محیطی زیست

  . اند بازنگري امنیت جایگاه خاصی یافته

  

  هاي جهانی محیطی بر تشدید حساسیت  تأثیر تهدیدات زیست):2(نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

محیطی، حمایت از منافع حیاتی فرد، جامعه و محیط در برابر تهدیدات  امنیت زیست

  .http://www.millennium-project.org) ( انسانی و طبیعی در محیط زیست استهاي  پویش

 در ، دولت و منافع حیاتی شهروندان، جامعه، از محیط زیستتحفاظ ی،محیطامنیت زیست

توسعه است که سالمت   فرآیندهاي نامطلوب روند و داخلی و خارجی)منفی( ثیراتأ تبرابر

تخریب و بحران 

 محیط زیست

تهدید حیات 

 زیستکره
 واکنش

 ها

مجامع 

 علمی

طرح توسعه پایدار 

 و عدالت محیطی

ها و  تشکیل همایش

 هاي نشست

 مشترك

مجامع 

 سیاسی

هاي   افزایش حساسیت

بقا سبت به جهانی ن

 زیستکره
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 کند میتهدید  را و بقاي بشرها بوم زیستانسان، تنوع زیستی و عملکرد پایدار 

.(Environmental Security of Russia, 1996: 55)   
 نشان داد که تالش براي تبیین ،محیطی از منظر انتقاديلبی براي تبیین امنیت زیستدا

 . با چالش رویاروست،شده محیط زیست و امنیتان ر مفاهیم تعریفبر اث ،ناامنی معاصر

  هاي بومی و ژئوپلیتیک در حوزه امنیتدیدگاهو تاریخ محیط زیست هاي برخاسته از  تحلیل

 مصرف ،معاصرهاي آشفتگیو ها نابسامانیریشه بسیاري از دهند  نشان می،محیطی زیست

 مستلزم محیطی این اساس، امنیت زیست بر. ستهاي کربنی و گسترش مدرنیته اسوخت

دالبی بر این باور است . داریم  تصوري است که ما از هویت و تهدید وازنگري مفهوم امنیتب

هاي سیاسی و مفروضاتی از موضوعات با نظریه مستلزم تعامل گسترده ، امنیت انتقاديدركکه 

االت سیاسی از ؤمحیطی عمیقاً درگیر س گفتمان امنیت زیستو  است )تهدید و هویت( مدرن

 (Dalby, 2002:239). دهیمکیستی ما، جهان ما و تالشی است که براي تأمین آن انجام می

 این توان را دارند که ،)انسانی و طبیعی(محیطی در شکل مخاطرات محیطی  تهدیدات زیست

بیانجامند یا زمینه تهدید زیستکره را   کمیاب درگیري بر سر دسترسی منابعبه هماوردي و

 رغم طیف به. فراهم کنند و آینده زیست و حیات را در مفهوم فراگیر خود به چالش کشند

 ،محیطی تعوامل زیسکه گسترده مباحث در این باره، امروزه نوعی توافق همگانی وجود دارد 

 رندآمیز نقش داتعارضات خشونت در منازعات سیاسی و ،به طور مستقیم و غیرمستقیم

)http://www.analysisintelligence.com(.  

 ، برآیند تحوالت مدرنیته،بحران محیط زیستدهند هاي موجود نشان می ها و یافتهداده

 ،اي که طی این مدت به گونه، بوده سوداگرایانههاي اندیشه و گسترش و تقویتب صنعتیانقال

 نیازهاي فزاینده و ابزارهاي گرا، نگرش توسعهبرداري انسان از محیط متناسب باشیوه بهره

  بودهمحیط زیست تعادلآشفتگی  ، آلودگی وآنهانتیجه که از منابع محدود تغییر کرده  پیشرفته

که است زیستکره طبیعی اوضاع   درهاي گستردهدگرگونیها، کنشبرآیند این . است

ها و مراتع که در تعدیل آب و هوا و  جنگل،امروزه.  استويش کرایترین آنها گرم شاخص

 ازن که کره هالی. شوند نابود می، از آنکه بتوانند احیا شوندپیش ، خاك نقشی بسزا دارندنمناکی

 نازکتر ايبه طور فزاینده ،داردمینگاه بنفش خورشید فرابار اشعه رات زیانزمین را از گزند اث
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قدرت تولید   وتقویت کرده را  بیمارهاي نوپدید و بازپدیداحتمال بروز انواعزمینه شود و می

 ، از زمین و آبکشی فزاینده به علت فرسایش خاك و بهره، در سطح جهان رامواد غذایی

هاي تولید سالی، سیل، پدیدارشدن کانونخشک در قالب آن هايپیامداست و فروکاسته 

کوچ روستاییان، گسترش سازي منابع، تهی ،زارها کشت نابودي،کمبود مواد غذایی ریزگَرد،

 نمایان شدهگذشته بیش از و مانند آن،  و بزهکارياسکان غیر رسمی، گسترش فقر  کاري، بی

 هاکانون گِردایش پسابهاي صنعتی و یدانه زباله طی این مدت تبدیل ب،هاي آبیپهنه. است

کره نقش  زنجیره حیات زیست هزاران گونه گیاهی و جانوري که در شایدصدها و  و اندشده

 گویاي آن است که ،ها و رخدادهاپیدایش این واکنش. اندکشانده شده به نابودي ،آفریدند می

  . تابد انه را برنمیکش فشار برخاسته از مناسبات بهره،طبیعت محدود

  

  کره روندهاي مؤثر در تخریب محیط زیست و تهدید زیست): 3(نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 به شکلی که ،ر کندیها یا جمعیت تغیدهد که محیط گونهبحران اکولوژیک آنگاه رخ می

نخستین  .)http://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_crisis ( ماندگاري بقا را تهدید کند

تحوالت 

 مدرنیته

 گرایی نظریه فایده

تقویت رویکرد  انقالب صنعتی

 افزاري  ختس

کشی از  افزایش بهره افزایش جمعیت

 محیط

 تخریب و بحران

 محیط زیست

ت افزایش مخاطرا

 انسانی

افزایش مخاطرات 

 طبیعی

تهد بقا و امنیت 

 انسان و زیستکره
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گرایی زمانی که مصرف. توان در محدودیت استفاده از منابع دانستنشانه تهدید امنیتی را می

داري براي نیل به سود بیشتر در پی افزایش توان تولید و  یا نظام سرمایه،یابدافزایش می

 .)141 :1388 نژاد، مصلی( آورندمحیطی سر بر می زیست تهدیدات ،مصرف جامعه باشد

 کنونی در صورتی که روند ، توسعه استيتخریب محیط زیست مانع پایدارگمان،  بی

 ،ادامه یابد  بهرکشانهسودانگاري اندیشه و کنشبرداري و تخریب محیط زیست با تکیه بر   بهره

  ونده حیات زمین را در معرض خطر بلکه آی، است تحقق توسعه پایداربازدارندهنه تنها 

سازي منابع، کشمکش و ویرانی بنیادهاي زیستی، فروسایی محیطی، تهی .دهدنابودي قرار می

ها براي در اختیار گرفتن منابع ها و دولت گران و بازیگران در قالب گروه هماوردي کنش

یکی با مسائل امنیتی و کمیاب، تالش براي حفظ تعادل اکولوژیک و توسعه پایدار، ارتباط نزد

 نیا، حافظ( محیطی در ژئوپلیتیک شده است گیري گرایش زیستسیاسی یافته و زمینه شکل

1385 :91(.  
  

