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 چکیده

حوضه  ریز 478در  ینیرزمزی آب سطح ماهانهمتوسط  یداده ها

 یو انسان یعیعناصر طبو بررسی  رانیحوضه در ا 30و 

سال های در  ینیرزمیز یآب ها رهیذخ ییایبر پو رگذاریثات

 ینیرزمیز یآب ها هیکه کل تخلنشان می دهد  2015تا  2002

، نیسطح زمو تاثیرات آن بر مکعب  لومتریک 74دوره  نیدر ا

 زانیفرکانس و م شیخاک در کل کشور و افزا یشور افزایش

 ارتفاعات هویدا بوده است. در  نیفرونشست زم

به عنوان  یکیدرولوژی/هیهواشناس یها یکه خشکسال یدر حال

در سطح  ینیرزمیز یآب ها ریادر ذخ هیمحرک عمل و سرعت تخل

در  ینیرزمیز یکنند، اما کاهش آب ها یم دیکشور را تشد

انسان توسط برداشت گسترده آب  لیحوضه عمدتا به دل اسیمق

 داریناپا تیریکه ادامه مداست هشدار الزم به شود.  یم جادیا

ند به اثرات بالقوه برگشت توا یم رانیدر ا ینیرزمیز یها آب

 و آب تیامن ومنجر شود  ستیز طیو مح نیزمسطح  یرو ریناپذ

 به خطر اندازد.کشور را  یاجتماع-یاقتصاد تیامن و غذا
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 مقدمه

