آب سیزسمیىی -بشرگتزیه مىبع آب ضیزیه در جُان -بزای کطايرسی آب ی ي بى ابزایه
امىیت غذا اَمیت حیاتی دارد .با ایه َم ٍ ،خ ا یض ذن س رزٌَ ای آب سیزسمیى ی در

خالیشدن سفرههای آب زیرزمینی

بیص اس اوذاسٌ آب سیزسمیىی ب زای آبی اری در مى اطیی ک ٍ آب سیزسمیى ی ب ٍ کى ذی

علتها و استراتژیهای مقابله

سطح گستزدٌَ ،م در مىاطق ویمٍخطک ي َم مزطًب جُان رخ دادٌ است .بزداض ت
تجذیذ میضًد ،علت اصلی خ ا یض ذن آبخ ًانَ ا ب ٍ ض مار م یآی ذ ي تغیی ز اقل یم

می تًاوذ ایه مط ل را در بزخ ی مى اطق تط ذیذ ومای ذ .خ ا یض ذن س رزٌَ ای آب
سیزسمیىی ،در باالآمذن تزاس دریا تأثیز داضتٍ ي بٍ ط ًر مسسًس ی اس میاو ٍ ق زن بیس تم
ضتاب گزفتٍ است .ي ی اثزات بزداضت بیريیٍ در مى اطق مُ م کط ايرسی آض لارتز
است .تً یذ غذا در ایه مىاطق تىُا در صًرتی در بلىذم ذت اای ذار خًاَ ذ ماو ذ ک ٍ
تزاسَ ای آب سیزسمیى ی تثبی ت ض ًد .ب ذیه مىر ًر ،تغیی ز اساس ی در وس ًٌای ک ٍ
سیستمَای آب سیزسمیىی را ارسشگذاری ،مذیزیت ي مطا عٍ میکىیم ضزيری است.
ريیلزدَای فىی ماوىذ اوتیال آب ،تغذیٍ مص ىًعی آب سیزسمیى ی ي آبی اری کارآم ذ

وتًاوستٍاوذ بیالن آب سیزسمیىی را متًاسن کىىذ .ایه راَلارَ ا بای ذ ب ا اس تزات یَ ای
جامعتزی کٍ با ضزایط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ي سیستمسیطی َز مىطی ٍ اوطب ا
دارد تلمی ضًوذ.
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-1مقذمه 

زض ؾغح گؿشطزُای ایي اػشقبز ٍجَز زاضز کِ آة ،یک هٌجغ حیبسی ٍ آؾیتدذصیط اؾذز ٍ
آة ظیطظهیٌی زض ایي هؿئلِ دیچیسًُ ،قف هحَضی ایفب هیکٌس .اظ آًجب کِ هكبّسُ هؿذشقین
آة ظیطظهیٌی سب اًساظُ ظیبزی اهکبىًبدصیط اؾز ،زضک کبهل هبّیز دَیذب ٍ ثذِ ّذندیَؾذشِ
آى ،حشی ثذطای هشرههذبى زقذَاض اؾذز .آة ظیطظهیٌذی ثذب ؾذطػشی آّؿذشِ زض هٌفذصّبی
هَجَز زض ٍاحسّبی ظهیيقٌبذشیِ ًفَشدصیط کِ آثرَاى ًبهیسُ هیقذَز ،جبثجذب هذیقذَز ٍ
ثرف فؼبل چطذِ آة ثِ قوبض هیآیس ٍ غبلجبً دیًَس ًعزیکی ثب دیکطُّبی آة ؾغحی هبًٌذس
ضٍزذبًِّب ،زضیبچِّب یب سبالةّب زاضزٍ ،لی جطیبى ،شذیطُ ٍ ظهبى هبًسگبضی آى زض هقبیؿذِ
ثب زیگط ثرفّبی چطذِ آة ،سفبٍر ثبضظی زاضز (قکل1الف).
آة ظیطظهیٌذذی ثعضگشذذطیي شذیذذطُ ًبهٌجوذذس آة قذیطیي زض کذذطُ ظهذیي ثذذِ قذذوبض هذیآیذذس
(قذذکل1الذذف) .زض ؾذذغح گؿذذشطزُای زؾذذشطؼدذذصیطسط اؾذذز ٍ ًؿذذجز ثذذِ سٌذذعل کیفیذذز ٍ
ذكکؿبلیّب ،زض هقبیؿِ ثب آة ؾغحی ،آؾیتدصیطی کوشطی زاضز .آة ظیطظهیٌی حشی زض
هٌبعقی کِ آة ؾغحی فطاٍاى اؾز ،غبلجبً هٌجغ هْن سأهیي آة قطة ثِ قذوبض هذیآیذس .زض
ؾغح جْبى حسٍز  90زضنس اؾشفبزُ ههطفی آة ثِ آثیبضی سؼلق زاضز ٍ حسٍز  40زضنذس
ًیبظ آثیبضی اظ آة ظیطظهیٌی سأهیي هیقَز .زض ثرذفّذبی ذكذک جْذبى ،آة ظیطظهیٌذی
غبلجبً سٌْب هٌجغ آة زض زؾشطؼ ثطای دكشیجبًی یب افعایف سَلیس کكبٍضظی اؾذز .اظ آًجذب کذِ
کكبٍضظی آثی حسٍز  40زضنس سَلیس جْبًی غصا ضا ثط ػْذسُ زاضز ،افذعایف ثطزاقذز آة
ظیطظهیٌی ثطای آثیبضی ًقف چكوگیطی زض اًقالة ؾجع ٍ افعایف سأهیي غصا زض ؾغح جْبى
زاقشِ اؾز .ثب ایي ّوِ ،ثِ ذبلیقسى ؾفطُّبی آة ظیطظهیٌی (کبّف شذیطُ ،یؼٌذی حجذن
آة هَجَز زض آثرَاىّب ثطای ّویكِ) زض ثؿیبضی اظ ثرفّبی جْبى هٌجط قذسُ اؾذز .ثذب
ایٌکِ سأثیط ثطزاقز آة ظیطظهیٌی زض هقیبؼّبی هحلی ،قسیسسطیي ٍ آقذکبضسطیي ًوذَز ضا
زاضز ،ذبلیقسى ؾفطُّبی آة ظیطظهیٌی ضا ثِ ؾجت سَظیغ گؿذشطزُ آى ٍ دیبهذسّبی ثذبلقَُ
آى ثطای اهٌیز آة ٍ غصا ٍ ثبالآهسى سطاظ زضیب ،هیسَاى یک هكکل جْبًی زاًؿز.
اثطار ذبلیقسى ؾفطُّبی آة ظیطظهیٌی دیچیسُ ّؿشٌس ٍ ثِ آثرَاى ثؿذشگی زاضز ،ثذب ایذي
ّوِ قوبضی اظ هكکالر ضا هیسَاى ثطقوطز کِ زض ّوِجب هشساٍل اؾز .هؿشقینسطیي سذأثیط،
اُفز ؾغح آة ظیطظهیٌی اؾز .اُفز ؾغح ثِ افعایف ّعیٌِ دوذبغ یب ذكکقذسى چذبُّذبٍ ،
1

ثٌبثطایي سأثیط ثط ثْطُثطزاضاى؛ کبّف ٍضٍز جطیبى آة ظیطظهیٌی ثِ ضٍزذبًِّب ،چكذوِّذب ٍ
سبالةّب ٍ سأثیط ثط اکَؾیؿشنّب؛ ٍ ًكؿز ثطگكزًبدصیط ظهیي ٍ کبّف شذیذطُ ٍ ذؿذبضر
ثبلقَُ ثِ ظیطؾبذزّب هٌجط هذیقذَز .اُفذز ؾذغح آة ،ؾذجت جطیذبىیذبفشي آة ظیطظهیٌذی
هیقَز کِ هیسَاًس ثِ قَضقسى زض اثط ًفَش آة قَض زض هٌبعق ؾبحلی ،یب ضذٌِ آة قذَض
اظ الیِّبی هجبٍض هٌجط قَز .ثِ ّویي نَضر ،ذبلیقذسى ؾذفطُ آة ظیطظهیٌذی هذیسَاًذس
گؿشطـ اًَاع زیگط آلَزگی ضا ؾجت قَز.
کیفیز ٍ آلَزگی آة ظیطظهیٌی ،ثذِ ذذَزی ذذَز زغسغذِّذبی هْوذی ّؿذشٌس ٍ ،ثبیذس زض
ًَقشبضی هؿشقل ثساًْب دطزاذز .ثطای ًوًَِ ،آة ظیطظهیٌی زض اثذط سحذطکیذبفشي ًوذک زض
هٌبعق آثیبضیقسُ ،یب ثب آةّبی قَض ٍ فؼبلیز نٌؼشی قَض هیقَز .آلَزگی ًبقی اظ هذَاز
هغصی ٍ آفزکفّب هیسَاًس گؿشطزُ ،سسضیجی ٍ قٌبؾبیی آى زض هٌبعق کكبٍضظی زقَاض
ثبقس .زض هٌبعق قْطی یب نٌؼشی ،آة ظیطظهیٌی هیسَاًذس ثذب هجوَػذِ گؿذشطزُای اظ هذَاز
قیویبیی هحلَل ٍ غیط آثی آلَزُ قَزّ .وچٌذیي هكذکالر هْذن کیفیذز آة ظیطظهیٌذی اظ
هٌكبی عجیؼی ٍجَز زاضز کِ هكرمسطیي آًْب هیعاى ثبالی آضؾٌیک ٍ فلَضایذس زض ثؼضذی
هٌبعق اؾز.
سفرههایآبزیرزمینی 