  آمیز تضادهاي خشونت ،نسبت عوامل ناامنی انسانی): 1(جدول 

  )Barnett & Adger, 2005: 14( تغییر اقلیمو 

تعارضعوامل بروز  کندا را تشدیدمیفرایندهایی که تغییر اقلیم آنه   

  

  پذیري معیشت آسیب

هاي حاد و دشواري دسترسی به تغییر اقلیم ممکن است موجب فشار گسترده بر کشاورزي، مناطق ساحلی، بروز بیماري

هایی که جمعیت وابستگی باالیی به در بخش. پذیري مردم شودآب شود که پیامدهاي معیشتی آن موجب افزایش آسیب

ها شدیدتر ها و واکنش فشارها، حساسیت،اي دارند موقعیت حاشیه،و نیز از منظر محیطی و اجتماعیمنابع طبیعی دارد 

 )هاسیالب( و برخی گذرا) هاي کشاورزيهمانند کاهش تولید زمین(برخی از پیامدهاي تغییر اقلیم دیرپا . خواهد بود

  .هستند

  

  )مزمن،گذرا نسبی،( فقر

  

 نمودهاي ،)به ویژه محرومیت نسبی( هاي مکانی، مقوله فقرز فشارهاي اقلیمی و حساسیت تمایزات فضاییِ ناشی ابر اثر

 مستقیماً به تشدید فقر مطلق، ،هاي دسترسی به سرمایه طبیعیتغیر اقلیم ممکن است از طریق نابودي زمینه. متفاوتی دارد

فشارهاي .  سبب تشدید فقر شود،ر غیر مستقیم به طو، با متأثرکردن بخش منابع و دولت، همچنین.نسبی و گذرا بیانجامد

  .افزایدپذیري ناشی از فرایندهاي سیاسی و اقتصادي میناشی از تغییر اقلیم بر دامنه آسیب

  

  دولت ضعیف

هاي عمومی همانند منابع آب، خدماتی  فشارهاي ناشی از تغییر اقلیم احتماالً سبب افزایش هزینه دسترسی به زیرساخت

رو، تغییر اقلیم ممکن است سبب کاهش توانایی  از این .شود میو پرورش و کاهش درآمدهاي دولت همچون آموزش 

 .ها براي افراد شود ها و ظرفیتدولت در ایجاد فرصت

  

  مهاجرت

در  . ناگزیر از تصمیم به مهاجرت هستند و تغییرات اقلیم نابود شدهبر اثرشان مهاجرت واکنش کسانی است که معیشت

  .بان شودزمردم در جوامع می) اعتراضی( هاي ساز تشدید جنبش ممکن است  زمینه،عین حال
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 توسعه پایدار. ج

هاي د که بسیاري از نگرانیروبرو ش بیستم با این واقعیت سدههاي پایانی  بشر در دهه

هاي حیات وحش،  از منابع، نابودي زیستگاهکشیبهرهمحیطی همچون رشد جمعیت،  زیست

اي   به گونه، با یکدیگرو برهمکنشی آنهاها هاي گیاهی و جانوري و انواع آلودگی  گونهنابودي

 ،وضعیتی که در روند آن. است کرده رویاروگاه بشر با خطر   زمین را به عنوان زیست،سابقه بی

 زمینه ،بیم از چنین سرنوشتی. کندها را تهدید میپایداري توسعه و ماندگاري زیست انسان

واژه توسعه دانش گیريکار هب.  پایانی سده بیستم فراهم کردهاي دههدرایدار را طرح توسعه پ

 در محافل علمی 1992 سالبهبرزیل ریودوژانیرو در شهر همایش نشست زمین  از پس ،1پایدار

دارکردن   را بدون خدشه کنونی نسلاي است که نیازهاي  توسعه،توسعه پایدار .فراگیر شد

 سرمایه ازان س در برخورداري همها  حق نسل،در این تعریف. کند هوردتوانایی نسل آینده برآ

 آن مجاز گیري از رسمیت شناخته شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهرهبهطبیعی 

ایجاد  ،در واقع .) Women, Disaster Reduction  http://www.unisdr.org( است شمرده شده

بر این .  و محیط زیست است جامعه، اقتصاد یعنی،توسعه اجزاء مختلفتعادل میان نوعی 

 رشد از يمفهوم جدیدمقصود  بلکه ،نیست نظر  مدزیست محیط از صرف حفاظت اساس،

فراهم  )اآنه از اندکی تعداد نه( مردم همه براي را زندگی امکانات و عدالت که است اقتصادي

هاي طبیعی کره برداري پایدار از اندوخته توسعه پایدار، بهره.)59: 1382غفاري، و ازکیا( کند

ط زیست اي که سامان طبیعی محی به گونه،محیطی آن است هاي زیستزمین با توجه به توانش

توسعه پایدار بر . سازي منابع محیطی را به کمینه ممکن برسانداز هم نگسلد و آلودگی و تهی

ناپذیر اقتصاد و محیط زیست، عدالت و برابري میان افراد یک نسل و عدالت  سه بخش جدایی

 نتوا نمیبا این حال، .)www.jkghazvin.maj.ir اکبري،( است ها استوارو برابري میان نسل

 محیط ، اقتصادي استشکوفایی پیشرفت و اساستوسعه صنعتی که   همراه باانتظار داشت

 رهگذرکه از د ردا نیازها و ملزوماتی ، جمعیتفزاینده  زیرا رشد،زیست دست نخورده بماند

تواند   نمیمدیریت محیط زیست نیز به دنبال چنین امر محالی .شودتأمین میها پویشگونه  این

                                                                                                               
1. sustainable development 
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معقول در روند توسعه پایدار اندازه  تخریبی آن در پیامدهايها و آلودگیکاهش اما  ،باشد

   .مطرح است

 رشد تندرستی،فظ احکه سازگار هاي گیري از فناوري بهره در کناراین مهم رسد به نظر می

 اگر. قابل دسترسی است ،باشد  حال و آینده موجودات زنده و بستر حیاتماندگاريو 

 نه تنها توسعه ،دهمراه شو یمحیط نسبت به ارزیابی زیست یپروایبی اه بشدن جامع صنعتی

 که گاه منافع خواهد آوردبه بار نیز بسیاري  هاي بلکه گرفتاري،شداقتصادي حاصل نخواهد 

 تغییرات .دش وارده خواهد آسیبجبران صرف  در درازمدت ،حاصل از یک فعالیت صنعتی

 از نمونه مسائلی ،ناپذیري بسیاري از پیامدهاي آن بینیشآب و هوایی، نوسانات اقلیمی و پی

 اي که به  به گونه،ي توسعه را درگیر خود کردهرهاي پایدااست که طی چند سال اخیر برنامه

   .سخن گفتتوان درباره پایداري توسعه با اطمینان سان گذشته نمی

  

  توسعه مخربیِهاي آبسازه. د

 ،زیـست   امل پیدایش و مانـدگاري محـیط  ویکی از عو یاتی  ح، کمیابی منبع  به عنوان  بآ

آمـایش سـرزمین،   در  ایـن منبـع راهبـردي     .است انساننیاز  مورد   در هر زمان و مکان       ،پیوسته

. دارد کارکردي بنیـادي     ،ها کشورها و نواحی و توسعه دیگر بخش      توسعه اقتصادي و اجتماعی     

بـه  زیـست    شناسـی و محـیط   و پایداري بـوم هاي مهم در حفظ، تعادل    یکی از مؤلفه   ،همچنین

برداري بهینه، اقتصادي و  پاسداشت و نگاهداشت منابع آب و بهره  بر این اساس،    . رودشمار می 

هاي فراگیر چالش ترین آب یکی از اساسی، به همین علت.اي جهانی استلهئ مس،نعادالنه از آ

 کلیـد  سـان ها به مقوله آب به   ملتها و کید جامعه جهانی این است که دولت   أت. است 21 سده

 در مقابل، تقاضا .است اما حجم آنها ثابت    ، هستند ،منابع آب تجدیدپذیر  اگرچه  . ندرنگبتوسعه  

 تقاضاي جهانی براي آب بیش از ،صد سال اخیر اي که طی   به گونه،استونی براي آن روبه فز   

 سرانه آبـی بـراي مـردم    ،سان دینب.  سه برابر شده است   ،که جمعیت حالی   در   ،شش برابر شده  

هاي کـشاورزي   باهاي صنعتی، زه ها اعم از پساب     آالینده ، از طرفی  .به کاهش است   جهان رو 

مـصرف خـارج    هاي شهري و روسـتایی، منـابع آبـی را آلـوده و از اسـتانداردهاي                 و فاضالب 

  و کـارآموز (  استفاده بهینه از منابع آب از اهمیت بسیاري برخـوردار اسـت            از این رو،  . کنند  می
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هاي بنیادي در  حرکت به سوي پایداري توسعه نیازمند دگرگونی      گمان،  بی .)78: 1385احمدي،

 پیشرفت در ایـن بـاره  بـا جـستارهاي آموزشـی، آگـاهی عمـومی و           .هاستنشها و کُ  نگرش

آب  .آمیخته است در،توسعه اجتماعی و انسانی امنیتی،  مالحظات جمعیتی، بهداشتی، اقتصادي،     

 . کـانونی دارد  نقـش ،ستار توسـعه پایـدار  ن به عنوان بنیاد هر گونه توسعه و زیست در ج        شیری

در  ، و سـطحی بارشـی  ،هـاي زیرزمینـی   آبپراکنش زمانی و مکانی منابع آب شیرین در قالب    