درصد 42درصد از آب آشامیدنی و 36آب های زیرزمینی با تامین 

به شمار  یدر سطح جهان نیریآب ش یمنبع اصلاز آب کشاورزی، 

 گذاریریث)دوره تا آنتروپوِسن»می روند. در شرایط کنونی 

ن یو ساختار زم ستمیانسان بر اکوس یها تیعمده فعال

و  یعیطب تغییرات لیبه دل ینیرزمیآب ز ری، ذخا(«یشناخت

. به گرفته اندتحت فشار قرار به شدت  یانسانعالیت های ف

آب  طیدر شرا رییبه تنوع و تغ ینیرزمیز ی، آب هایعیطور طب

 لیبه دل ریتبخ شیافزارای نمونه، حساس هستند. ب ییو هوا

 شود که یم ینیرزمیآب ز شدن گرم باعث کاهش شارژ یآب و هوا

خاک  یها یژگیو و یاهیچشم انداز مانند پوشش گ یها یژگیبه و

 یامر، در دسترس بودن آب ها نیحساس است. به موازات ا زین

 یبرا عل انسانتوسط برداشت آب  ریثات حتتهمچنین  ینیرزمیز

قرار دارد.  یاجتماع-یمختلف اقتصاد یها تیاز فعال تیحما

به  ریاخ یها در سال ینیرزمیز یها آب ریجذب از ذخا زانیم

 شیو سرانه مصرف آب افزا یجهان تیروزافزون جمع شیافزا لیدل

 داشته است. یریچشمگ

آنها نقش ، ینیرزمیموجود بر منابع آب ز یفشارها رغمبه 

 تیسوم جمع کیآب دارند. در حال حاضر  تیدر حفظ امن یمهم

 ژهی، به وشیرینآب فشار از نظر ذخایر جهان در مناطق تحت 

 قایو شمال آفر انهی، خاورمایخشک و خشک آس مهیدر مناطق ن

 نیاز ا یاریکنند. در بس یم یا ترانهیمد یکشورها نیو همچن

 رایز ،آب است نانیتنها منبع قابل اطم ینیرزمیمناطق، آب ز

وجود ندارند. از آنجا  یدائم ای یبه صورت فصل یسطح یها آب

مواد  داتیتول رویمناطق عمدتا  نیآب در ا برای که تقاضا

 انهخاورمی در آبدرصد از 85و برای نمونه،  متمرکز است ییغذا

 یاستفاده مزمین های کشاورزی  یاریآب یبرا یبه طور انحصار

به طور  ییغذا تیو امن ینیرزمیدر دسترس بودن آب ز، شود

مرتبط است.  یو منطقه ا یمل تیو با امن دهیگسترده در هم تن

تر و  جهان گرم کیدر  ینیرزمیدر دسترس بودن منابع آب ز

تحت  یمنابع آب سطح رایشود، ز یتر م یاتیح تر تیپرجمع

رقابت بر سر  شیافزا هو بمی شوند  هیتخل شتریدما ب شیافزا

 انجامند. یمانده م یباق یمنابع آب سطح

 روشعیین ت یبرا ینیرزمیبر منابع آب ز قینظارت دق اگرچه

در  ینیرزمیز یها است، اما نظارت بر آبضروری  یتیریمد یها

صورت نمی گیرد و یک دلیل  یدر حال توسعه به خوب یکشورها

 درباره شناختنبود و  ینیرزمیز یها پنهان آب تیماهعمده آن 

حاصل  یاست. داده ها ینیرزمیبر منابع آب ز یانسان راتیثات

آب و هوا  شیجاذبه و آزما یابیماهواره باز تصاویر از

(GRACEفرصت )آب  رهیذخ راتیینظارت بر تغ یبزرگ برا ی

فراهم را تر  بزرگ یها اسیدر مق هیتخل صیو تشخ ینیرزمیز

 یها هنوز هم ارزش نظارت بر آب ،حال نیکرده است. با ا
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حوضه  ریتر و ز حوضه کوچک یها اسیخصوص در مقه ب ینیرزمیز

 . ستیقابل بحث ن

-یاقتصاد عیبا رشد سر یعیطب یکه خشک یکشورمورد ایران،  در

و  یکشاورز یبرا ژهیروزافزون آب به و ی، تقاضایاجتماع

منابع آب  ییایپودرهم تنیده، و آب  نیزم داریناپا تیریمد

 رانیا یوزارت انرژ یعموم یبا استفاده از داده ها ینیرزمیز

منحصر به فرد  یژگیوقرار گرفته است.  لیو تحل هیتجزمورد 

و  ینیرزمیآب ز ریادر ذخ رییتغ یکم نییتعات، مطالعاین 

بر صرفا  یو انسان یعیبالقوه طب یآن به محرک ها یوابستگ

 یعیطبپویایی  یمحرک ها یحوضه برا ریحوضه و ز نیاساس تخم

از شبکه ها در  استخراج شده ینیرزمیز یآب ها یو انسان

  سراسر کشور است.
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 تحقیقات نتایج

 اسیزده شده در مق نیتخم ینیرزمیسطح آب ز نیانگیاساس م بر

 2015تا  2002 یها سال در رانیا ینیرزمیز یها حوضه، آب

مقدار  نی(. ا1شده است )شکل  هیمکعب تخل لومتریک 74حدود 

 اچهیدرآب در سطح در  ریاذخبرابر بیشتر از بیشترین سطح  1.6

ن یتر که بزرگاست  (1996مکعب در سال  لومتریک 46) هیاروم

به  نیزم یآب شور رو اچهیدر نیو ششم انهیدر خاورم اچهیدر

های حوضه  ریمطالعه، زمورد اگرچه در دوره شمار می رود. 

 شیدر آنها افزا ینیرزمیآب ز رهیکه ذخبوده اند  یمحدود

 یدرجاتساله  14در این بازه  یاصل یهمه حوضه هاباشد،  افتهی

شاهد را درصد  2600تا  20از  ینیرزمیز یآب ها هیاز تخل

  بوده اند.

در شکل  1نمک )حوضه  اچهیدر حوضه در هیتخل زانیم نیشتریب

را  رانیا تجمعی ازدرصد 26از  شی( مشاهده شده است که ب1

ساله  14آن در این بازه  هیخلتمیزان کند و  یم یبانیپشت

درصدی ذخایر 81این کاهش کیلومتر مکعب رسیده است.  20به 

مرتفع  یها در دشترخ داده  هیکل تخلحوضه معادل آب در اسن 

آبخوان در در دوران بیشتری کاهش ذخایر آبی  متحده االتیا

آن در سال های  خیتار یخشکسال نیدتریمتحده در شد االتیا

 تیاز جمع درصد 3.5که  بختگان تاشک حوضه .است 1977و  1976

را در  ینسب رییتغ نیباالتررا پشتیبانی می کند،  رانیا

 . داشته است کاهش( درصد 2600) ینیرزمیآب ز رهیذخ

 رییتغ نیمکعب( و کمتر لومتریک 0.01) هیتخل زانیم نیکمتر

قره سو -در حوضه هراز درصد(20) ینیرزمیآب ز رهیدر ذخ ینسب

درصد از جمعیت ایران 4بوده که آب آشامیدنی در شمال کشور 

 ینیرزمیآب ز ریخاذ کاهش ،یکشور اسیدر مق را تامین می کند.