یشذن
ومنطقهایخال 

-2گسترهجهانی

ذبلیقسى ؾفطُّبی آة ظیطظهیٌی یک هؿئلِ جْبًی اؾز کذِ اثؼذبز آى سذب ایذي اٍاذذط ثذِ
ذَثی قٌبذشِ ًكسُ ثذَز .زض ایذي اٍاذذطٍ ،جذَز هكذکل کویذز آة ظیطظهیٌذی زض هقیذبؼ
جْبًی ظیط ؾئَال ثطزُ قسُ اؾز ،ثط ایي اؾبؼ کِ ثطزاقز جْذبًی آة ظیطظهیٌذی (سقطیجذبً
 1,500هیلیبضز هشذط هکؼذت زض ؾذبل) زض هقبیؿذِ ثذب سغصیذِ آى (سقطیجذبً  12,600هیلیذبضز هشذط
هکؼت زض ؾبل؛ قکل1الف) کَچک اؾز .ثب ایي ّوِ ،ذبلیقسى آثرَاىّب زض ثؿیبضی اظ
هٌبعق جْبى ،یک ٍاقؼیز اؾز کِ ػوسسبً ذذَز ضا ثذب اُفذز ؾذطیغ سطاظّذبی آة ظیطظهیٌذی
ًكبى زازُ اؾز .اُفز سطاظ زض هقیبؼ هحلی زض چبُّب ٍ زض هقیبؼ حَضِ ثب ؾٌجف گذطاًف
ثب اؾشفبزُ اظ هبَّاضُّذبی  GRACEاًذساظُگیذطی هذیقذَز .زازُّذبی  GRACEثذطای دذبیف
سغییطار ثعضگهقیبؼ زض شذیطُ آة ظیطظهیٌی هٌبؾت ّؿشٌسٍ ،لی سْیِ زازُّبی دبیِ دبیف
ثب سفکیک ثبال زضثبضُ سطاظ آة ظیطظهیٌی ثؿیبض ضذطٍضی اؾذز ،چذَى ذذبلیقذسى آثرذَاى
هیسَاًس زض هقیبؼ ثؿیبض هَضؼی دسیس آیس.
2

شکل -1يیژگیَای چزخٍ جُاوی آب ي وزخَای خالیشذن سفزٌَای آب سیزسمیىی ي افشایش معادل آن در تزاس
دریا ،اس  1551تا .0111
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تًضیح شکل:1

الف ،هشَؾظ جْبًی جطیبى ٍضٍزی ؾبالًِ ،شذیطُ کل ٍ ظهبى هبًسگبضی آة ظیطظهیٌی ،آة ؾغحی ،آة هَجَز
زض ذبک ٍ آة زض اسوؿفط .هؿبحز زایطُّب هشٌبؾت ثب اضظیبثیّبی اًجبمقذسُ زضثذبضُ هٌذبثغ جْذبًی آة ٍ سغصیذِ
آة ظیطظهیٌی اؾز .ضًگ زایطُّب ثط اؾبؼ زؾشِثٌسی آة ؾجع (آة هَجذَز زض ذذبک کذِ زض زؾذشطؼ گیبّذبى
قطاض زاضز) ،آة آثی (آة ؾغحی ٍ آة ظیطظهیٌی) ٍ آة آثیِ سیطُ (هٌبثغ آة ظیطظهیٌی سجسیسًبدصیط) اؾز.
ب ،ثطآٍضزّبی حجن سجوؼذی ذذبلیقذسى ؾذفطُّذبی آة ظیطظهیٌذی زض هقیذبؼ جْذبًی ٍ ،حبقذیِ ػذسم قغؼیذز
ثطآٍضزّب .ذظ ًقغِچیي قطهع ،ثب یکذبضچِؾبظی ًطخّبی ؾبالًِ ذذبلیقذسى ؾذفطُّذب ،اظ ؾذبل  1960سذب  2000ثذِ
زؾز آهسُ اؾز .ثطآٍضز حجن سجوؼی ذبلیقسى ثطای ؾبلّبی قجل اظ  ،1960ثط اؾذبؼ هغبلؼذِای جسیذس اؾذز
کِ اثطار کبّف سرلیِ ضا اػوبل کطزُ اؾز (ذظ قطهع).

زض قوبضی اظ هغبلؼبر جسیس ،اثؼبز ذبلیقسى ؾفطُّبی آة ظیطظهیٌی زض هقیذبؼ جْذبًی،
ثِ هٌظَض ثطضؾی ؾْن کبّف شذیطُ قبضُای آة زض ثبالآهسى ؾغح آة زضیب ثذطآٍضز قذسُ
اؾزً .شبیج ایي هغبلؼبر ثِ ؾجت ضٍـّبی هشفذبٍر ثذطآٍضز ،سفذبٍر اؾبؾذی ثذب یکذسیگط
زاضًس .دبئیيسطیي ثطآٍضزّب زضثبضُ هیعاى سجوؼذی ذذبلیقذسى ؾذفطُّذبی آة ظیطظهیٌذی زض
هقیبؼ جْبًی ،ثب هؿشقینسطیي ضٍـ ٍ اؾشفبزُ اظ زازُّبی سطاظ آة ٍ هذبَّاضُ  ،GRACEزض
سطکیت ثب هسلّبی جطیبى آة ظیطظهیٌی ثِ زؾز آهسُ اؾز .اظ آًجذب کذِ زازُّذبی جذبهغ
ثطای هؼسٍزی اظ آثرَاىّب هَجَز اؾز ،ثطآٍضز ذبلیقذسى ؾذفطُّذبی آة ظیطظهیٌذی زض
هقیبؼ جْبًی ثب ایي ضٍیکطزً ،یبظهٌس ثطٍىیذبثی 1اؾذز ٍ ًشذبیج هوکذي اؾذز ذیلذی دذبئیي
ثبقس .ثطآٍضزّبی ثبالسط زضثبضُ هیعاى ذبلیقسى ؾذفطُّذبی آة ظیطظهیٌذی (قذکل1ة) ثذِ
ػٌَاى سفبٍر هیبى سغصیِ عجیؼی آة ظیطظهیٌی (ثط دبیِ یک هسل جْبًی ّیذسضٍلَغیکی)ٍ ،
ثطزاقز آة (ثط دبیِ آهبضّبی هلی) هحبؾجِ قسُ اؾز .ایي ضٍـ هوکي اؾذز ذذبلیقذسى
ؾذذفطُّذذبی آة ظیطظهیٌذذی ضا زؾذذز ثذذبال ثذذطآٍضز ًوبیذذس ،چذذَى سغصیذذِ ًبقذی اظ آثیذذبضی ٍ
دیکطُّبی آة ؾغحی ٍ ًیع دبؾد زیٌبهیک ؾیؿذشنّذبی آة ظیطظهیٌذی ثذِ ثطزاقذز ضا ثذِ
حؿبة ًویآٍضز (ثِ سَضیح کبزضً 1گذبُ کٌیذس) .سهذحیح ایذي ؾذَگیطی ،ثذِ ثطآٍضزّذبی
دبئیيسط هیعاى ذبلیقسى هٌجط هیقَز .ثبالسطیي ثطآٍضز اظ هیعاى ذبلیقسى ؾذفطُّذبی آة
ظیطظهیٌی (قکل1ة) ثب اؾشفبزُ اظ یک هسل جْبًی ّیسضٍلَغیکی ثِ زؾز آهسُ اؾز کذِ
فطو هیکٌس آة ظیطظهیٌی هیسَاًس اظ یک هرعى ًبهحسٍز ثط اؾبؼ سقبضب ثطزاقز قذَز.
1- Extrapolation
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ایي ضٍـ احشوبالً ثِ قکل قبثل هالحظِای هیعاى ذبلیقسى ضا زؾز ثبال ثذطآٍضز هذیکٌذس،
چَى آثرَاىّب هرعىّبی ًبهحسٍز ًیؿشٌس .قکل1ة ًكبى هیزّس کِ ػسم قغؼیذز هیذعاى
ذبلیقسى جْبًی ؾذفطُّذبی آة ظیطظهیٌذی قبثذل هالحظذِ اؾذز .ثذب ایذي ّوذِ ،هغبلؼذبر
هرشلف سَافق زاضًس کِ ًطخّبی ذبلیقسى ثِ عذَض هحؿَؾذی اظ هیبًذِ قذطى ثیؿذشن قذشبة
گطفشِ اؾز ٍ ًویسَاى ؾْن آى ضا زض ًذطخ ثبالآهذسى ؾذغح آة زضیذب ثذیاّویذز زاًؿذز.
دیفثیٌی هیقَز ًطخ ذبلیقسى ؾفطُّبی آة ظیطظهیٌی زض آیٌسُ قشبة ثیكشطی ثگیطز.
ثب ایٌکِ هجوَع جْبًی ذبلیقذسى ؾذفطُّذبی آة ظیطظهیٌذی ثباّویذز اؾذز ،ذذبلیقذسى
آثرَاىّب زض هٌبعق هؼیٌی ضٍی زازُ اؾز .زض ایي هٌبعق ،ؾیؿشنّذبی هَضذؼی ٍ هٌغقذِای
آثرَاى ،ثذیف اظ حذس ثْذطُثذطزاضی هذیقذًَس .قذکل 2الذف ثعضگذی ٍ سَظیذغ جغطافیذبیی
ذبلیقسى ؾفطُّبی آة ظیطظهیٌی ضا ًكبى هیزّس .هْنسطیي هٌبعق ػجبضسٌس اظ ثرفّذبیی
اظ ٌّذس ،قذوبل قذطچ چذیي ،غذطة ایذبالر هشحذسُ ،هکعیذذک ،ایذطاى ،ػطثؿذشبى ؾذذؼَزی ٍ
ثرفّبیی اظ قوبل آفطیقب .زض ازاهِ ثِ اذشهبض ٍضذؼیز کٌذًَی ذذبلیقذسى ٍ هحذیظّذبی
ّیسضٍلَغیکی آثرَاىّب زض قوبل ٌّس ،قوبل قطقی چیي ٍ غذطة ایذبالر هشحذسُ سَضذیح
زازُ هیقَز .دؽ اظ آىً ،وًَِّذبیی اظ سذساثیط گًَذبگَى هذسیطیز ٍ ؾیبؾذزگذصاضی آة
ظیطظهیٌی زضثبضُ آًْب ضا هطٍض ذَاّین کطز.
زض حبل حبضط ،ثبالسطیي ًطخ ذبلیقسى آثرَاى زض جلگِ ؾٌس ٍ گٌگ ،زضثطگیطًسُ قذوبل
ٌّس ٍ ثٌگالزـ ٍ ًیع ثرفّبیی اظ دبکؿشبى ٍ ًذبل دسیس هیآیذس (قذکل2الذف) .زازُّذبی
جسیس  ،GRACEگؿشطُ ذبلیقسى ؾفطُّبی آة ظیطظهیٌی ضا زض قوبل غطثی ٌّس ٍ ًیع کل
حَضِ ؾذٌس ٍگٌذگ ثطجؿذشِ کذطزُ اؾذز .جلگذِّذبی ضؾذَثی ٍ حبنذلریع ؾیؿذشنّذبی
ضٍزذبًِای ایٌسٍؼ ٍ گٌگ ،حسٍز ّفشهس ّعاض کیلَهشط هطثغ ضا دَقف هیزّس ٍ حذسٍز
یک هیلیبضز ًفط ضا زض ذَز جبی زازُ اؾز .کكبٍضظی زض ایي هٌغقِ ،سذطاکن ثذبالیی زاضز ٍ
آثیبضی ثب آة ؾغحی یک قطى ؾبثقِ زاضز .ثب ایي ّوذِ ،اظ ؾذبل  ،1970فطاّوذی سجْیذعار
حفط چبُ ٍ دوخّبی الکشطیکی ،کكبٍضظی آثی ضا هشحَل کطز .زض ًشیجذِ ،آثیذبضی زض ایذي
هٌغقِ اظ سَظیغ آة ؾغحی ثب هسیطیز هشوطکع ،ثِ ًظبم ثْطُثطزاضی ثب زُّب هیلیَى چذبُ کذِ
سب اًساظُ ظیبزی فبضؽ اظ هقطضار ّؿشٌس سغییط کذطزُ اؾذز .اکٌذَى کكذَض ٌّذس ،ثذیف اظ زٍ
ثطاثط ایبالر هشحسُ یب چیي آة ظیطظهیٌی ضا دوذبغ هیکٌس.
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شکل -0خالیشذن سفزٌ َای آب سیزسمیىی در مقیاس جُاوی ي پتاوسیل تغییزات در تغذیٍ آب سیزسمیىی در وًاحی کٍ