 را تشکیل کره منابع آب درصد5/2آب شیرین تنها  ،با این حال . سراسر کره زمین همسان نیست    

 1386 والیتی،( انباشته است کوهستانی و قطبی هاي یخچالآن در  درصد 8/1 دهد که تقریباً می

 آن بـرداري از بهره که قرار دارد بخش زیادي در اعماق زمین ،مانده نیز رصد آب باقی  از د  .)24:

حجـم آب شـیرین در     واقعیتی انکارناپذیر اسـت کـه      . به دور است   انسانرس  و از دست  دشوار  

 افـزایش جمعیـت و     بـر اثـر    ، گذشـته   یک سـده   این در حالی است که طی      .جهان ثابت است  

هاي صنعتی و توسـعه کـشاورزي، مـصرف آب          یشرفت، رشد اقتصادي و پ    سطح رفاه باالرفتن  

  .بوده است کاهش سرانه آب ،رویدادهااین برآیند  که افزایش یافته

گیـري از فناورهـاي   با بهره دسترسی به آب     ي تنگنا رفت گمان می  ،تا همین چند دهه پیش    

ي هـا سـاخت انـواع سـازه   . توان به ذخایر آبی بیشتري دست یافـت   مینوین قابل رفع است و      

 و بـاروري ابرهـا   ،کـن  شیرین هاي آبکارخانه ،) مانند آنهاي آبرسانی و ، بند شبکهسد( جدید

از تر کالن که بحران آب بسیار  استثابت شدهامروزه اما  ،اندهثري بودؤهاي م گام هرچندغیره،

سـالی،  هـاي خـشک   افـزایش دوره  تغییـرات اقلیمـی و       .شد تصور می ن است که پیش از این       آ

 توسـعه  ،)هـا عـدم تقویـت آبخـوان   (هاي انـسانی  ها در اثر پویشاپذیري بسیاري از زمین  نفوذن

 هـاي   آب در بخـش   فزاینده بـراي    تقاضاي  و  به ویژه در کشورهاي در حال توسعه       ،شهرنشینی

کـاهش کمـی و کیفـی منـابع آب از یـک سـو و            ،)و صـنعت  آشـامیدنی    کشاورزي،( مختلف

در آینده  ،، آلودن منابع آبی موجودمدیریت منابع آبضعف  و استفاده از منابع آب شدن سیاسی

  آب بحـران ، یـا بـه عبـارت رسـاتر    کمبـود  ، در بسیاري کشورها.می کندبحران آب را تشدید    

ها این نگرانی . استهاي اقتصادي آینده    امل محدودکننده توسعه فعالیت   ترین ع اصلی ،)شیرین(

 ، توسعه و آب تغییر داد و توجه به منابع آب داخلیه مقولهبسازان را رویکرد مجریان و تصمیم

بـزرگ بـر روي    هايدر این میان، ساخت سد .  از جایگاه خاصی برخوردار شد     ،به ویژه رودها  
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نوسان 

کاهش 

افزایش 

خشکیدن 

افت 

بروز 

وز بر

ناپذیري روند  بینی پیش

پیامدهاي امنیتی در ابعاد 

اجتماعی، اقتصادي 

تخریب 

ط یمح

تداوم 

تغییر 

اقلیم 

 جهانی

 و

 ضعف

  

هاي ملی کالنـی  پذیر شد و سرمایه با توجه به نیاز فزاینده به آب اولویت یافت و توجیه         رودها

متناسـب بـا حجـم آب و     هارودگمان، بی .براي طراحی و ساخت مجموعه سدها هزینه شدند  

هـر گونـه    اي کـه    بـه گونـه    ،دارند  متفاوتی هاي زیستیِ  ویژگی ،گذارند ی که به نمایش می    شتاب

ـ  ها،آنمسیر   صنعتی و اقتصادي در      پویش هـا و   بـوم  زیـست  بـر حیـات    متفـاوتی ثیرات ژرفأ ت

بـرآورد   ، کـم سـود د بـرآور   نادرستی شیوه تحلیل سدها، بیش.خواهد داشت آن  معیشت ساکنان   

تر از برنامـه اولیـه بـه    که غالباً طوالنی  ( به دوره ساخت واقعی سدها       پروایی نسبت  ها، بی هزینه

 اشـتباهات رایـج در توجیـه        جملـه  از   ،توجهی بـه هزینـه فرصـت        کم و) رسندبرداري می بهره

ن در اشکال   ه و پیامدهاي آ   شدرویه    توسعه بی  فدايمحیط زیست    ،در نتیجه . ندا  بوده سدسازي

ـ  ران انـسان،  ا آوارگـی هـز    هـا،  ها، تـاالب   خشکیدن رودها، دریاچه    کـشاورزي بـومی و    یویران

  . استنمود یافته ، مانند آن، آثار تاریخی ورودها دست  پایینهاي بوم زیست

  

   پایداري توسعهومحیطی  ساختار ژئوپلتیکی نسبت بحران زیست): 4(نمودار 

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  



  129 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...محیطی نسبت ژئوپلتیکی امنیت زیست 

 ی ایرانسشنا کلیات آب. اه

هاي شیمیایی، فیزیکی و  و ویژگی  پراکنشپیدایش،، دانش مطالعه )هیدرولوژي( شناسی آب

اشناسی شناسی، آب و هو  بر این اساس، همبستگی باالیی میان آب.است آبکرهدر  آبزیستی 

 ،شناسی کلی ایران در نیمه غربی ریخت.  برقرار است،)ژئومورفولوژي( چهرشناسیو زمین

. ارتفاع و نسبتاً یکنواخت است کم عارضه،  کم،برجسته، پرعارضه و در نیمه شرقی و مرکزي

 به همراه موقعیت عمومی جغرافیایی، یعنی قرارگیري در کمربند ،شناسیاین تفاوت ریخت

پدیدآوردن  شدن منابع عمدة رطوبتی در غرب آن، نقش مهمی در زمین و واقعخشک کره 

 ،در این میان، بارندگی در گستره این فالت. سیماي طبیعی کشور به شکل کنونی داشته است

اي  به گونه، یعنی رطوبت و صعود وجود داشته باشد،دهد که دو عامل اساسی آنزمانی رخ می

. شدگی این دو عامل است  سطح کشور، تابع نحوه و میزان فراهمکه الگوي پراکندگی بارش در

 به ، منابع رطوبتی داخل کشور اندك است و شرایط صعود همیشه و در همه جاي کشورچون

متأثر از و  عمدة شرایط رطوبت و صعود باید بیرون از کشور ،طور یکسان فراهم نیست

ین شود تا در نقاط مختلف کشور بارش اي و کروي گردش عمومیِ جو تأمهاي منطقهسامانه

حضور آنها همیشه و رو،   و از این ذاتی کشور ایران نیستند ، عوامل بیرونیهمچنین،. رخ دهد

 عرض جغرافیایی و همسایگی با پرفشار بر اثرسرزمین ایران  .همه جاي ایران یکسان نیست

  . بارشی دارد  رژیم بارشی پرنوسان و کم،ايجنب حاره

ها متناسب با مکان متفاوت است و این تفاوت با  میزان بارش،که اشاره شد نهمچنا

هاي ایران ارتفاع کوه. هاي ایران بستگی کامل داردگیري کوههاي هوایی و جهتخاستگاه توده

 بلند است که از تأثیر بادهاي مرطوب دریاي مازندران، دریاي مدیترانه و خلیج ايه اندازهب

 ،هاهاي خارجی این کوه به همین سبب، دامنه. کند اخلی ایران جلوگیري می دمناطقفارس در 

الگوي پراکنش  بر این اساس، .هاي داخلی آن خشک است  و دامنهد داریآب و هواي مرطوب

 به بدین مفهوم که. استدرونی و بیرونی عوامل    دو دسته تابع،مکانی بارش در ایران -زمانی

 صدها ،اند فرا گرفتهرا  هاي بسیار که آنوجود کوهستان،  جغرافیاییسبب گستردگی عرض

عوامل ( با دو دریاي بزرگ در شمال و جنوب سایگی هم،هاي بیابانی هزار کیلومتر مربع زمین

 اقیانوس ،فریقاآ صحراي بزرگ ، دریاي مدیترانه،و قرارداشتن در مجاورت نسبی اروپا) درونی
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، آنچنان تنوعی در )عوامل بیرونی( سرد سیبري پهناور داخلی آسیا و سرزمینارتفاعات هند و 