مکعب  لومتریک 5.25برابر با  2015تا  2002از سال  رانیا

درصدی  1752 یکل رشد ،هسال 14در بازه زمانی  بوده ودر سال 

 یطوالن هتخلی نرخ درصد92برابر با  زانیم نیاداشته است. 

 ات 1950 یها سال درمتحده  االتیمرتفع ا یها مدت در دشت

 مکعب در سال( است. لومتریک 5.7)) 2007

 1شکل 
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 یها کاهش آبنشان می دهند که  1در شکل داده های موجود 

 یو شمال شرق یغرب، جنوب غرب تیپرجمع یدر حوضه ها ینیرزمیز

دو  -گندم و جو یاریآب یها نیزم نیتر که بزرگ یی، جارانیا

 دتریشد اریبس -قرار دارند رانیاکشاورزی  کیمحصول استراتژ

درصد 9و محل  رانیا ییسبد غذا-حوضه کرخه برای نمونه،  است.

گندم  دیاز کل تولدرصد 11و  رانیا یاریآب یها نزمی کل از

 لومتریک 0.08 هیتخل زانیم 2015تا  2002در سال های  -کشور

 ( را داشته استسال 14 مکعب در لومتریک 1.08)در سال  یمکعب

منبع یک  ینیرزمیز یها آببه عالوه، . (1در شکل  16)حوضه 

در حوضه کارون  ارییو آب یآب خانگ یازهاینتامین  یعمده برا

 2015تا  2002مکعب در سال از  لومتریک 0.06است که با سرعت 

در نظر گرفته شده(  یبازه زمانکل مکعب در  لومتریک 0.91)

 ینیرزمیز یها آب هیتخل یبا توجه به سطح فعل .شود یم هیتخل

 یها در هر دو حوزه، در سال یمنابع آب سطح ندهیو کمبود فزا

و کشاورزی  یاریآبدرباره ادامه  عمده یها ینگران ندهیآ

کاهش  نیا یامدهایوجود خواهد داشت. پ یآب خانگ نیازتامین 

 رانیدر ا یو مل یمنطقه ا بآ تیدر امن ینیرزمیعمده آب ز

 است.ادامه مورد بررسی قرار گرفته در  شتریب اتیبا جزئ

 نیتوسط تعامل ب ینیرزمیآب ز رهیذخ رییدر حال تغ ییایپو

شود.  یم نییتع یو انسان یکیدرولوژی، هییآب و هوا تغییرات

ذخایر آب زیرزمینی  (، کاهش قابل توجه2)شکل  یکشور اسیدر مق

و متعاقبا سطح مطابقت دارد در ا کاهش در دسترس بودن آب ب

در  انجامد. برای نمونه، یشارژ مجدد م زانیم به کاهش

درصدی دسترسی به آب در سطح 20کاهش  ،2007سال  دیشد یخشکسال

باعث شده نرخ شارژ مجدد ذخایر آب های زیرزمینی در کل کشور 

ذخایر آب های زیرزمینی در قیاس با سال درصد کاهش یابد و 10

به وضوح نقش مساله  نیادرصدی داشته باشد. 40کاهشی  2006
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در سراسر  ینیرزمیآب ز رهیرا در حفظ ذخ یعیمهم شارژ طب

 دهد. یکشور نشان م

 2شکل 

 

برداشت آب  ریثات ،حوضه اسیبه مق یکشور اسیبا حرکت از مق

و در دسترس  یمیبر اجبار اقل بیشود و به ترت یآشکارتر م

و  3بر اساس شکل سلطه می یابد. بالقوه  یسطح یها بودن آب

ها حوضه  ی ازمحدودشمار فقط در ، ندالرتبه کِ  بیبر اساس ضر

 یدار یبه طور معن ینیرزمیآب ز رهیذخ راتیی، تغرانیدر ا

آب به تغییرات شاخص استاندارد ته نشینی و در دسترس بودن 

آب  رهیذخ راتییدر مقابل، تغها در سطح بستگی دارد. 