خالی شذن آب سیزسمیىی يجوًد دارد .الوف ،یکذی اظ ثطآٍضزّذبی جسیذس زضثذبضُ سَظیذغ جْذبًی ذذبلیقذسى آة
ظیطظهیٌی ،ثِ قکل ؾِثؼسی ثطای ًكبىزازى هیعاى ذبلیقسى آة ظیطظهیٌی ،ثِ ٍیػُ زض ایبالر هشحذسُ ،هکعیذک،
ػطثؿشبى ؾؼَزی ،دبکؿشبىٌّ ،س ٍ چیي ثبظسطؾین قسُ اؾز .ضًگّب ثط اؾبؼ هفَْم آة آثی (آة ؾذغحی ٍ آة
ظیطظهیٌی سجسیسدصیط) ٍ آة آثیِ سیطُ (آة ظیطظهیٌی سجسیسًبدصیط؛ ثِ کبزض 2هطاجؼِ کٌیس) اؾز .ب ،سغییط ثبلقَُ
زض سغصیذذِ آة ظیطظهیٌذذی ثذذطای زٍضُ  2041-2070زض هقبیؿذذِ ثذذب  1961-1990ثذذطای چْذذبض ؾذذٌبضیَی سغییذذط اقلذذین
قجیِ ؾبظی قسُ اؾز .زض ایٌجب ،سغییط احشوبلی زض سغصیِ ثط دبیِ ؾٌبضیَی  A2اًشكذبض گذبظ گلربًذِای (ً )IPCCكذبى
زازُ قسُ اؾز.

آثرَاى ّبی ثذعضگ جلگذِ قذوبل چذیيً ،قذف هحذَضی زض سَلیذس غذصای ایذي کكذَض ایفذب
هیکٌس ،چطا کِ ثیف اظ ًیوی اظ گٌسم ٍ یکؾذَم شضر ایذي کكذَض زض ایذي هٌغقذِ سَلیذس
هیقَز .هؿبحز ایي جلگِ 320,000 ،کیلَهشط هطثغ اؾز ٍ ثیف اظ  200هیلیَى ًفذط زض آى
ظًسگی هیکٌٌس .سَلیس کكبٍضظی زض ایي هٌغقِ ،زض زّذِّذبی گصقذشِ ثذِ عذَض هحؿَؾذی
ضقس کطزُ ٍ ٍاثؿشگی ظیبزی ثِ ثْطُثطزاضی ضٍظافعٍى آة ظیطظهیٌی زاقذشِ اؾذز .ثذب ایذي
ّوِ ،ثِ ًظط هی ضؾس دبیذساضی سَلیذس ثذب سْسیذس جذسی اُفذز سذطاظ آة ظیطظهیٌذی زض ؾذغح
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گؿشطزُ ضٍثطٍ اؾزً .طخ اُفز ؾغح آة ظیطظهیٌی زض هقیبؼ هَضؼی ،ثیف اظ یک هشط زض
ؾبل ثَزُ اؾز .افعایف قسیس سجریطسؼطچ ًبقی اظ ًظبم ظضاػی دطسذطاکن ،سذَاظى ثذیالى آة
ظیطظهیٌی ضا ثط ّن ظزُ اؾز؛ ثطآٍضزّذبی سغصیذِ ثذط دبیذِ ؾذي آة ظیطظهیٌذی ،آى ضا سأئیذس
کطزُ اؾز (کبزض.)1
زٍ ًوًَِ هكَْض آثرَاىّبیی کِ ثیف اظ اًذساظُ ثْذطُثذطزاضی قذسُاًذس ػجبضسٌذس اظ آثرذَاى
ّبیذلیٌع (Plains

 ٍ )Highآثرَاى زضُ هطکذعی کبلیفطًیذب زض ایذبالر هشحذسُ .ایذي زٍ ؾیؿذشن

آثرَاى ًؿجشبً ذَة هغبلؼِ قسُاًس ٍ ثطآٍضزّبی ذبلیقسى ؾفطُ آة ظیطظهیٌی ،ثب اؾذشفبزُ
اظ زازُّبی سطاظ آة زض ّعاضاى چبُ ٍ ًیع زازُّبی هذبَّاضُ  GRACEاًجذبم قذسُ اؾذز .زض
ّط زٍ ؾیؿشن ،ذبلیقسى آثرَاى زض هقیذبؼ هَضذؼی ضخ زازُ اؾذز .ثذطای ًوًَذِ ،حذسٍز
یک ؾَم هیعاى ذبلیقسى آثرَاى ّبیذلیٌع ،زض  4زضنس هؿبحز آى دسیس آهذسُ اؾذز .زض
ثرف قوبلی ایي آثرَاى ،سغصیِ عجیؼی ًؿجشبً ظیبز اؾز ٍ هیعاى اُفز شذیطُ ،کذن اؾذز .زض
هقبثل ،زض ثرفّبی هطکعی ٍ جٌَثیً ،طخّبی سغصیذِ دذبئیي اؾذز ٍ آثیذبضی ،شذیذطُ آة
ظیطظهیٌی ضا کبّف هیزّس .ثركی اظ ایي شذیطُ ،ثذط اؾذبؼ ؾذيیذبثی ثذِ ضٍـ کذطثي،14
حسٍز  13000ؾبل دیف سغصیِ قسُ اؾز (کبزض .)1زض زضُ هطکعی ،ثبضـ ثؿیبض کذن اؾذز
ٍ آة ثِ ٍؾیلِ ضٍزذبًِّب ٍ اًشقبل ثعضگهقیبؼ آة ؾغحی ثِ ایي هٌغقِ آٍضزُ هذیقذَز.
دطٍغُّبی اًشقبل آة ثِ ثبظیبثی ثركی اظ شذیطُ آثرَاى هٌجط قسُ اؾزٍ ،لذی ذذبلیقذسى
آثرَاى ،ثِ ٍیػُ زض عَل ذكکؿبلیّبی ًبهٌظن ٌَّظ ازاهِ زاضز.
سَضیح دسیسُ ذبلیقسى ؾفطُّبی آة ظیطظهیٌی ،دیچیسُ اؾز ٍ ثِ آثرذَاى هذَضز ًظذط ٍ
ًیذذع ثذذِ زیذذسگبُ ،آهذذَظـ ٍ دیكذذیٌِ اضظیذذبثیکٌٌذذسُ ثؿذذشگی زاضز .ثذذطای ًوًَذذِ ،یذذک
ّیسضٍلَغیؿز ذبلیقسى ؾفطُ ضا ًشیجِ ػسم سذَاظى هیذبى ٍضٍزیّذب ٍ ذطٍجذیّذبی ایذي
ؾیؿشن هیزاًس ،زض حبلی کِ یذک هشرهذم اجشوذبػی ،ػلذز ضیكذِای آى ضا ؾیبؾذزّذب،
ًظذذبضر ٍ هقذذطضار ،هذذسیطیز آة ،اضاض ذی یذذب کكذذبٍضظی ه ذیزاً ذس .هذذب ًرؿذذز زیذذسگبُ
ّیسضٍلَغیکی ضا زضثبضُ ذبلیقسى ؾفطُ ٍ هسیطیز آة ظیطظهیٌی ثِ اذشهبض ثیبى هیکٌذین
ٍ ؾذؽ اظ زیسگبُ گؿشطزُسط اجشوبػی اقشهبزی ٍ ؾیبؾشی ثِ آى هیدطزاظین.
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کادر -1بیالن ي سه آب سیزسمیىی