 در سطح بارندگی رظنایران از  ، اما به طور کلی،شود  که در کمتر کشوري دیده میداقلیم دار

درصد گستره آن در منطقه خشک و  70اي که به گونه.اردقرار دخشک و خشک  نیمه

هاي  افزون بر این موضوع، در دهه.  خارج از این منطقه است،درصد پهنه آن 30خشک و  نیمه

به نظر  . است   پدیده تغییر اقلیم، یکی از عوامل تأثیرگذار بر منابع آب کشور بوده،اخیر

اي هاي فزاینده در قالب گازهاي گلخانه ند آلودگی برآی،رسد تغییر در آب و هواي کره زمین می

 از . گویاي آن است که در آینده نیز تداوم خواهد داشت،هاي موجود  روند آلودگیوبوده 

این در حالی است که وضعیت اقلیمی .  تغییرات اقلیمی نیز در آینده تشدید خواهد شد،رو این

.  بر ابعاد مشکالت افزوده است،ی جهانایران با توجه به قرارگرفتن آن بر کمربند صحرای

هاي پیاپی، گسترش کویرها  سالی محیطی همانند گرمایش کروي، بروز خشک تنگناهاي زیست

دار پایها، ایجاد وضعیت ناهاي زیرزمینی، افزایش سیالبزایی، افت شدید آب نباو بیا

 کشور را به مخاطره محیطی پذیري منابع طبیعی تجدیدشونده، امنیت زیست باکولوژیکی و آسی

 زمینه ،هاي داخلی روي دریاچه ها، رودها، و پساي که خشکیدن تاالب به گونه،افکنده است

 که ،ها رویه سیالبرشد و افزایش بی. گسیختگی چرخه زیستی کشور را سبب شده است

 هاي گیاهی طبیعی  به ویژه تغییر در پوشش،رویه انسان در اکوسیستم ناشی از مداخالت بی

سالی و چند  تناوب خشک،ها در ایران رخ دادهآنچه سال.  از عوامل عمده آن بوده است،کشور

 مدیریت کشور هنوز خود را با این اوضاع سازگار نکرده که خود از .سال پربارشی بوده است

بازدهی آبیاري کشور با . الگوي مصرف به تجدید نظر اساسی نیاز دارد. ترین تنگناهاستبزرگ

هاي جوي به صورت تبخیر از میان  درصد ریزش70در حدود.  بسیار پایین است،صد در30

   .)24: 1387وزارت نیرو،( رود می

هاي مرطوب و خشک است که در  گویاي دوره،شده در مورد بارش هاي انجامپژوهش

مشکالت . سالی و چند سال پربارش چند سال خشک:ایمچند دهه اخیر با آن رویارو بوده

هاي پیاپی، گسترش کویرها و روند سالیمحیطی همانند گرمایش کروي، بروز خشک زیست

 ،هاي ویرانگر زایی، گسترش فزاینده مناطق ممنوعه براي استحصال آب و سیالبفزاینده بیابان

 پذیري منابع طبیعی کشور افزوده استیداري اکولوژیکی در ایران شده و بر آسیبازمینه ناپ
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هایی با تناوب بیشتر و دامنه   رویداد سیالب، از دیگر پیامدهاي تغییر اقلیم.)48: 1382مؤمنی،(

هاي آبریز که از چندین دهه قبل آغاز شده و به  شدیدتر است که با توجه به تخریب حوضه

تخریب .  به معضل عمده در مدیریت آب کشور تبدیل شده است،اي داشته تدریج رشد فزاینده

 عامل تشدیدکننده بحران آب است و موجب کاهش ظرفیت ، در واقع،هاي آبریز حوضه

 از پیامدهاي دیگر تغییر اقلیم که بر کشور ما نیز تأثیر. شود تولیدي منابع آب و خاك می

هاي شدید و پیاپی است که سبب کاهش منابع آب موجود  سالی وقوع خشک،سزایی داشتهب

 ضعف ،همچنین. است   آبی شدههاي بومبراي مصارف مختلف و از میان رفتن برخی زیست

 تشدید فشار بر منابع آب را ،هنگام ثبت و سازگاري با وضع موجود  به،ریزي مدیریت و برنامه

  متر1900 حدود ، در حال حاضر،میانگین سرانه آب تجدیدپذیر کشور. به دنبال داشته است

رویه از  هاي بی این میزان با توجه به روند افزایش جمعیت، برداشت. مکعب در سال است

مکعب در سال کاهش   متر1300به حدود 1400منابع آب و نیز پدیده تغییر اقلیم، در سال

شود  در کشور مصرف میمکعب آب   میلیارد متر94 حدود ،در وضعیت عادي. یافت خواهد

مکعب در بخش آشامیدنی و   میلیارد متر2/6 آن در بخش کشاورزي،  درصد86 ،که به ترتیب

دهند  این ارقام نشان می. شودنیز در بخش صنعت مصرف می مکعب میلیارد متر 7/1حدود 

وري و بازدهی پایین مصرف آب، بخش کشاورزي   به دلیل بهره،کننده آب بزرگترین مصرف

همچون اي در کشور و طیف گسترده مناطق خشک  هاي آشکار منطقه  از تفاوتجداي. است

یمه شرقی کشور از خراسان تا سیستان و بلوچستان و  خلیج فارس و دریاي عمان، نهايکرانه

کشور به مراتب گین  در آنها از میانپذیرهاي مرکزي که میزان سرانه آب تجدید   هضنیز حو

 به مفهوم ورود ایران به مرحله ،هاي آینده  سرانه آب کشور در سالیانگینتر است، ارقام مپایین

  .)24: 1387 ،وزارت نیرو( آبی خواهد بود تنش آبی و کم

  

    هاي آبیسازه محیطیِ ارزیابی زیست. 1

 و پایدار از منابع  بخردانه، استفادهخوراکیرشد روزافزون جمعیت و نیاز فزاینده به مواد 

عنوان یکی از ه آب ب. ه استگریزناپذیر کردرا آب و خاك براي تولید محصوالت کشاورزي 

 .کند در مجموعه عوامل توسعه ایفا میمهمترین عوامل تولید در کشاورزي، نقش کلیدي
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هاي توسعه منابع  آن، به طرحاندك یناپذیري کشت دیم در بسیاري از مناطق یا بازده امکان

رداري ب  توسعه، نیازمند بهرهچون هرگونه.  استدادهاي  اهمیت ویژه، آبیاري و زهکشی،آب

 باره در این ی انسانپویشر نوع  ه، سویی و ازاست از منابع طبیعی بخردانهو استفاده بهینه 

محیطی  بعاد زیست توجه به ا،دومحیطی نامطلوبی همراه ش  زیست با پیامدهايممکن است

 مسائل و تنگناها .کندرا گریزناپذیر می آبیاري و زهکشی ،هاي توسعه منابع آبطرح

را در صدر ها  گونه طرح  از توسعه ناقص یا غیر اصولی منابع آب، اینبرخاستهمحیطی  زیست

محیطی در مورد آنها را امري انکارناپذیر  هایی قرار داده که ضرورت ارزیابی زیستپروژه

   .)138: 1385و بینا، عساکره ( دکن می

 کنونی و آینده در بخش آب بر وضعیتهایی که براي کشور ایران در با توجه به ویژگی

بر این . دنیاباي میویت ویژه اول،هاي سطحی به ویژه آب، مدیریت منابع آب،شمرده شد

ها و داده. اي یافته است نهضت سدسازي در ایران شتاب فزاینده،اساس، طی چند دهه اخیر

 با معضالتی محیطی  ارزیابی اثرات زیست،دهد در بسیاري از آنها موجود نشان میهاي یافته

توجهی به الزامات اقتصادي،   رسوب، کیفیت آب، کملی همانندئا مس،در این سدها. همراه است

دارشدن  ها، پِرت آب، زهبرداري از سد، شوري زمین اجتماعی و فرهنگی درباره شیوه بهره

برداري  عدم رشد و توسعه کشاورزي و ضعف مدیریت بهرهجایی ساکنان،  ها، جابهزمین

نطقه از  ارتفاع کم مبه دلیل ،در سدهاي جنوب کشور ، براي نمونه.پدید آمده است ،مناسب

هاي روستایی کودهاي  ورود مواد آلی، پساب.ستباالاز سطح دریاچه سطح دریا، مقدار تبخیر 

 ،تی در دریاچهبندي حرار احتمال الیه و هاي سطحی، نمک باال ورود جریاندر شکل ،شیمیایی