 ورودی ،با شارژ مجدد یدار یمثبت معن یوابستگ ینیرزمیز

آب  رهیدر ذخ رییعالوه، تغه بدارد. کل  یانسان و ورود

 یقابل توجه زانیبه م رانیا های حوضهدرصد 70در  ینیرزمیز

کاهش این مساله نشان دهنده . دارد یبستگ به خروج انسان

 یاز سفره ها یجذب خالص انسان شیهمراه با افزا یعیشارژ طب

آب  رهیکاهش گسترده ذخ یبه عنوان دو عامل اصل ینیرزمیز

 .است رانیدر ا ینیرزمیز

 3شکل 
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 بررسی و مباحثه

 یطوالن سالیخشک طیتحت شرا کمیو  ستیقرن ب لیاز اوا رانیا

ها و تاالب ها همراه با تنش  اچهیرفتن در نیاز بو شاهد مدت 

همانطور که قبال بوده است. از حد در سراسر کشور  شیب یآب

مطرح  رانیدر ا یسطح یها در دسترس بودن آبرابطه با در 

 یینمونه هابرآمده و از انسان  یخشکسال طیشرا نینبود، چ

یا تشدید  یناش یاست که به تنش آب «یانسان یها یخشکسال»از 

آب و زمین  داریو ناپا انهنی، کوته بیتهاجممدیریت از شده 

 شیبا نسبت ب یانسان یخشکسال تی، وضعنجایدر ااشاره دارد. 

موجود  ریدپذیتجد ینیرزمیمنابع آب ز راز حد برداشت آب ب

غیرشهودی  امر نیشود. ا یآشکار م رانیا یاصل یدر حوضه ها

 2002هزار مورد در سال 460 ثبت شده از یچاه ها شمار: نیست

؛ 4است )شکل  افتهی شیافزا هزار مورد794به  2015در سال 

درصد در 1.9نرخ همه حوضه های ایران از و  (میانیدایره 

به رغم متغیر است.  رمندیهامون هدرصد در 350ابرقو به 

 آب انسانی ازروز افزون در تعداد چاه ها، برداشت  رییتغ

 30از حوضه  25در  دوره مطالعه در یانسان ینیرزمیز یها

 نیاا استدالل م .(یانیم رهیدا؛ 4شکل )است  افتهیحوضه کاهش 

در و  حوضه اسیمقانسانی در  برداشتکاهش در  رییکه تغاست 

از حد از  شیب یبهره بردار یوشن براشواهدی ر یکشور اسیمق

 ینیرزمیز یجذب آب ها زانیم میتنظبه جای  ینیرزمیآب ز ریذخا

حوزه در سراسر کشور  30از حوضه  23ر برداشت انسانی د. است

 شیب ی(. بهره برداریرونیب رهیدا ؛4شکل )است  افتهی شیافزا

زمانی آشکارتر می شود  رانیا ینیرزمیآب ز ریاز حد از ذخا

از حوضه  یمیدر ناین مساله مورد بررسی قرار بگیرد که که 

 0.9برداشت انسانی در کل دوره مطالعات باالتر  وسطها، مت

از  خروجی کل ازدرصد 90 از شیدهد ب یمبوده که نشان می 

ی انسان برداشت مختصحوضه فقط  اسیدر مق ینیرزمیآب ز رهیذخ

کلی کاهش ی در عین انسان متداولبرداشت  شیافزابوده است. 

 ینیرزمیآب ز ریحوضه ها، ذخا یدهد که در برخ ینشان م برداشت

که در آن برداشت رسیده باشد  ینقطه بحران کیممکن است به 

سطح  شود. یمحدود م ینیرزمیشده آب ز هیتخل ریآب توسط ذخا

در مناطق با  ژهیکشور، به و یاه نیزم شتریببرداشت کلی در 

قابل توجه  شیرغم افزا به، تیجمعمناطق پر ایو/ ادیز یاریآب

 رهیدا؛ 4شکل یافته است )، کاهش یانسان متداول برداشت های

 .(یرونیب

 4شکل 
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 یادیتا حد ز رانیدر ا ینیرزمیز یها گسترده آب هیتخل اگرچه