ثیالى آة ظیطظهیٌی اظ چٌسیي هؤلفِ سكکیل هیقَز (قکل .)3سغییذط شذیذطُ زض ؾیؿذشن آة ظیطظهیٌذی
ثطاثط اؾز ثذب هجوذَع جطیذبىّذبی ٍضٍزی (سغصیذِ ،R ،جطیذبى ٍضٍزی جذبًجی ،)GW ،هٌْذبی هجوذَع
جطیذبىّذبی ذطٍجذی (سرلیذِ ،D ،سجریطسؼذذطچ ٍ ،ET ،ثطزاقذز .)E ،دذیف اظ ثْذطُثذطزاضی اظ آثرذذَاى،
هیسَاى قطایظ دبیب (یؼٌی شذیطُ ثبثز) ضا فطو کطز ،چَى ًَؾبًبر ّیسضٍلَغیکی ،ثب ظهبى هبًذسگبضی
عَالًی آة زض آثرَاىّب سؼسیل هیقَز (قکل 1الف) .ثطزاقز آة ظیطظهیٌی اظ چبُ ،زض اثشسا شذیذطُ
ضا کبّف هیزّس ٍ ؾجت اُفز ثبض ّیسضٍلیکی -سطکیت فكبض ٍ اضسفبع کِ جطیبىیبفشي آة ظیطظهیٌذی ضا
ؾجت هیقَز -هیقَز کِ فطاسط اظ چبُ گؿشطـ هییبثس .سغییط ؾغح آة ظیطظهیٌی هیسَاًس ثذِ افذعایف
سغصیِ ٍ ًیع کبّف سرلیِ ٍ سجریطسؼطچ هٌجط قَز .سأثیط کلی ایذي سغییذط ضا  captureهذیًبهٌذسّ .وچٌذیي
هیسَاًس ثِ افعایف جطیبى جبًجی اظ آثرَاىّبی هجبٍض یب آثریعّب هٌجذط قذَز .اگذط آة ثطزاقذزقذسُ
ثطای آثیبضی اؾشفبزُ قَز ،سجریطسؼذطچ افذعایف هذییبثذس ٍ جطیذبى احشوذبلی ثطگكذشی هذبظاز آثیذبضی ثذِ
هجوَع سغصیِ اضبفِ هیقَز .ثبیس سَجِ زاقز کِ ّیچیک اظ ثطآٍضزّبی ذذبلیقذسى ؾذفطُّذبی آة
ظیطظهیٌی ،سوبم هؤلفِّبی ثذیالى آة ظیطظهیٌذی ،ثذِ ٍیذػُ جطیذبى آة ظیطظهیٌذی جذبًجی ضا ثذِ حؿذبة
ًیبٍضزُاًس.
زض ًْبیز ،حبلز سؼبزلی جسیسی قکل هیگیطز کِ زض آى ،ثطزاقز ثب کبّف سرلیِ ( )captureهشَاظى
هیقَز ٍ ثٌبثطایي شذیطُ زیگط ذبلی ًویقَز .سغییطار زض ؾیؿشن ّیسضٍلَغیکی زض ایي حبلذز جسیذس،
ثب ایٌکِ اظ ًظط فیعیکی دبیساض اؾز ،هوکي اؾز اثطار قبثل سَجِ ٍ ًبهغلَة ظیؿزهحیغی ،اجشوذبػی
ٍ اقشهبزی زاقشِ ثبقس .ظهبى هَضز ًیبظ ثطای قکلثٌسی ّیسضٍلیکی ایي ؾیؿشن ثطای ضؾذیسى ثذِ سؼذبزل
دؽ اظ آقفشگی ًبقی اظ ثطزاقز ،ثب ظهبى دبؾد ّیسضٍلیکی هكرم هیقَز .ایي ظهبى ،اظ چٌس ؾبػز
سب نسّب ٍ ّعاضاى ؾبل ،ثؿشِ ثِ اًساظُ ؾیؿشن آثرَاى ٍ ذهَنیبر ّیذسضٍلیکی آى هشغیذط اؾذز .اگذط
سٌف ٍاضزقسُ ثِ ؾیؿشن آثرَاى ،ثؿیبض ثعضگ ثبقس ،یؼٌی اگط زض ًْبیز ،کبّف سرلیِ ًشَاًذس ثطزاقذز
ضا ججطاى کٌس ،سؼبزل جسیس ًبهوکي اؾز ٍ ایي ؾیؿشن ػوط هحسٍزی ذَاّس زاقز.
ثب ایٌکِ ظهبى دبؾد ّیسضٍلیکی ،ثِ کوّیؾذبظی دبؾذد آثرذَاىّذب ثذِ ثطزاقذز کوذک هذیکٌذس ،ظهذبى
هبًسگبضی یب ؾي آة ظیطظهیٌی ثطای کویکطزى ًطخّبی سغصیِ ٍ اًشقبل آالیٌذسُّذب ثذِ چذبُّذب هفیذسسط
اؾز .ظهبى هبًسگبضی یک آثرَاى ،هشَؾظ ظهبى جطیبىیبفشي آة ظیطظهیٌذی اظ ًبحیذِ سغصیذِ سذب ًبحیذِ
سرلیِ سؼطیف هیقَز .ؾي آة ظیطظهیٌی ،هسر ظهبًی اؾز کِ اظ ظهذبى ًفذَش آة سذب ضؾذیسى ثذِ ظیذط
ؾغح ظهیي عَل هیکكس.
ازاهِ هغلت زض نفحِ ثؼس
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شکل -3جزیانَای يريدی ي خزيجی در سیستمَای آب سیزسمیىی .جطیذبىّذبی ٍضٍزی ثذِ ضًذگ آثذی ٍ ،جطیذبىّذبی
ذطٍجی ثِ ضًگ قطهع ًوبیف زازُ قسُاًس .اًساظُ دیکبىّب هشٌبؾذت ثذب هقذبزیط هؼوذَل اؾذز .ؾذغح ایؿذشبثی زض ایذي آثرذَاى
ًبهحهَض ثِ ضًگ آثی اؾز ٍ آة ظیطظهیٌی هؿشقیوبً ثب دیکطُّبی آة ؾغحی ٍ اکَؾیؿشنّب اضسجبط زاضز .زض قطایظ عجیؼی ٍ
حبلز دبیذب ،دذیف اظ ثْذطُثذطزاضی آة ظیطظهیٌذی ،سغصیذِ عجیؼذی ( )ROزض اثذط سجریطسؼذطچ ( )ETOزض گیبّذبى ٍاثؿذشِ ثذِ آة
ظیطظهیٌی ٍ ،سرلیِ آة ظیطظهیٌی (( )DOدیکبىّبی ًقغِچیيزاض) هشَاظى هیقَز .ثطزاقز آة ( )Eهیسَاًس سغصیِ ضا افعایف
زّذس ( ٍ )∆ROؾذجت جطیذبىیذبفشي آة ظیطظهیٌذی (ً ٍ ،)GWیذع کذبّف سرلیذِ آة ظیطظهیٌذی قذَز ( .)∆DOاؾذذشفبزُ اظ آة
دوذبغقسُ ثطای آثیبضی ،سجریطسؼطچ ( ٍ )∆ETسغصیِ ًبقی اظ آة ثطگكشی آثیبضی (آثیذبضی )∆Rضا افذعایف هذیزّذس .سغییذطار زض
شذیطُ آة ظیطظهیي ثب اُفز ؾغح ایؿشبثی ًكبى زازُ قسُ اؾز.