سدهاي میناب، توان به  می میاناز آن که  سدها شده استدریاچهموجب کاهش کیفیت 

در  .گندیدگی آب اشاره کردماندگی و  به عنوان نمونه بارزي از ،یر و سد جیرفتپیشین، ق

شود که  به دلیل موقعیت خاص، آبگیري از سطحی انجام می،شماري از سدها همانند میناب

این وضعیت موجب بوي نامطبوع و . دهدبرداري از آب با کیفیت مناسب را نمیامکان بهره

 ،یننهمچ. استبرداري را افزایش داده   هزینه بهره،آنودن  که زدشدهکیفیت پایین آب 

سائل متعددي به بار آورده  م،فاضالب روستایی و و کودهاي آلی و مصنوعی در این سدها

ها از میان روستاها و  مردم در دره رودخانه سرباز و عبور سیالبسکونت ، براي نمونه.است



  133 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...محیطی نسبت ژئوپلتیکی امنیت زیست 

نبودن آب  قطعی. است شده به پشت سد آنها و انتقال  سبب شستشوي فاضالب،هاگاهسکونت

 گیارچندپمالکی و  هاي خرده  استفاده از آب کشاورزي، حقابههايکشاورزي و شرب، شیوه

هاي زراعی، برداري، عدم تغییر روش مشارکت مؤثر روستاییان در مدیریت بهرهضعف ها، زمین

شاورزان و عدم همکاري هاي آبیاري و زهکشی مدرن، فقر فرهنگی و علمی کنبود سامانه

 جدي هايکاستیهاي سدسازي با  سبب شده طرح،هاي مرتبط در اقدامات عمرانیسازمان

 یدولتهنگفت گذاري  از سرمایهبرآمده ارزش اقتصادي ،هاطرحاین در شماري از . دنهمراه باش

 به ،هادست این سدها و تولیدات کشاورزي آن و با نگاهی به وضعیت مردم پایین پایین است

عدم استفاده از حجم مرده که توان  می ، از جمله. شکست خورده استرسد طرح عمالًنظر می

را  ، این بخش مخزن از رسوب پر شود،بر اساس طرح اولیه قرار است در انتهاي دوره طرح

توان از آب این بخش هاي تحتانی میکننده  که با استفاده از تخلیهاین در صورتی است. زدمثال 

دست سد در بیشتر مواقع سال خشک  ، رودخانه پاییندر بسیاري از سدهاي کشور. ستفاده کردا

 دهدمیروي ل مرطوب و در فصکههاي بزرگ  سیالبرخداد و رهاسازي سیل در هنگام است

ها شده  رودخانه)پادگانه( گیر دست سدها، موجب هجوم افراد به سیالب  به پایینتوجهی و بی

هاي ها و شرکت توسط سازمان)شن و ماسه( ها، برداشت مصالح رودخانهو تجاوز به حریم

د که با رهاسازي رآومی در مسیر رودخانه به وجود هاي متعددي خصوصی، نابسامانی

 وجود مراکز ، همچنین.شوددست وارد می و جانی فراوانی به پایین  خسارات مالی،ها سیالب

به طور  .افزاید نیز بر آلودگی آب شماري از سدها میپروري سراها و مراکز دام صنعتی، ماهی

 مربوط به تغییرات سائلیتوان در ممحیطی سدهاي کشور را می  پیامدهاي منفی زیست،کلی

شدن آن براي مصارف گوناگون، کاهش شدید آب در  و نامناسب کیفیت آب دریاچه سدها

ها، کاهش حجم زمیني رشوو  شدنداربوم منطقه، زهو آشفتگی زیست دست سدها پایین

 . دانستزارهاتها و کش رسوب، زیر آب رفتن سکونتگاه)تجمع( ردایشگِمخزن در اثر 

  .)com.civilica.www://http پوررفتار و مصطفیثابت(
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 ز ایرانریهاي آبحوضه. 2

  سطحیبآ و روان فرا گرفتها ارتفاعات ر  آنپیرامونکه اي است محدوده ،حوضه آبریز

ترین پست و از استانباشته  آن سطحطور طبیعی در گودترین نقطه ه ب ، بارندگیناشی از

 ،باشد مانند آن  ودریاچه، باتالق رودخانه،  که ممکن استخارجبه  )آبراه( حوضهبخش 

 همانندوضعیتی  ،آبریزدر حوضه  موجود )فصلیو  بزرگ، کوچک( رودهاي .شودزهکشی می

. هاي حوضه است همان شبکه آبراههدارند کههاي بزرگ و کوچک یک درخت با تنه و شاخه

به هاي فرعی  آبراهه اصلی و بقیه آبراهه،ستترین آنهادراز ها که معموالًیکی از این آبراهه

 6ران به  منابع آب، کشور ایتر آسان زهکشی رودها و مطالعهالگوي با توجه به .روندشمار می

 خلیج ،)خزر( دریاي مازندران ها عبارتند ازاین حوضه. است حوضه آبریز اصلی تقسیم شده

   .)قره قوم(سرخس  ،هامون ، مرکزي،دریاچه ارومیه ،فارس و دریاي عمان

  

  حوضه آبریز دریاچه ارومیه. 1-2

ذربایجان هاي آذربایجان شرقی، کردستان و آفاصل استان حد اي محدوده،بستهاین حوضه 

هاي  استان)دائمی و فصلی( هاي سطحیآباست که  کشور شمال غربی  واقع در،غربی

 ، کیلومتر مربع51876  باارومیه دریاچه  آبریزحوضه. روان استبه دریاچه ارومیه یادشده 

، مراغه، ارومیه، تبریزچون دشت مههایی  دشت. شود میشامل مساحت کشور را درصد3

  نواحیازدر این حوضه  ،اشنویه و آذرشهر، پیرانشهر، سلماس، نقده، میاندوآب، مهاباد

حوضه  حوضه آبگیر یا پایاب ، دریاچه ارومیه.هستند ایران  و دامداري کشاورزيراهبردي

 ،این دریاچه.  متر باالتر است1300است که سطح آن نسبت به آب دریاهاي آزاد، یادشدهآبریز 

ر وسعت و دومین دریاچه از نظر شوري پس از بحرالمیت در جهان بیستمین دریاچه از نظ

میانگین طول آن تقریباً .  متر است5عمق آن میانگین  متر و 16 ، ژرفاي آنحداکثراست که 

 میلیارد متر 31 حجم تقریبی آن که کیلومتر متغیر است 63 تا 16 بین ، کیلومتر و پهناي آن140

 41( رودرودهاي زرینههمانند  ،رود دائمی14  عمدتاً ازآب دریاچه. است شدهمکعب برآورد 

، ) درصد2( ، شهرچاي) درصد6 (، باراندوز) درصد8 (، گدار)درصد11( رود مینهی، س) درصد

هاي  بارش و هاي داخل دریاچهچشمه جریان سیالبی،39 ،رود فصلی7، ) درصد6( نازلوچاي
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این دریاچه توسط سازمان یونسکو . )7: 1389 ولی، محمد( شودتغذیه می مستقیم باران و برف

 به عنوان یکی از و به ثبت جهانی رسیده )1346( شده محیطی حفاظت به عنوان میراث زیست

 .)26: 1387 ،ببران( ه استشدثبت ) شده در کنوانسیون رامسر ثبت( المللی هاي بینتاالب

ترین آنها عبارتند از جزیره کبودان، جزیره کوچک و بزرگ دارد که عمده102 ،دریاچه ارومیه

میانگین نمک محلول در آب  .)گذاري پرندگانمحل تخم( گانه اشک، اسپیر، آرزو و جزایر نه

انی و مکانی متفاوت  بر پایه شرایط زمکه میلی گرم در لیتر است 300 الی 230دریاچه بین 

پوستانی همانند آرتیما هاي سبزي از قبیل اوندال و سختبه رغم شوري زیاد، جلبک. است

این سامانه زیستی در دوام زیست دریاچه .  از موجودات زنده دریاچه هستند،هاسالینا و باکتري

  .)civilica.www://http زمانی و ملکی،( کندثري دارد و از نابودي آن جلوگیري میؤنقش م

  

  دریاچهو اقتصادي محیطی  اهمیت زیست .2-2

شناسی و هاي بومبرخاسته از ویژگی ،رد متر مکعب میلیا32با حجمی برابر  رومیهدریاچه ا

اي همنطقواجد خصوصیاتی است که آن را در سطح  ، به عنوان میراث طبیعی،اش اقتصادي

 .استIUCN وWWFهاي مرکز تنوع گیاهانبندي  جزء تقسیم،این حوضه. کرده استتا هم بی

توان به  از آن میان میکه  گونه گیاهی به ثبت رسیده 546 ،حوضه اکولوژیکی دریاچه ارومیه در