 ایو/ یهواشناس یاست، اما در اثر خشکسال یانسان

همزمان  راتییبه تغ یاست. با نگاه فتهگرشدت  یکیدرولوژیه

در  رییتغ یو انسان یعیطب یها در سرتاسر کشور در محرک

می توان اینطور استدالل کرد ( 2)شکل  ینیرزمیز یآبها رهیذخ

ای  سه مرحله یانسان یبه فشارها ینیرزمیز یها آب واکنشکه 

 2006تا  2002 مرطوب یها دوره ها به سال نیاست. ابوده 

تا  2007 خشک یها سال، )شاخص استاندارد ته نشینی مثبت(

 2011 یعاد یها سالو )شاخص استاندارد ته نشینی منفی(  2010

قابل )شاخص استاندارد ته نشینی نزدیک به صفر(  2015تا 

 نجرمرطوب م یهواشناس تیدر طول دوره اول، وضعتقسیم هستند. 

که  یشود. در حال یو شارژ مجدد نسبتا باالتر م یبه بارندگ

 2006و  2002 یها سال نیب یها به طور قابل توجه تعداد چاه

خود قرار  نیانگیم نیدر باالتر ها و برداشت افتهی شیافزا

 سهیانباشته در مقا ینیرزمیز یها آب هیتخل زانیداشتند، م

دوره بدین ترتیب،  بود.سطح  نیتر کمدر  گریبا دو دوره د

پس ؛ شد نیگزیجا ساله 4 یهواشناس یساله با خشکسال 5مرطوب 

تعداد چاه ها و برداشت  شیرغم افزابه ، 2010از سال خشک 

کاهش  یقابل توجه زانیم هآب، هم شارژ و هم برداشت ب متداول

 ریبر ذخا دیشد یفشارهاروند نشان دهنده  نیاست. ا افتهی

 اریبسبرداشت های تهاجمی و  جهیدر نت رانیا ینیرزمیآب ز

 است.گذشته  یها در سال یانسانزیاد 

 2020-2019 ریدوره مرطوب اخاین احتمال وجود دارد که اگرچه 

کاهش داده  رانیاز مناطق ا یرا در برخ ینیرزمیتنش آب ز

 یبه وضوح نشان مهای صورت گرفته  لیو تحل هیاما تجز ،باشد

از زمان  تر عیسر اریبس رانیا ینیرزمیدهد که منابع آب ز

ساله در  14در دوره می شود.  یخال ،جبرانمورد نیاز برای 

 سال کیبدون آن مورد  12حوضه  30نظر گرفته شده، از هر 
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 نیاکرده اند. را تجربه  یجیبه طور مداوم کاهش تدر ،یبهبود