ظهبى هبًسگبضی ضا هذیسذَاى ثذطای ثذطآٍضز ًذطخ سجسیسقذًَسگی شذیذطُ آثرذَاى ٍ سؼیذیي افذق ظهذبًی
ّسفگصاضیّبی ثلٌسهسر دبیساضی ثطای آثرَاىّب اؾشفبزُ کطز .ؾي آة ظیطظهیٌی قبذهی اؾز کِ
غبلجبً زض ّیسضٍغئَلَغی اؾشفبزُ هیقَز ،چَى هیسَاًس هؿشقیوبً ثب ضٍـّبی هشٌذَع ضزیذبثی (اؾذشفبزُ اظ
ػٌبنط ضزیبة) اًساظُگیطی قَز .ثب اؾشفبزُ ایي ضٍـّب ،ؾي آة ظیطظهیٌی اظ چٌس ضٍظ سب چٌذس هیلیذَى
ؾبل ثِ زؾز آهسُ اؾز .آة ظیطظهیٌی قسیوی کِ غبلجبً زض ثرذفّذبی غضفسذط آثرذَاىّذبی ثذعضگ
یبفز هیقَزً ،كبى هیزّس کِ ایي شذبیط ثبیس زض قطایظ اهطٍظی ،سجسیسًبدذصیط زض ًظذط گطفشذِ قذًَس
(آثی سیطُ ،کبزض .)2ؾيّبی جَاىسط ،غبلجبً زض عیف چٌسؾبل سب چٌسزِّ زض آثرَاىّبی کنػوق یبفذز
هیقًَس ٍ زض ثطضؾی آؾیتدصیطی چبُّب زض ثطاثط آلَزگی اّویز زاضًس .اظ یذک ؾذَ ،جطیذبى آّؿذشِ
آة ظیطظهیٌی ،چبُّب ضا اظ هٌبثغ آلَزگی ٍاقغ زض ؾغح ظهیي هحبفظز هیکٌس ٍ اظ ؾذَی زیگذط ،سذأثیط
اقساهبر اًجبمقسُ ثطای ثْجَز کیفیز آة ظیطظهیٌی ضا ثِ سأذیط هیاًساظز.
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ذبلیقسى آثرَاى ظهبًی دسیس هیآیس کِ ذطٍجذی آة اظ آثرذَاى ،اظ ٍضٍزی آة ثذِ آى
ثیكشط هیقَز .ایي گعاضُ ؾبزُ ،زضؾز اؾزٍ ،لی ثطضؾی ثیالى آة ظیطظهیٌذی ثذب جعئیذبر
ثیكشط ٍ سَجِ ثِ ایٌکِ ثطزاقز آة ظیطظهیٌی ثِ قکل زیٌبهیکٍ ،ضٍزیّب ٍ ذطٍجذیّذبی
آثرَاى ضا سغییط هیزّس اّویذز زاضز (کذبزض .)1ضذَاثظ ثْذطُثذطزاضی اظ آة ظیطظهیٌذی زض
ؾبلّبی اٍلیِ ،ثِ اقشجبُ ثط ایي دبیِ ثَز کِ آثسّی هغوئي حَضِ آة ظیطظهیٌی ،هؼبزل ًطخ
سغصیِ عجیؼی آة ظیطظهیٌذی اؾذز .ایذي اػشقذبز زضثذبضُ ثذیالى آة ،ایذي ٍاقؼیذز ضا ًبزیذسُ
هیگیطز کِ ثطزاقز آة ظیطظهیٌی هیسَاًس ثِ افعایف سغصیِ ٍ /یب کبّف سرلیِ هٌجط قَز
(کبزض .)1ثطای ًوًَِ ،ثطزاقز اظ ؾیؿذشنّذبی آثرذَاىّذبی دطآثذسُ زض ایذبالر هشحذسُ ثذِ
سغییطار زض سوبم هؤلفِّبی ثیالى آة هٌجذط قذسُ اؾذز :سغصیذِ ،سرلیذِ ٍ شذیذطُ .ثذِ ثیذبًی
زیگط ،ثِ کبضگیطی هفَْم آثسّی هغوئي زض هٌبعقی هبًٌس آثرَاى ّبیذلیٌع ،ثِ ذكذکقذسى
ًْطّب ٍ سٌعل کیفیز اکَلَغیکی هٌجط قسُ اؾز.
اظ ایي ضٍ ،ؾیؿشنّبی آة ظیطظهیٌی ضا ثبیس ؾیؿشنّبی دیچیسُای فْن کطز کِ ٍاکٌف آًْب
ثِ آقفشگی ًبقی اظ ثطزاقز ،زیٌبهیذک اؾذز .چذَى ظهذبى دبؾذد ّیذسضٍلیک آثرذَاىّذب
عَالًی اؾز (ثِ کبزض 1هطاجؼِ کٌیس) ،هوکي اؾز حبلز سؼبزلی جسیس ثب شذیطُ ثبثز ،ثذِ
آؾبًی زض هقیبؼ ظهبًی ثكط حبنل ًكَز .دیچیذسگیّذبی ثیكذشط ،زض اثذط ًَؾذبًبر قذطایظ
هطظی ثِ ؾجت سغییطار زض اقلین ٍ کبضثطی اضاضی ثذِ ٍجذَز هذیآیذس .ثٌذبثطایي ،زض ثطضؾذی
ثیالى آة آثرَاىّب ثبیس سحَل زیٌبهیک ایي ؾیؿذشن ضا ثذِ حؿذبة آٍضز ٍ ًوذیسذَاى سٌْذب
ًطخّبی سغصیِ عجیؼی ٍ ثطًبهِضیعیقسُ ثطزاقز ضا هٌظَض کطز .ثب ٍجَز ایي ،ثحث زضثذبضُ
ذبلیقسى آثرَاى ٍ گعیٌِّبی هسیطیز ثط حؿت سغصیِ ٍ ثطزاقز ،هٌغقذی اؾذز .ایذي زٍ
دذذبضاهشط ،هْذذنسذذطیي هؤلفذذِّذذبیِ قبثذذل هذذسیطیز ث ذیالى آة ظیطظهیٌذذی ثذذِ قذذوبض هذذیآیٌذذس.
اؾشطاسػیّبی هسیطیز آة ضا هیسَاى ثِ زٍ زؾشِ اؾشطاسػیّبی عطف سقبضذب کذِ ّسفكذبى
کبّف ثطزاقز آة ظیطظهیٌی اؾز ٍ ،اؾشطاسػیّبی عطف ػطضِ کِ هیکَقذٌس ثذِ عذَض
کلی سأهیي آة ٍ ،ثِ عَض ذبل سغصیِ آة ظیطظهیٌی ضا افذعایف زٌّذس سقؿذینثٌذسی کذطز.
ًرؿز ثطزاقز ٍ اؾشطاسػیّبی عطف سقبضب ضا ثطضؾی هیکٌذین ٍ ؾذذؽ ثذِ ثحذث زضثذبضُ
ػَاهلی هیدطزاظین کِ ثط سغصیِ ٍ اؾشطاسػیّبی احشوبلی عطف ػطضِ سأثیط هیگصاضًس.
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ثطزاقز آة ظیطظهیٌی هؿشقیوبً ثط ثیالى آة آثرَاىّب سأثیط هیگصاضز ٍ ،قکل 4الف ًكبى
هیزّس کِ هوکي اؾز ػبهل انلی زض ذبلیقسى آثرَاى ثبقس .زض ثؿیبضی اظ حَضذِّذبی
هْن آة ظیطظهیٌی ،هیعاى ذبلیقسى ؾفطُ ،زضنذس قبثذل هالحظذِای اظ ثطزاقذز کذل آة
ظیطظهیٌی اؾز ( 7سب  87زضنس اظ هیبًگیي هلی) .ثطزاقز آة ظیطظهیٌی ٍاثؿشگی قذسیسی
ثِ الگَّب ،ضٍـّب ٍ کبضایی آثیبضی زاضز ،چَى ثیكشط اؾشفبزُ ههطفی آة زض ؾغح جْذبًی
ثِ هٌظَض آثیبضی اؾز .ثٌبثطایي ،سقبضبی ضٍ ثِ افعایف ثطای آة ظیطظهیٌی زض ًْبیذز هشذأثط
اظ سقبضبی ضٍ ثِ افعایف غصا اؾز کِ ثِ ًَثذِ ذذَز ًبقذی اظ ضقذس جوؼیذز ٍ سغییذط ضغیذن
غصایی اؾز .ثطای ًوًَِ ،ثِ ًظط هیضؾس فكبض افعایف جوؼیز ،هحطک هْن افعایف سؼذساز
چبُّب زض جٌَة آؾیب ثبقس.
ثب سَجِ ثِ ایٌکِ ذبلیقسى آثرَاىّب ثب کكبٍضظی آثی دیًَس زاضز ،ثطضؾی ضاُ ٍ ضؾذنّذبی
آثیبضی اّویز هییبثس .اضسقبی کبضایی آثیبضی غبلجبً ثِ ػٌذَاى ضاّذی ثذطای کذبّف سقبضذبی
آة ٍ ثٌبثطایي ثطزاقز سَنیِ هیقَزٍ .لی زض ًَاحی کكبٍضظی کِ آثرَاىّبی کذنػوذق
قطاض زاضز ،ذبلیقسى ؾفطُ آة ظیطظهیٌی سب اًساظُ ظیبزی سحز کٌشطل ًطخ سجریذط ٍ سؼذطچ
اؾز سب فقظ ًطخ ثطزاقز ،چَى اضبفِثطزاقز آة ظیطظهیٌی ثِ آثرَاى ثذبظ هذیگذطزز .ثذِ
ایي زلیل ،کبّف ثطزاقز آثیبضی کِ زض جلگِ قوبل چیي ثؼس اظ هیبًِ زِّ  70اسفذبچ افشذبز،
ًطخ اُفز ؾغح آة ظیطظهیٌی ضا کبّف ًساز .زض ّبیذلیٌع ،آثیبضی کبضآهس ثِ ظاضػذبى اجذبظُ
زازُ اؾز اضاضی ثیكشطی ضا آثیبضی کٌٌس .ایي کبض ثِ سجریط سؼطچ ثذبالسط ،ثذِ ّعیٌذِ کذبّف
جطیبى ثطگكشی آثیبضی هٌجط هیقَز ٍ ثذسیي سطسیذت ٍ ثذطذالف اًشظذبض ،آثرذَاى ضا ثیكذشط
ذبلی هیکٌس .افعایف کبضایی آثیذبضی هذیسَاًذس ثذِ قَضقذسى ذذبک ًیذع هٌجذط قذَز .زض
ًْبیز ،اگط آثیبضی ثب آة ظیطظهیٌی ،سجریطسؼطچ گیبُ ضا سب ثیكشط اظ هیذعاى ٍضٍزیّذبی آة
ثذذِ هٌغقذذِ (اظ عطیذذق ثذذبضـ ٍ جطیذذبى ٍضٍزی) افذذعایف زّذذس ،ذذذبلیقذذسى آة ظیطظهیٌذذی