 . اشاره کرد4پسندگیاهان آب و 3زي گیاهان خشکی ،2دپسن گیاهان شن ،1گیاهان شورپسند

 اساس آنها،تولید باالي است که  آبی -هاي سبزی از جلبکهشامل انبودریاچه ارومیه  ،همچنین

 پستاندار،  گونه27 اکولوژیکی دریاچه ارومیه،ضهدر حو .رود می شمار به  دریاچهغذایی زنجیره

دریاچه  .دارد  ماهی وجود گونه26 گونه دوزیست و 7 گونه خزنده، 41  گونه پرنده،212

ها و مرغان  ویژه اردكه ب(  بزرگی از مرغان آبزيجاتدستهی گذران  زیستگاه زمستان،ارومیه

در ایران و پلیکان سفید  فالمینگو زادآوري هاي لنیترین کُ بزرگافزون بر این،. است )5درازپا

و قوچ و  گوزن زرد ایرانی یعنی ، از پستانداران در معرض نابودي گونهدو .این پهنه قرار دارد

                                                                                                               
1. Halophytic 
2. pseammaphytic 
3. Xerophytic 
4. Hydrophtic 
5.Waders 
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 .دشوده  افزشان جمعیت  بر آنجاکه آورده شدند لی دریاچه ارومیهبه جزایر پارك ممیش ارمنی 

 که است 1 به نام آرتیما ارومینا)پوستاناز رده سخت( ارومیهآبزي دریاچه  مهرهمهمترین بی

به پرندگان  هاي مهم کننده غذاي بسیاري از گونه مینأ ت که آب شور است بومیِ میگويِايگونه

در معرض تهدید  هاي گونهاي از  مجموعه، دریاچه ارومیهوژیکیاکولدر حوضه  .رودشمار می

 ،دشتیکولی خروس ،کوچک سفید غاز پیشانی ،اردك بلوطی، باکالن کوچکهمانند  ،پرندگان

که   ثبت شدهدلیجه کوچک و اردك سرسفید ،متاي پاسرخ ، اردك مرمري،مرغ  میش،غازعروس

. محیطی آن بستگی دارد ارومیه و سامانه زیست به دریاچه ، مستقیم و غیرمستقیم،زیست آنها

 که براي دارد) هاي کلرورهجزء گِل( رنگ  خمیري سیاه، گِل دریاچه ارومیه،همچنین

   ).ir.gov.ag-ostan.www/(  خاصیت درمانی دارد،هاي پوستی، رماتیسم و آرتروز بیماري

است که مجموع   نشان داده،شده براي استحصال نمک از دریاچه ی انجاممطالعات اکتشاف

 میلیون تن 60پتاسیم، میلیون تن 27در این میان،.  میلیارد تن است5نشست جامد آن بیش از ته

پس از  .است برآورد شدهلیتیم  تن 28برمید و  تن 28 ، منیزیا میلیون تن240سولفات پتاسیم،

هاي تبخیر خورشیدي هاي دریاچه ارومیه با ساخت حوضچه نمکمطالعات فراوري، استحصال

 براي نمایاندن ، در ادامه.)1389 زمانی و ملکی،( پذیر استو کارخانجات فراوري، امکان

 نشانه  نشانه روند کاهشی و    روند ثابت،نشانه  تحوالت دریاچه و حوضه یادشده از 

   :روند افزایشی استفاده شده است

  

 )22: 1389برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه،(کارکردهاي دریاچه ارومیه ): 2(جدول 

هاي تاالب دریاچه کارکردها

 اقماري

 توضیح

 

 

حمایت از تنوع 

 زیستی

  زمینه را براي رشد و ،شوري فرااشباع آب دریاچه 

زایش آرتمیا که غذاي فالمینگو، مرغابی و پرندگان کنار 

جمعیت قابل توجهی از این . کند فراهم می،آبچر است

هاي  در تاالب. کنندپرندگان در این دریاچه زادآوري می

 رندگان آبزي مهاجر واقماري نیز شمار زیادي از پ

                                                                                                               
1. Artemia  urmiana 
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در جزایر دریاچه نیز شماري . گذران حضور دارند زمستان

 همانند گوزن زرد و قوچ ،داران در معرض خطراز پستان

  .کنندارمنی زندگی می

  

   و هواتعدیل آب

 

   گستره پهناور دریاچه ارومیه به تعدیل خُرده اقلیم

کند که این ویژگی کمک می) درجه و نَم هوا( منطقه

. وضعیت مناسبی براي کشاورزي منطقه فراهم کرده است

رد و خاك نَم موجود در هوا نیز از پیدایش و پخش گَ

  .کند منطقه جلوگیري می

کاهش یا فرونشانی 

ها ندهرسوبات و آالی  

  هاي هايِ کناري آن رسوبات و آالیندهدریاچه و تاالب

منتقل شده به وسیله جریان رودها را جذب و از پراکنش 

  .کندگسترده آن در محیط جلوگیري می

هاي تثبیت نهشت

جلوگیري از (نمکی 

پراکنش آنها به مناطق 

  )پیرامون

 --- ود هاي ورودي را در خدریاچه حجم باالیی از نمک

دارد و از پخش آنها در مناطق پیرامونی جلوگیري نگاه می

شدن پهنه گسترده  ب باعث نمایانروي سطح آ پس. کندمی

و  )بادي( در اثر فرسایش  کهشودزار میاي از شوره

  .رساند میجابجایی به مناطق پیرامونی آسیب 

جلوگیري از 

 پیشروي آب شور

---  هاي آب زیرزمینی  سفرههايِ کناري باعث تغذیهتاالب

. کنندشود و از پیشروي آب شور دریاچه جلوگیري میمی

  .اند چنین کارکردي ندارند  شدهیدههایی که خشکتاالب

  

 چشم انداز

 

  و جلوه خاصی یانداز دریاچه به آن زیبای چشم 

انداز زیبا به علت کاهش سطح آب  این چشم. بخشیده است

  .ستحت تأثیر قرار گرفته ا ت،و ساخت بزرگراه کالنتري

 

  روي و خشکیدن دریاچه ارومیه  پس.3-2

، تغییرات اقلیمیهاي ورودي دریاچه ارومیه به همراه  رودخانه بر رويسدسازيگسترش 

-هاي زیرزمینی و عدم استفاده از روشرویه از آباستفاده بی ، پیاپیسالی خشک،  بارشکاهش

 1376 از سالرا دریاچه  روي و خشکیدن تدریجی زمینه پس ، کشت مدرن و الگوهايها

 85 ،سهم آب ورودي به دریاچه ارومیه از رودهاي استان آذربایجان غربی. است فراهم کرده
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 15 ، و رودهاي استان آذربایجان شرقی)منشأ برخی از این رودها استان کردستان است( درصد

عوامل توان در چارچوب را می ثر بر کاهش سطح آب دریاچه ارومیهؤعوامل م . استدرصد

  : بهتر تبیین کردو عوامل انسانی) دما و تبـخیر ، جریان رودها،بارش( طبیعی

  

  عوامل طبیعی .2 -2-3

 سال، تغییرات میزان بارش ساالنه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تا 58 شبر پایه آمار بار

. شود تر بود که تغییر محسوسی در آن مشاهده نمیم میلی381 برابر با ،1374-1373سال آبی 

 305 مقدار یادشده به ،)ساله دوره پانزده( 1388-1387تا 1374-1373هاي آبی طی سال

 .ه استد شسته درصد نسبت به آمار گذشته کا20 حدود ،به عبارتی. کاهدمیلیمتر فرو می

برخاسته از کاهش بارش . اردهمبستگی باالیی د  کاهش بارش با کاهش آوردِ رودها،گمان بی

 504 حدود ،1386-87هاي منتهی به دریاچه ارومیه در سال آبی   رودخانهوروديحجم کل 

نسبت   درصد و82 حدود ،1385- 86میلیون متر مکعب بود که این مقدار نسبت به سال آبی 

جان شرکت سهامی آب آذربای(  دهد درصد کاهش نشان می84  در حدود،به میانگین درازمدت

تا 1374-1373هاي آبی به دلیل خشکسالی شدید میان سال .)http://www.agrw.irغربی 

 ،دیگر آنکه).  میلیمتر221حدود ( بارش ساالنه کمتر از میانگین عادي بود، 1387-1388

 تر شده استم درجه سانتیگراد گر2 ، به طور میانگین،حوضه دریاچه ارومیه طی این دوره

 یانگینمنگاهی به . داردبا دما  نسبت مستقیم ، میزان تبخیر،همچنین. )9: 1389 محمد ولی،(