حوضه ها عمدتا در مناطق برداشت واقع شده اند که به طور 

هم  نیشوند. ا یم یاریآب ینیرزمیعمده توسط منابع آب ز

 رانیدر ا یاریآب شده برای مساحت مجهز ل: کستینغیرشهودی 

هکتار بوده  ونیلیم 8.85 برابر با 2010تا  2005 یها سال در

ه است. شد یم یاریآب ینیرزمیز یها آب قیآن از طردرصد 62که 

 یبرا افتهیسطح اختصاص  نیو همچن یاریکل منطقه آب ،عالوه به

در طول جو(  وگندم  یعنی) رانیا کیمحصوالت استراتژ یاریآب

. است افتهی شیافزادرصد  16و  12 بیبه ترتدوره مطالعه 

 2010پس از سال خشک  کیدو محصول استراتژ نیا یاریمناطق آب

و بهبود قرار گرفته  ریدر مس 2011اما از سال  ،افتیکاهش 

 افزایش لیبه دلعادی  یبرداشت هاهم این بوده که  شدلیل

در منابع آب  االترتنش ببیشتر شده و به تعداد چاه ها 

  است. انجامیده ینیرزمیز

 ژهیآب خود، به و عیشبکه توز یناکارآمد ارتباط بادر  رانیا

که این است  . استداللدارد نهیریمشکالت د، یدر بخش کشاورز

 یاصل لیدل یاریآب یغذا بدون بهبود بهره ور دیتوجه به تول

 بوده رانیدر ا ینیرزمیآب زخشکی ذخایر از حد  شیب شیافزا

 یطیشرا آبخواناز حد  شیاضافه برداشت ب ،نجایاست. در ا

انسان از برداشت شده توسط که در آن کل آب قلمداد شده 

. اضافه بوده است شتریب نیدوره مع کی در یعیشارژ طب زانیم

دهد که در آن  یرا نشان م یتیوضع ینیرزمیز های برداشت آب

قادر  یکیدرولوژیمرطوب ه یدر سال ها یحت ینیرزمیآب ز ریذخا

دهد که  یبه وضوح نشان م 5. شکل ستندیکامل ن یابیبه باز

( کشور سطح کل از درصد77) رانای آبخوان سطح ازدرصد 76 حدود

معکوس این روند اگر مواجه بوده اند.  برداشت اضافه با

تواند عواقب شرایط موجود و ادامه اضافه برداشت می نشود، 

 یطیمح ستیو ز یاقتصاد-یاجتماع تیامنداشته باشد و  یعمده ا

 به خطر اندازد.را  رانیکل ا

 5شکل 
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 تی، امنرانیا ینیرزمیزهای آب سطح کاهش عمده  یقربان نیاول

به  رانای آب برداشتدرصد از 90 از شیکشور است. ب ییغذا

 ی که شاهدمناطقآبیاری زمین های کشاورزی مربوط می شود. 

درصد 71بوده اند،  ینیرزمیزهای آب از از حد  شیبرداشت ب

درصد 70در خود جای داده اند و شاهد را  رانیا تیاز کل جمع

در  یحت، ب(. 5هستند )شکل کشور  درآب تقاضا برای کل از 

با اضافه برداشت  یکه در حال حاضر به عنوان مناطق ییحوضه ها

 یکشاورزبرای آب  ینشده اند، تقاضا یاز حد دسته بند شیب

 . اینطوراست شیبه سرعت در حال افزا یعیو برداشت طب ادیز

 یاریتعداد چاه ها، مناطق آب شیکه در صورت افزاشده ل استدال

مواجه اضافه برداشت هم با حوضه ها  نی، ایعاد یو برداشت ها

 شوند.

 ریتواند به سا یم ینیرزمیز یها نامطلوب کاهش آب ریثات

عمده کاهش آب  ریثات کی. ابدیگسترش  ی نیزطیعناصر مح

خاک و آب  یقابل توجه شور شیتواند افزا یم ینیرزمیز

تواند منوط به  یم یشور شیافزا زانیباشد. م ینیرزمیز

 یمنف ریثاخاک ت یبارور یرو یشور. باشد یمکان یریرپذییتغ

بر مناطق  یمخرب راتیثو این مساله می تواند تاگذارد  یم

 تیبگذارد و امن رانیدر ا ییکننده مواد غذا دیتول یاصل

از  رخیدر ب دهیپد نیمدت را به خطر اندازد. ا یطوالن ییغذا

 یبرا یاقدامات فوربه سطح هشدار رسیده و  کیمناطق استراتژ

کرخه )حوضه را می طلبد. برای نمونه، روند  نیمعکوس کردن ا

ساله در نظر گرفته  14 ی(، در بازه زمان1در شکل  15شماره 

درصد افزایش رسانایی الکتریکی )یک عامل نیابتی برای 85شده 

 و بررسی کیفیت آب آشامیدنی و کشاورزی(ارزیابی شوری آب 

در شکل  16مانند حوضه کارون )شماره  یدر مکانداشته است. 

 نیرا در بدرصد( 183رسانایی الکتریک ) رییتغ نیر( که باالت1

شهر  16آب  ینیرزمیز های آبداشته، ذخایر  رانیا یحوضه ها

روستا را تامین می کنند. تحلیل های صورت گرفته  نیو چند

 یرتبه کندال به وضوح نشان م بیبر اساس ضر (ب) 6در شکل 

 شی، افزارانیدر ا یحوزه اصل 30مورد از  18دهد که در 

 یمطابقت معن ینیرزمیآب ز رهیبا کاهش ذخ رسانایی الکتریکی

حوضه  نیدر ا. به عالوه، افزایش رسانایی الکرتیکی دارد یدار

 یبستگ ی آببرداشت انسان شیبه افزا یقابل توجه زانیها به م

از حد  شیدهد که چگونه برداشت ب ینشان م )ج( 6. شکل دارد

آب  ریاکاهش ذخ قیراز ط رسانایی الکتریکی باعث کاهش

 شود. یم ینیرزمیز

 6شکل 
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 نیفرونشست زم ینیرزمیز یکاهش آب ها یامدهایاز پ گرید یکی

 یزندگمکان هایی در  رانیا تجمعی ازدرصد 25دست کم است. 