اجشٌبةًبدصیط اؾز .زض ػَوً ،طخ ذبلیقسى ؾفطُ آة ظیطظهیٌی هذیسَاًذس ثذب ضقذسزازى

گیبّبى کوشط یب آثیبضی اضاضی کوشط ،کبّف یبثس .الجشِ ایي کذبض هؼوذَالً اظ ًظذط ؾیبؾذی ثذِ
اًساظُ اؾشفبزُ اظ سکٌَلَغی افعایف کبضایی آثیبضی جذصاثیز ًذساضز .اظ زیذس هذسیطیز آة،
ججطاى کوجَز آة ثب ٍاضزکطزى غصا زض قبلت آة هجبظی (کبزض )2هیسَاًذس گعیٌذِ جذصاثی
ثطای ثطذی کكَضّب ثبقس .یک گعیٌِ ثذطای کذبّف ذذبلیقذسى آثرذَاى ٍ ،زض ػذیي حذبل
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حفظ سَلیس کكبٍضظی هیسَاًس ثْیٌِؾبظی اؾشفبزُ سلفیقی اظ آة ؾغحی ٍ ظیطظهیٌی ثذطای
آثیبضی ثبقس ،ثب ایٌکِ آثیبضی ثذب آة ظیطظهیٌذی هؼوذَالً ثْذطٍُضی ثیكذشطی زاضز ٍ ،اؾذشفبزُ
سلفیقی زض هٌبعقی کِ آة ؾغحی اًسکی زاضًس ،اضظـ هحسٍزی زاضز.
ذبلیقسى ؾفطُ آة ظیطظهیٌی ،ثِ زض زؾشطؼثَزى آة ثذطای دطکذطزى زٍثذبضُ شذذبیط آة
ظیطظهیٌی ثؿشگی زاضز .ایي گفشِ ثسیي هؼٌب اؾز کِ هٌبعق ذكک زض ثطاثط اثطار ثطزاقذز،
آؾیتدصیطسط ّؿذشٌس .ثذب ایذي ّوذِ ،قذکل 4ة ًكذبى هذیزّذس کذِ ذذبلیقذسى ؾذفطُ آة
ظیطظهیٌی ،ثیكشط اظ ّوِجب زض هٌبعق ًیوِذكک ٍ هطعَة جْبى هكبّسُ هیقَز ٍ حذبکی
اظ آى اؾز کِ زض حبل حبضط ،ػبهل ثطزاقز زض هقبیؿِ ثب ػَاهل اقلیوی حذبکن ثذط سغصیذِ،
غلجِ زاضز .سبکٌَى سغییطار هطسجظ ثب اقلین زض آثرَاىّذب زض هقبیؿذِ ثذب ػَاهذل غیذط اقلیوذی،
کَچک ثَزُ اؾز .ثب ایي ّوِ ،ؾیؿذشنّذبی آة ظیطظهیٌذی ًكذبى زازُاًذس کذِ زض گصقذشِ
ًؿجز ثِ سغییط اقلین ،دبؾد زازُاًس .ثط اؾبؼ زاًف کٌذًَی هذبّ ،ذیچ هذَضزی اظ ذذبلیقذسى
ػوسُ آثرَاى زض ؾغح هٌغقِای ثب سغییط اقلین سبضیری سَضیح زازُ ًكسُ اؾز .ثذب ایذي ّوذِ
زض آیٌسُ ،سغییطار هطسجظ ثب اقلذین زض ًذطخّذبی سغصیذِ هذیسَاًذس ثذط ًذطخّذبی ذذبلیقذسى
ؾفطُّبی آة ظیطظهیٌی سأثیط ثگصاضز.
دیفثیٌی اثطار سغییط اقلین ثط آة ظیطظهیٌی ،چبلفثطاًگیع اؾز ٍ ،زض سوذبم گذبمّذبی ایذي
فطایٌس ،اظ ؾٌبضیَّبی اًشكبض گبظ گلربًِای سب هسلّذبی جْذبًی اقلذین ٍ ضٍـّذبی کذبّف
هقیبؼ ( )downscalingثطای سغجیق دیفثیٌیّب ثب هقیبؼ آثرذَاىّذب ٍ زض ًْبیذز ،هذسلّذبی
ّیسضٍلَغیکی ٍ اثطار سغییط اقلین ثط دَقف گیبّی ٍ زیٌبهیک سغصیِ ،ػسم قغؼیذز ٍجذَز
زاضز .قبیس ثشَاى ثعضگشطیي هٌجغ ػسم قغؼیز ضا اًشربة هسل چطذف جْبًی زاًؿز ،چذَى
ایي هسلّب زض دیفثیٌیّبی ذَز اظ هشغیطّبی اقلیوی هبًٌذس ثذبضـ ،سفذبٍر اؾبؾذی زاضًذس.
اضظیبثی جْبًی آؾیتدذصیطی هٌذبثغ آة ظیطظهیٌذی ًؿذجز ثذِ اثذطار سغییذط اقلذین ،ثیكذشطیي
آؾیتدصیطی ضا زض قوبل ٍ جٌَة غطة آفطیقب ،قوبل قذطچ ثطظیذل ٍ آًذس هطکذعی ًكذبى
هیزّس .ثطذی اظ ایي هٌبعق ّناکٌَى قبّس ذذبلیقذسى ؾذفطُّذبی آة ظیطظهیٌذی ّؿذشٌس
(قذذکل 2الذذف) ٍ ،کذذبّف ًذذطخّذذبی سغصیذذِ هوکذذي اؾذذز ػبهذذل فكذذبض افذذعٍىسذذطی ثبقذذس
(قکل2ة) .دیفثیٌی هیقَز سغصیِ زض ؾبیط هٌبعقی کِ قبّس ذذبلیقذسى ؾذفطُّذبی آة
ظیطظهیٌی ّؿشٌس افعایف یبثس .سأکیس هیقَز کِ قکل 2ة ،هقبیؿِ هقسهبسی هٌذبعقی اؾذز
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کِ ذبلیقسى ؾفطُّبی آة ظیطظهیٌی زض آًْب ضخ زازُ ٍ ،دیفثیٌیّذبی سغصیذِ ثذط اؾذبؼ
سکؾٌبضیَّبی اًشكبض اظ سکهسل جْبًی اقلین ٍ سکهذسل ّیذسضٍلَغیکی نذَضر گطفشذِ
اؾز.

شکل -4خالیشذن آب سیزسمیىی در آبخًانَای عمذٌ ي ارتباط آن با بزداشت ي خشکی.
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تًضیح شکل:4

الف ،هیبًگیي ذبلی قسى آة ظیطظهیٌی (سقؿین ثط هؿبحز) زض هقبثل هیبًگیي ثطزاقذز آة ظیطظهیٌذی (سقؿذین ثذط
هؿبحز) زض آثرَاىّبی ػوسًُ .طخّبی ثطزاقز ثبال ،ثب ًطخّبی ذبلیقسى ثبال زض آثرَاىّبیی کذِ ذذبلیقذسى
ؾفطُ ضخ هیزّس ّوجؿشگی زاضز.
ب ،هشَؾظ ذبلی قسى آة ظیطظهیٌی (سقؿین ثط هؿبحز) زض هقبثل هشَؾظ قبذم ذكذکی (سقؿذین ثذط هؿذبحز)
سطؾین قسُ اؾز .قبذم ذكکی ثط اؾبؼ زؾشِثٌسی  UNEPاؾز .قبذم ذكکی ،هشَؾظ ثبضـ ؾبالًِ سقؿذین
ثط هشَؾظ سجریطسؼطچ ثبلقَُ ؾبالًِ اؾز .آثرَاىّذبی ػوذسُ کذِ ثذب هكذکالر ذذبلیقذسى آة ظیطظهیٌذی ضٍثذطٍ
ّؿشٌس ،ثیكشط زض هٌبعق ًیوِذكک ٍ هطعَة هكبّسُ هیقًَس ٍ کوشط زض هٌبعق ذكک هشساٍل ّؿشٌس.