،  میلیمتر1535 حدود، 1382-83، 1442 حدود ،1381-82 هاي آبیسال  ارتفاع تبخیر درآمار

 حدود ،1385-86 و در سال آبی 1440 حدود ،1384- 85 سال ،1435 حدود ،1383-84سال 

 میانگین درازمدت افزایش دهنده  نشان ،1629 حدود ،1386- 87و سال آبی  میلیمتر1435

افزایش دما و به تبع آن تبخیر، روند  .)شرکت سهامی آب آذربایجان غربی، پیشین( تبخیر است

ناپذیري آن  کند و موجب افت کیفیت آب و برداشتکاهش سطح دریاچه ارومیه را تشدید می

 است دریاچه ارومیه خشکیده نیمی از بیش از ،نتیجهدر . شوداچه میهاي حاشیه دریدر چاه

  .)22: 1388دائمی، ( اندارزیابی کرده  این وضعیت را ناشی از تغییرات اقلیمی درصد70که

  



  139 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...محیطی نسبت ژئوپلتیکی امنیت زیست 

  عوامل انسانی .2-3-2

  توسعه منابع آب بدون استفاده از سدها،هاي آبی در قالب سد و بندسازه چنانچه ساخت

 هايآب از برداشت  ،) مانند آنها و هاي مستقیم از رودخانهمینی، برداشتهاي زیرز آب(

طی  در مکعب متر میلیارد 3 حدود در ،)1381–1387( سالیخشک اثرات براي جبران سطحی

 ،نتیجه در و تعادلی توان از فراتر زیرزمینی آب منابع از برداشت  خشکسالی بزرگ و نیزدور

پل میانگذر و ، ساخت گسترش کشاورزي ،زیرسطحی تغذیه یقطر از دریاچه به ورودي کاهش

روي و از عوامل انسانی پس ،هاي زیرزمینی شدن دریاچه و استفاده غیراصولی از آب چندتکه

درصد از کاهش  30نزدیک به ،عوامل طبیعیس با ایدر ق ،یدخشکیدن دریاچه ارومیه به شمار آ

استانداري  و 22 :1388 دائمی،( بوده است  متأثر از عوامل انسانی،هسطح دریاچه ارومی

  .)/http://www.ostan-as.gov.irآذربایجان غربی

  
  هاي حوزه دریاپه تعداد سدهاي استان): 3(جدول 

هاي حوضه  استان

  دریاچه

مـورد  سدهاي  

  داريبر بهره

ــدهاي در  ســ

  دست ساخت

ــدهاي در  ســ

  دست مطالعه

 41 7 75  آذربایجان شرقی

 30 10 13  آذربایجان غربی

 12 5 1  کردستان

  38  22  89  مجموع

  http://daminfo.wrm.ir  شرکت مدیریت منابع آب ایران

  

   ارومیه تهدیدات دریاچه.4-2

هاي تشکل هاي دولتی،با همکاري سازمان که برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه

ل تهدیدات  عوامل تهدید دریاچه را در قالب جدو،ده شدهیمحیطی و جوامع محلی ته زیست

  :است تنظیم کردهزیر بیرونی و درونی 

  

  



 51شماره راهبردي مطالعات فصلنامه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 140

   تهدیدات بیرونی و درونی دریاچه ارومیه:)4(جدول 

  )24: 1389 برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه،( 

تهدید بیرونی  هاي اقماريتاالب دریاچه   توضیح 

رقابت براي استفاده و 

  تخصیص منابع آب

  هرنشینی، سبب افزایش رقابت بر توسعه فزاینده کشاورزي، صنعت و ش

  .استها شده سر آب و کاهش حقابه دریاچه و تاالب

 شیمیایی کشاورزي، افزایش فاضالب صنعتی يها افزایش تخلیه آالینده    آلودگی آب 

  شهري

- برداري از آوردِ رودها از طریق سدها، شبکسالی، بهرهرخداد خشک    کاهش آوردِ رودها 

غییرات اقلیمی بر منابع آب حوضه آبریزِ دریاچه و هاي وابسته و ت

  .هاي کناريِ آن تأثیر گذارده استتاالب

  هاي طبیعیگسترش کشاورزي، تغییر کاربري و تخریب چراگاه    افزایش رسوبات ورودي

هاي آب کاهش جریان

  زیرزمینی

  رویه از منابع اب زیرزمینی برداري بی بهره  

غیر پدیدارشدن گونه هاي 

  بومی

---  هاي مرتبط با پرورش آبزیان در حوضه آبخیز فعالیت  

انفجار در معادن پیرامون تاالب، انفجار مهمات فاسدشده در کنار   ---  آشفتگی حیات وحش

  هاتاالب

هاي اقماريتاالب دریاچه  تهدید درونی  توضیح 

طق تاالبی، احداث ساختمان در هاي کشاورزي در منا توسعه زمین  ---  تغییر کابري زیستگاه ها

هاي آبی همچون  ها و ساخت سازه هاي پیرامون و مجاور تاالبچراگاه

  لو، خشکیدن تاالب یادگارلو در اثر احداث زهکش ساخت سد حسن

هاي برگشتی آبیاري به داخل ، ورود جریان1وريافزایش خوراك  ---  کاهش کیفیت آب

هاي  نشده و نفوذ آب  تصفیههاي روستاییها و تخلیه پسابتاالب

  زیرزمینی با درصد باالي مواد مغذي به درون تاالب

                                                                                                               
1. Eutrification 
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  معرفی الرو ماهی توسط شیالت  ---  گونه هاي خارجی

آشفتگی هیدرودینامیک 

  دریاچه

  ساخت بزرگراه شهید کالنتري  

ي، تردد هايِ کنارهاي آبیاري در داخل تاالب ها یا شبکه ساخت جاده    آشفتگی حیات وحش

  قایق  و هواپیما در مناطق اسکان فالمینگو

  هارویه از منابع تاالب برداري بی بهره    افزایش فشار بر منابع

  

  ارومیهروي دریاچه پسپیامدهاي  .5-2

 عوامل بر اثر ،ترین دریاچه ایران و دومین دریاچه شور دنیا به عنوان بزرگ،دریاچه ارومیه

افزایش میزان شوري که نتایج آن در قالب روي و خشکیدن است پسل در حا ،انسانی و طبیعی

 خاك، يشورو شدن کویري، هزار هکتار 150به وسعت يزار یش شورهادیپ، آب دریاچه

 نابودي زنجیره  تضعیف گردشگري،، کشاورزي و دامداري منطقه، تضعیفها خشکیدن قنات

 شناورهاي دریایی گذر اختالل در ،دگانومیر پرن  مرگ آن،هاي زیستی ویژگیبسیاري  حیات و

 به هاي مهم پرندگان مهاجر  گونهآوري گانه پارك ملی که محل زاد9شدن جزایر  چسبیدهو 

 میلیارد تن 8شدن آشکاردن این دریاچه و ی خشکاي که با به گونه، نمود یافته،رودشمار می

شود و با  یموارد هاي همجوار  استانساکنان  خطر جدي به ،نمک موجود در زیر آن

 میلیون انسان، طبیعت، تحصیل، آموزش، بهداشت، کارخانه و بیش از ده ،ها شدن نمک پراکنده

 آب دریاچه در ي متر6کاهش   توجه بهبا. ن خواهد رفتایمصنعت آسیب خواهد دید و از 

 ،آن که پیامد خشکدمی آینده دریاچه تا ده سال ، در صورت تدام روند کنونی، سال گذشته13

 تابستان به ویژه در ،گرم و تند بادهاي وزش ،منطقه در شور و نمکین هايخشکی سطح افزایش

 خیز حاصل هايدشته ویژه ب ،منطقه مرغوب وهاي کشاورزي زمین ،مرور بهاست که  پاییز و

 شدن کویري ،نهایت در و شورشدن سمت  به،شرقی آذربایجان استان در تبریز و بناب مراغه،

 تولیدات کشاورزي و معیشت ،تدر این حال .)1389 زمانی اکبري و ملکی،(د رونمی پیش

 روستا با 3150 شهر و36بیش از به یاد داشته باشیم که  . آسیب جدي خواهد دیدساکنان آن

 بیش ، میلیون نفر در حوضه آبریز دریاچه سکونت دارند که در این میان5جمعیتی نزدیک به 
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 کشاورزي و دامداري استدر بخش عمده آنها معیشت تند که  درصد ساکن روستا هس60از