 ینیرزمیآب ز ریذخا ریکاهش چشمگ لیکنند که فرونشست به دل یم

 نیابرسد. متر  کیممکن است دست کم به در عرض چند سال 

 اچهیدشت در حوضه در نیچندمساله را می توان به وضوح در 

 30 انیمکه با بیشترین سطح تخلیه آب های زیرزمینی در  نمک

 یها استان نی، و همچنمواجه بوده( 1)شکل  رانیا یحوزه اصل

 18.9را داشته اند )فرونشست  زانیم نیشتریکه ب رانیا یغرب

(، مشاهده کرد. این میزان 2019سانتی متر در سال تا سال 

 ریو ز یسطح انیجر یرهایتواند مس یم نیفرونشست زمشدید 

 ریداده و باعث کاهش عمده و برگشت ناپذ رییرا تغ یسطح

که نرخ فرونشست  یمناطق نکهیشود. با توجه به ا آبخوان تیظرف

سکونت جمعیت باالیی محل بوده، قابل مالحظه در آنها  نیزم

و  رانیا تختیتهران، پاهستند و از نمونه آنها می توان به 

، فرن ونیلیم 15کل  تیمعبا ج ایشهر در غرب آس نیتر تیپرجمع

 لینگران کننده است. تهران به دلاشاره کرد، مساله به شدت 

زمین در معرض خطرات  یکیتکتون یها تیفعال یباال برا لیپتانس

 لیخاک به دل یداریدر پا یلرزه است. اگر کاهش قابل توجه

با  ینیرزمیآب ز ادیاز اضافه برداشت ز یناش نیفرونشست زم

تواند به طور  ی، مهمراه شودعمده  یکیونتکت تیفعال کی

 زیغم انگ یزلزله را که باعث فاجعه انسان راتیثابالقوه ت

 کند. دی، تشدمی شود
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 نتیجه گیری و چشم انداز