کادر -0وگاٌَای وًیه بٍ آب شیزیه

ذبلیقسى ؾفطُّبی آة ظیطظهیٌی زض ًقبط هرشلف جْبى ،حکبیز اظ آى زاضز کِ زیذسگبُّذبی ًذَیي
زضثبضُ چگذًَگی اضظقذگصاضی ،هذسیطیز ٍ قذٌبذز آة ظیطظهیٌذی ،اظ جولذِ ایذسُّذبی جسیذس هبًٌذس
دبیساضی قَی ( ،)strong sustainabilityآة هجبظی ٍ آة ؾجع ،هذیسَاًذس زض آیٌذسُ هفیذس ٍاقذغ قذًَس.
ثحث هْوی کِ ٍجَز زاضز ایي اؾز کِ آیب دبیساضی «ضؼیف» یب «قَی» زضثذبضُ آة ظیطظهیٌذی ثذِ کذبض
گطفشذِ قذذَز یذب ذیذذط .ثحذذثّذبی گصقذذشِ زضثذبضُ دبیذساضی آة ظیطظهیٌذذی هؼوَالًثذِ دبیذذساضی ضذذؼیف
(ً )weak sustainabilityظط زاقشِ اؾذز .هغذبثق ایذي ًگذبُ ،سوذبم قذکلّذبی ؾذطهبیِ (عجیؼذی ،اًؿذبًی،
اقشهذبزی ٍ هبًٌذذس آى) قبثذذل جذبیگعیٌی زض ًظذذط گطفشذذِ هذیقذذَز .کذذبضثطز انذَل دبیذذساضی ضذذؼیف زض
ثْطُثطزاضی آة ظیطظهیٌی ثسیي هؼٌب اؾز کِ ذبلیقسى ؾطهبیِ عجیؼی آة ظیطظهیٌی هیسَاًس ثذب ضقذس
ًَع زیگطی اظ ؾطهبیِ هشَاظى قَز .ثطای ًوًَِ زض هٌبعق ذكک هبًٌس ذبٍضهیبًِ ،اظ ذبلیقذسى هؿذشوط
آة ظیطظهیٌی ( ٍ )groundwater miningهوکيقسى ضقس اقشهبزی -اجشوبػی ؾري ثِ هیبى آهسُ یب اظ
آى جبًجساضی قسُ اؾز .زض هقبثل ،ثط دبیِ انَل دبیساضی قَی نحجز اظ آى اؾذز کذِ آة ظیطظهیٌذی
هیسَاًس اضظـ یک ؾطهبیِ جبیگعیيًبدصیط زاقشِ ثبقس.
هالحظبر هْوی کِ زض ثحث دبیساضی قَی زض هقبثل ضؼیف ٍجَز زاضز ػجبضر اؾز اظ ایٌکِ آیذب آة
ظیطظهیٌی هیسَاًس ثب هٌبثغ اظ ًَػی زیگط جبیگعیي قَز ٍ ًیع آیب اؾبؾذبً اظ ًظذط اجشوذبػی ،اقشهذبزی یذب
ظیؿزهحیغی قبثل اًجذبم اؾذز زض ثطذذی هذَاضز ،آة ظیطظهیٌذی هوکذي اؾذز ثذب آة ؾذغحی ،آة
قیطیيقسُ زضیب یب دؿبة سهفیِقسُ جبیگعیي قَز .زض ثطذی هٌبعق ،زٍضُ کَسبُ ثْذطُثذطزاضی ًبدبیذساض
آة ظیطظهیٌی هوکي اؾز فطنز ؾبظگبضی ؾبذشبضّبی اجشوبػی -اقشهبزی ضا ثب ثْذطُثذطزاضی دبیذساض
آیٌذسُ فذذطاّن آٍضزٍ .لذذی هؼذذسًکبضی آة ظیطظهیٌذذیً ،بدبیذذساض ثذَزُ ٍ کَسذذِثیٌذذی اؾذذز ،چذذَى اثذذطار
اجشوبػی ،اقشهبزی ٍ ظیؿزهحیغی ذبلیقسى قبثل سَجِ ؾفطُ آة ظیطظهیٌی هوکي اؾز غیط ذغذی،
غیط قبثل دیفثیٌی ٍ هسیطیز آى زقَاض ثبقس.
ازاهِ هغلت زض نفحِ ثؼس
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ثطای ًوًَِ ،ذبلیقسى آة ظیطظهیٌی زض ٌّس ،سوبم عجقبر اقشهبزی ضا ثِ یک اًساظُ هشأثط ًؿبذشِ اؾز.
ثِ ثیبًی زیگط ،اقكبض فقیط ضا کِ آؾیتدصیطسط ّؿشٌس ،ثیف اظ اًساظُ سحز سأثیط قطاض زازُ اؾز .افعٍى ثذط
ایذذي ،اضذذبفِثطزاقذذز هؿذذشوط آة ظیطظهیٌذذی سَاًذذبیی آثرذذَاى ضا ثذذطای سذذأهیي سذذبةآٍضی اجشوذذبػی،
ظیؿزهحیغی ٍ اقشهبزی کبّف هیزّس ،چَى شذیطُ زض ثلٌسهسر ذبلی هیقَز .دیبزُؾبظی دبیذساضی
قَی ثسیي هؼٌب اؾز کِ ثطزاقز آة ظیطظهیٌی ثبیس زض جبّبیی کِ ذذبلیقذسى آة ظیطظهیٌذی زض کذل
ؾیؿشن ٍجَز زاضز کبّف یبثس .اؾذشطاسػیّذبی ههذطف ٍ حفبظذز آة ظیطظهیٌذی هذیسَاًذس ثذب سؼیذیي
ّسف ّبی ثلٌسهسر زض چبضچَة هسیطیز سغجیقی ثِ اًجبم ثطؾس (قکل ٍ ،)5هذیسَاًذس ثذِ ًفذغ ّذط زٍ
ًؿل کًٌَی ٍ آیٌسُ ثبقس.
هفبّین «آة هجبظی» ٍ «آة ؾجع» ًیع ًگبُ ًَیٌی ثطای ثحث زضثبضُ ذبلیقسى آة ظیطظهیٌی ثذِ زؾذز
هیزٌّس .آة هجبظی ،ثِ حجن آة قیطیي اؾشفبزُقسُ ثطای سَلیذس یذک کذبال یذب ذذسهز ،زض هطاحذل
گًَبگَى سَلیس گفشِ هیقَز .هؤلفِ ّبی آة هجبظی ػجبضسٌس اظ آة ؾجع (آة هَجَز زض ذبک کِ زض
زؾشطؼ گیبّبى قطاض زاضز) ،آة آثی (آة ؾغحی ٍ ظیطظهیٌی) ٍ آة ذبکؿشطی (آة آلَزُقذسُ) .زض
ایي ظهیٌِ ،آة ظیطظهیٌی سجسیسًبدصیط هیسَاًس «آة آثیِ سیذطُ» (ثذِ جذبی «آة ؾذیبُ» کذِ هذیسَاًذس ثذب
دؿبة اقشجبُ گطفشِ قَز) ثبقس .ایي انغالح ثطای هشوبیعؾبذشي آة ظیطظهیٌی ثب ظهذبىّذبی هبًذسگبضی
هرشلف (کبزض )1هفیس اؾز (قکلّبیٍ .)2 ٍ 1اضزار آة هجبظیِ ًْفشِ زض غصا ثِ ػٌَاى یک ضاُحذل
هوکي ثطای هكکالر کویبثی آة زض ذبٍضهیبًِ دیكٌْبز قسُ اؾز.
هجوَع آة هجبظی اؾشفبزُقسُ ثِ زؾز یک گطٍُ یب یک کكَض ،ضز دبی آة ًبهیسُ هیقَز .سجبضر
جْبًی آة هجبظی ٍ ضز دبی آة کكَضّب ٍ ثكط ،کوّی قسُ اؾز .کكَضّبی فقیط ٍ زض ػیي حبل غٌی
اظ آة هؼوَالً جعٍ ٍاضزکٌٌذسگبى آة هجذبظی ّؿذشٌس .زض ؾذبلّذبی اذیذط ،یذک ضٍـقٌبؾذی ثذطای
هحبؾجِ ضز دبی آة ظیطظهیٌی سسٍیي قسُ ٍ زضثبضُ آثرذَاىّذب زض هقیذبؼ جْذبًی ٍ هٌغقذِای ثذِ کذبض
گطفشذذِ قذذسُ اؾذذز .چذذَى ذذذبلیقذذسى آة ظیطظهیٌذذی غبلج ذبً هشذذأثط اظ آثیذذبضی ثذذطای کكذذبٍضظی اؾذذز،
ضٍیکطزّبی ًَیي ثِ ههطف آة زض کكبٍضظی ًیع هوکي اؾز هفیذس ثبقذس .ثذب سقؿذین هؤلفذِّذبی آة
هجبظی ثِ آة ؾجع ،آثی ،ذبکؿشطی ٍ آثیِ سیطُ ،ثْطٍُضی (هحهَل ثذِ اظای قغذطُ) هذیسَاًذس ثطضؾذی
قَز .هسیطیز آة ؾجع زض کكبٍضظی ثب اقساهبسی هبًٌذس گذطزآٍضی ثذبضاى ،آثیذبضی هکوذل ٍ ،هذسیطیز
ذبک ٍ هبزُ هغصی هیسَاًس ثِ کبّف ذبلیقسى آة ظیطظهیٌی هٌجط قَز.