 به نوعی زیست آنها با وضعیت ، پس.)20 :1389 برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه،(

 مفهوم امنیت را در ،شناسی منطقه و هر گونه تحول در اوضاع بومپیوند دارداکولوژیک منطقه 

 در ،دیگر آنکه.  آن متأثر خواهد ساخت)محیطی اقتصادي، اجتماعی، زیست( ابعاد مختلف

 4700بیش از ،مجموع برداشت از منابع آب در سطح حوضه آبریزکه معموالً هاي عادي سال

 که از شودهاي کشاورزي می صرف فعالیت، درصد آن94 نزدیک به ،متر مکعب است میلیون

هاي مانده از آب ی درصد از کل آب مصرفی از منابع آب سطحی و باق64 بیش از ،این مقدار

 تأمین نیازهاي راي شمار زیادي طرح توسعه منابع آب ب،با این حال. شودأمین میتی نزیرزمی

 آینده اجرا ه تا دو دهاند که ریزي و مطالعه شده یا طرحهستند آبی فزاینده منطقه در حال اجرا 

یارد متر مکعب از منابع  میل6 ساالنه بیش از ،2021از این رو، انتظار است تا سال . خواهند شد

 درصد آن صرف مصارف 90برداري قرار گیرد که نزدیک بهآب حوضه آبریز دریاچه مورد بهره

هاي ورودي به دریاچه در درصدي جریان 25این وضعیت به کاهش. خواهد شدکشاورزي 

یه  بر پا.)20 :1389 برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه،( قیاس با اوضاع کنونی خواهد شد

 پیامدهاي ،لزیرا ساگن بابوا، معاون نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل متحدهاي گفته

رو  مشکل روبه مردم منطقه را با شود و دن دریاچه ارومیه تنها به ایران محدود نمییخشک

 ان پیامدهاي این خشکی نه تنها براي ایرانی، اگر دریاچه ارومیه خشک شود،به گفته او. کند می

بار است و  فاجعه  بلکه براي کشورهاي منطقه نیز،کنند که در حواشی دریاچه ارومیه زندگی می

  این بار براي ارومیه تکرار شود،رالآممکن است کابوس دریاچه 

)http://www.khabaronline.ir(.  

  

   محور زیستهاي محیط  واکنش .6-2

، فروسایی بنیادهاي زیستی و احساس انگیز مداخله انسان در طبیعتي چالشاز پیامدها

ها و  گرایشزمینه پیدایش ،هاگسترش این نگرانی. هاست نگرانی از تهدید بقا و امنیت انسان

گرایی،  بوم هاي مختلف زیست حفاظت از محیط زیست با عنوان براياجتماعیهاي جنبش

 تغییر ارزشی  عموماً به،ها این رویکردها و جنبش. ده استش گرایی و جنبش سبزمحیط زیست
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 از ین تغییرکه ا باور دارندو د ناندیش میدر انسان و نهادهاي مدرن براي حفظ محیط زیست 

محیطی جدید به انسان، ارائه تصویري نوین از انسان و  هاي زیستئه آگاهیا اررهگذر

هاي سیاسی و اقتصادي جدید و  به برنامه یبخش ، نقد نهادهاي مدرن و مشروعیتشنیازهای

   .)55: 1387 ،صبحدل( قابل دستیابی است ،ها براي تحقق این برنامه سازي زمینه

هاي حامی  اعتراض مردم محلی و انجمن با تحوالت دریاچه ارومیه ،طی چند سال اخیر

ها و روزنامهها در قالب فضاي مجازي، صدا و سیما، رسانه.  همراه بوده است،زیست    محیط

اي از تحوالت یادشده به عمل  با انتشار اخبار روزانه و تحلیل، پوشش گسترده،دیگر نشریات

 مسئوالن کشوري، استانی و نمایندگان ،آوردند و با ایجاد حساسیت نسبت به این رخدادها

 راهکارهاي ،نکنو اي که تابه گونه ،اندمردم در مجلس را به انجام تدابیري در این باره  واداشته

  .اند  ارائه کرده،محیطی  براي حل این معضل زیست،بودن یا نبودن آنها مختلفی جداي از اجرایی

  

  گیري نتیجه

 بر اثر ، آنها از طبیعت محدود افزایش جمعیت و کوشش براي تأمین نیازهاي فزاینده

چار فروسایی دکره  هايِ زیستبومپروا به بنیادهاي زیستی، زیستگراي بی ذهنیت توسعه

محیطی و مجامع  اي که مجامع علمی در قالب طرح مفاهیم و معیارهاي زیست به گونه،اند شده

مدیریت ناقص منابع آب در نتیجه ،  در این میان. دهند است که هشدار میها سال ده،سیاسی

ل  به همراه جستار تغییر اقلیم و نوسانات بارش در شک،هاي آبیاريقالب سدها و شبکه

نمود  ،هاي آبیها و آبگیر حوضهبومنابودي زیستو هاي فرودست سد تخریب سکونتگاه

 .باید و رویکردي دیگر میکه جستار توسعه پایدار در عمل ناکارامد نشان داده به طوري ،یافته

توجه به ارزیابی  گراي کم نوسانان اقلیمی، کاهش بارش و رویکرد توسعهبر اثردر کشور ما نیز 

هاي مختلف  ها سال است امنیت محیط زیست کشور با بحرانداري محیط زیست، دهپای

برخاسته از عمدتاً  ، سال گذشته15 طی ، حوضه بسته دریاچه ارومیهدر این میان،. رویاروست

 در منطقه و  تبـخیر  و دما به همراه افزایشها جریان رودخانه و  بارشکاهش عوامل طبیعی

 نابعم از برداشت این حوضه،بر روي رودهاي سازي سد گسترش روند در شکل عوامل انسانی

دریاچه ، گسترش کشاورزي، زیرسطحی تغذیه طریق از دریاچه ورودي کاهشو  زیرزمینی آب
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 .اي که وسعت آن به نیم فرو کاسته است به گونه،ها مواجه استارومیه با کاهش آوردِ رودخانه

کمتر از ده سال آینده در  این دریاچه عمالً ،شود در صورت تداوم روند کنونیبینی می پیش

د که پیامدهاي آن در شکل پیدایش کانون ریزگَردساز در شمال غرب کشور، شوري و خشکب

استان آذربایجان هاي زمین هزار هکتار از 607( هاي پیرامونیهاي کشاورزي استان نابودي زمین

 نمود ،نابودي محیط زیست منطقهو یشتی کشاورزي و دامداري ع، تخریب منابع م)شرقی

کشاورزي ( نقش کانونی شمال غرب کشور در حوزه تأمین مواد غذاییبه واسطه . خواهد یافت

 بلکه کلیت امنیت ملی ،اي نخواهد داشت  پیامدهاي آن منحصراٌ بعد محلی و ناحیه،)و دامداري

 جمعیتی هاي، پویشمنطقه زیستی هايبحران، بلندمدت در و ثر خواهد ساختتأرا مـ

 را به  منطقه شمال غرب کشورجمعیت )مذهبیقومیتی و  (توزیع درآشفتگی و  غیرمتعارف

 کنون به صورت کوتاه و بلندمدت  راهکارهاي مختلفی تا،این حال با .دنبال خواهد داشت

 آب ضهه به حوضجایی حو هجابتوان به براي بازتوانی دریاچه پیشنهاد شده که از آن میان می

، رعایت حقآبه دریاچه، جلوگیري هانتقال آب ارس به دریاچه ارومی، بارورکردن ابرها ،دریاچه

 ،عامل اصلی خشکیدن دریاچه ارومیهچون .  اشاره کرد مانند آناز ساخت سدهاي جدید و

 ماهیت و ،شده راهکارهاي ارائهرسد  به نظر می ،نوسانات اقلیمی و کاهش بارش است

ن بخش باید متوجه ریزي در ای، برنامهرو   از این.دارند تبلیغاتی ،و چه بسامدت  کارکردي کوتاه

 به ،زیست الگوي تغییر و کشت الگوي تغییر  در قالب محیطی عوامل انسانی این فاجعه زیست

   .باشد اقلیم تغییر دلیل
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