مربع است  لومتریک 195هزار و  648و  ونیلیم کی رانیا مساحت

 نیو هجدهم انهیکشور بزرگ خاورم نیکشور را به دوم نیکه ا

محدود  رانیا یمنابع آب سطحتبدیل می سازد. کشور بزرگ جهان 

تشکیل داده  یاهیرا خاک و پوشش گ رانیادرصد 99 از شیاست. ب

 اریآب بس یازهایو ن یمنابع آب سطح ییایجغراف عیتوزو 

درصد 35.5 است. یمتنوع یآب و هوا یدارا رانیناهمگن است. ا

 دردرصد 23.2 خشک،به شدت مناطق از اراضی این کشور در 

مناطق  دردرصد 5و  خشک مهنی مناطق در 20.1 خشک، مناطق

از حد مرطوب  شیمرطوب و ب یدر آب و هوااقی و بای  ترانهمدی

 مهین ایخشک ی کشورایران ، قرار دارند که به موجب این آمار

 یلیم 50بارش ساالنه از کمتر از  زانیم .شود یشناخته م کخش

 یلیم 1600از  شیتا ب یمرکز یو قسمت ها یمتر در جنوب شرق

است. متغیر خزر  یایدر کینزد یاز مناطق ساحل یمتر در برخ

 ،متر است. به طور متوسط یلیم 2000تا  1500 نیب ریتبخ نیتخم

 ریتبخ و یجهان نیانگیسوم م کیکمتر از  رانیا شبار زانمی

 .است یجهان نیانگیاز سه برابر م شیآن ب

ی از نظر برداشت کل انسان تیجمع نفر ونیلیم 84با  رانیا

درصد 34رتبه اول را به خود اختصاص داده و  انهیدر خاورمآب 

 آبدر این کشور صورت می گیرد. کل برداشت آب در منطقه  از

درصد 60 بایتقرو است  رانیآب در ا یمنبع اصل ینیرزمیز یها

 ،نیرادهد و بناب یم لیرا تشککشور  نیا نیریش های آب از

آب دارد. با استفاده از داده  یمل تیدر حفظ امن یاساس ینقش

همراه با شارژ  ینیرزمزی آب منتشر شده از سطح متوسط یها

انسان، همراه با بارش و  انی، برداشت و بازگشت جریعیطب

 تغییرات بیحوضه، اثرات ترک ریحوضه و ز یها اسیدر مق ریتبخ

آب  رهیذخ ییایبر پو یو انسان یکیدرولوژی، هییآب و هوا

ارزیابی و اینطور  2015تا  2002 یها سال در رانیا ینیرزمیز

از برداشت  ی، ناشیانسان دیشد یکه خشکساله گیری شده جنتی

را  ینیرزمیز یآب ها یداری، پاینیرزمیز یگسترده آب ها یها

پرجمعیت در مناطق  ژهیامر به و نیکند. ا یم دیتهد رانیدر ا

شمال ، غرب و یدر شمال غربکشاورزی  یاریآبو پرمصرف برای 

 یعیاز منابع طبفراتر آب به شدت  برای کشور که تقاضا یشرق

این تحقیقات،  یها افتهیصدق می کند. طبق ، است ریپذ دیتجد

حوضه(  30 مجموع ازمورد  23 یعنی) رانیا اراضی ازدرصد 77

مواجه  ینیرزمیز های آباز ذخایر از حد  شیببا برداشت 

شارژ  زانیاز سه برابر م شیب یانسانبرداشت  زانیمهستند و 

آب سطح امر منجر به کاهش قابل توجه  نیاست. احوضه  یعیطب

و نمود این مساله را می توان در افزایش  شده ینیرزمیزهای 

کمبود مشاهده کرد. خشک شده در سراسر کشور  یچاه هاشمار 

 رانیدر ا ییغذا تیامن یمخرب برا تیمحدود کیتواند  یآب م

 یکشور یبرا ازینمورد  یبه کالر ژهیبه و؛ این مساله، باشد

است و با  یالملل نیب دیشد یها میکه در حال حاضر تحت تحر
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 یکیتیو ژئوپل یطیمح ستی، زیاجتماع-یمختلف اقتصاد یتنش ها

 دارد. ارتباط

 یها آبسطح کاهش  راتیثاتشد، اشاره پیشتر که  همانطور

شود  یآب و غذا محدود نم تیفقط به امن رانیدر ا ینیرزمیز

منتقل و باعث  زین ستیز طیعناصر مح ریو در حال حاضر به سا

خاک در سراسر کشور و شدت و فرکانس فرونشست  یشور شیافزا

 آباز  هبرداشت گسترد لیبه دل نی. فرونشست زمده استش نیزم

و در  ینیرزمیز های سفره آب تیتواند ظرف یم ینیرزمیز های

 نبودرا کاهش دهد. در  ینیرزمیزهای آب به  یدسترس جهینت

رقابت بر سر محدود  ریامر ناگز نیموثر، ا یتیریمد یها روش

 یها آببیشتر از برداشت از طریق  ینیرزمیکردن منابع آب ز

به نوبه خود باعث  و این شرایط کند یم دیتشدرا  ینیرزمیز

، یک روند معیوب است روند نیشود. ا یم نیزمبیشتر فرونشست 

 و به طور موثر مورد توجه قرار نگرفته و یبه خوبکه هنوز 

از از حد  شیبرداشت ب لیبه دل نیدرک نشده است. فرونشست زم

این  کیدهد که  یخاک را کاهش م یداری، پاینیرزمیزهای آب 

 مانند تهران تیپرجمع اریمهم در مناطق بس ینگرانمساله یک 

 . لرزه نیز هستندزمین مستعد است که 

، حفاظت از منابع یسطح یها بآ روان ریکاهش چشمگ لیدل به

 یمقابله با تقاضا یبرا رانیموجود در اآب  ینیرزمیز

 یامر مستلزم استراتژ نیا و شود یم یمهم تلقآب روزافزون 

آب  یعرضه و تقاضا یمتعادل ساز یبرا کپارچهی یتیریمد یها

 دمانن یکشور یحوضه است. برا ریحوزه و ز یها اسیدر مق

 یبرا یاقدامات فور ،زیناچ اریبس یاریبا راندمان آب رانیا

محیط  تیامن دیکل و چنین رویکردیبهبود استفاده از آب الزم 

 یعیمدت طب یطوالن یها یخشکسال لیاست که به دل رانیا ستیز

آب و هوا،  اترییتنوع و تغ شی، همراه با افزایو انسان

 مواجه خواهد بود. یشتریبهای تنش با احتماال 