گعیٌِّبی هسیطیز ػطضِ ثِ زًجبل افعایف سغصیِ ثب ثِ کذبضگیطی ضاّکبضّذبی فٌذی ّؿذشٌس.
ثطای ًوًَِ ،سغصیِ ههذٌَػی آة ظیطظهیٌذی زض ثطذذی هٌذبعق هبًٌذس زضُ هطکذعی کبلیفطًیذب
اًجبم هیقَز .زض ثطذی هَاضز اظ دؿبة سهفیِقسُ ًیع اؾشفبزُ هذیقذَز .عذطحّذبی سغصیذِ
ههٌَػی ًیع ثطای جلگِ قوبل چیي ٍ ٌّس دیكٌْبز قسُ اؾز .زض هقبیؿذِ ثذب شذیذطُ آة زض
هرعىّبی ؾغحی ،شذیطُ ظیطؾغحی هؼوَالً سلفبر سجریطی ًساضز .ثطای کكَض ٌّذس ،یذک
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اؾشطاسػی اهیسٍاضکٌٌسُ هوکي اؾز سجذسیل قذجکِ هَجذَز کبًذبلّذب ثذِ ؾذبهبًِّذبی سغصیذِ
ههٌَػی ثعضگهقیبؼ ثبقس .یک ضاّکبض ؾرزافعاضی ثطای افعایف سذأهیي آة ،اًحذطاف
ثعضگهقیبؼ آة اؾذز ،آى گًَذِ کذِ زض گصقذشِ زض زضُ هطکذعی کبلیفطًیذب اسفذبچ افشذبزُ
اؾز .دطٍغُ ثعضگ اًشقبل آة اظ جٌَة ثِ قوبل چیي ،آة ضا اظ جٌَة دطآة چذیي ثذطای
سأهیي ًیبظ قوبل کنآة اًشقبل ذَاّس زازٍ .لی حشی چٌیي اثطدذطٍغُای هوکذي اؾذز ثذطای
دطکطزى قکبف هیبى ثبضـ ٍ سجریطسؼطچ زض جلگِ قوبل چیي کفبیذز ًکٌذس ٍ ّعیٌذِّذبی
اجشوبػی اقشهبزی ٍ اکَلَغیکی چٌیي دطٍغُّبیی ظیبز ّؿشٌس.

شکلَ -5ذفگذاری َای بلىذمذت ي باسگشت معکًس در طزاحی استزاتژی َای مذیزیت آب سیزسمیىی در شوًرای

تًسعٍ مىابع آب تگشاس .هسلّبی آة ظیطظهیٌی ثطای دیفثیٌی اُفز زض ّط یک اظ قْطؾشبىّب ثذطای ؾذبل
 2060اؾشفبزُ هیقَز .ؾذؽ شیٌفؼبى زضثبضُ ّسف دبیساضی آة ظیطظهیٌی زض هقیبؼ هٌغقذِای سهذوین
هیگیطًس ( 5/2هشط اُفز ؾغح ایؿشبثی) کِ ثِ سَنیِ ًطخ ثطزاقز زض افق ؾیبؾشی  5ؾبلِ هٌشْی هیقَز.
-4پایذاریوحکمرانیآبزیرزمینی 

ثب آقکبضقسى ایطازّبی هفَْم آثسّی هغوئي ٍ ًیع هحسٍزیزّبی اؾشطاسػیّذبی هذسیطیز
نطفبً فٌی ،ضاُ ٍ ضؾن فطاگیطسط ٍ هیبىضقشِای هسیطیز آة ظیطظهیٌی زض حبل سکبهل اؾز.
هفَْم دبیساضی آة ظیطظهیٌی هؼوذَالً ایذي هذَاضز ضا سَنذیِ هذیکٌذس )1( :یکذبضچذِؾذبظی
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هذذسیطیز آة ظیطظهیٌذذی ٍ ؾذذغحی ،قذذبهل اثذذطار ضٍی اکَؾیؿذذشنّذذبی ٍاثؿذذشِ ثذذِ آة
ظیطظهیٌی؛ ( )2اشػبى ثذِ ایٌکذِ سهذویوبر زضثذبضُ ههذطف آة ظیطظهیٌذی ّویكذِ هشذأثط اظ
اضظـ اؾز؛ ( )3گٌجبًسى زیسگبُ ثلٌسهسر یب چٌسًؿلی؛ ( )4هسیطیز سغجیقی ٍ قوَلگطا
ثِ زؾز شیٌفؼبى؛ ( )5ثطقطاضی سَاظى هیبى هحیظظیؿز ،جبهؼذِ ٍ اقشهذبز ٍ ( )6اؾذشفبزُ اظ
آة ظیطظهیٌی ّویكِ ثط هحیظظیؿز سأثیط هیگصاضز ،چَى آة ظیطظهیٌی اظ شذیطُ ٍ /یب ثذب
کبّف سرلیذِ ثطزاقذز هذیقذَز .ایذي فْذن اظ دبیذساضی آة ظیطظهیٌذی ثذب هفْذَم ػوذَهی
دبیساضیً ٍ ،یع هسیطیز یکذبضچِ هٌبثغ آة ،اهٌیز آثی ٍ ضٍیکذطز ًذطمافذعاضی زض هذسیطیز
آة ؾبظگبضی زاضز.
زض هسیطیز آة ظیطظهیٌی زض سگعاؼ ،ثؿیبضی اظ انَل دبیساضی ضا هیسَاى هكذبّسُ کذطز.
زض قَضای سَؾؼِ هٌبثغ آة سگعاؼ ،1ثذب اؾذشفبزُ اظ هذسلّذبی آة ظیطظهیٌذیّ ،ذسفّذبی
ثلٌسهسر سؼییي هیقَز ٍ ؾذؽ ثِ قکل هؼکَؼ ،یؼٌذی ثذط اؾذبؼ ّذسفّذبی ثلٌسهذسر،
ؾیبؾزّب ٍ ثطًبهِّبیی کِ ّسفّبی آیٌسُ ضا ثِ اکٌَى هطسجظ هیؾبظًس قٌبؾبیی هذیقذَز
(قکل .)5هحسٍزُّبی هذسیطیز آة ظیطظهیٌذی زض ّذبیذلیٌع ٍ زیگذط هٌذبعق سگذعاؼ ثبیذس
ّسفّب ضا زض افقّبی  50ؾبلِ ،ثط دبیِ اٍلَیزّبی هكرمقسُ زض ضایعًی ثب شیٌفؼبى سؼییي
کٌٌسّ .سفّبی سؼییيقسُ ،اظ حفبظز جطیبىّبی اکَلَغیکی ثطای چكوِّب سب ًگبُزاقذشي
آة زض سطاظّبی هكرمقسُ ضا قبهل هیقَز .هذسلّذبی آة ظیطظهیٌذی ثذطای دذیفثیٌذی
حساکثط ًطخ ثطزاقز دبیساض ،ثط دبیِ ّسفّبی ثلٌسهسر سْیذِ هذیقذًَس .ؾذذؽ ًذطخّذبی
ثطزاقز زض افقّبی ظهبًی دٌجؾبلِ ثِ گًَِای سؼییي هیقَز کِ ّذط یذک اظ هحذسٍزُّذبی
هسیطیز آة ظیطظهیٌی ثشَاًس ؾیبؾزّب ٍ ثطًبهِّبی ذَز ضا زض ّط  5ؾبل ثِ ػٌذَاى ثركذی
اظ یک اؾشطاسػی هسیطیز سغجیقی ثبظثیٌی کٌٌس (قکل.)5
زیسگبُ جبهغسط زضثبضُ هسیطیز آة ظیطظهیٌی ٍ دبیساضی ،سوطکع ضا اظ ّیسضٍلَغی ٍ سساثیط
فٌی ،ثِ ؾوز ؾیبؾز ٍ حکوطاًذی هؼغذَف هذیکٌذس .ایذي زیذسگبُ ،دیچیذسگی ًظذبمّذبی
هرشلف ؾیبؾی ٍ اجشوبػی اقشهبزی ضا ثط قطایظ هشٌَع ّیسضٍلَغیکی آثرَاىّب هیافعایس،
ثٌبثطایي ثبیس گفز کِ ّیچ سکضٍـ حکوطاًذی ضا ًوذیسذَاى زض ّوذِجذب ثذِ کذبض گطفذز.
قکلّبی هشٌذَع حکوطاًذی آة ظیطظهیٌذی ضا هذی سذَاى زض زٍ زؾذشِ هقذطضار اقشهذبزی ٍ
1- Texas Water Development Board
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سطسیجبر زاٍعلجبًِ جبی زاز .زض ازاهِ ،ثِ اذشهبض ایي زٍ هقَلِ هذَضز ثحذث قذطاض هذیگیذطز.
کذذبزض 2ثطذ ذی اظ دیكذذطفزّذذبی احشوذذبلی آیٌذذسُ ضا زض هذذسیطیز ،ؾیبؾذذز ٍ دبیذذساضی آة
ظیطظهیٌی سَنیف هیکٌس.
اضسقبی چبضچَةّبی حقَقی ٍ ؾیبؾشی ثطای کٌشطل ههطف آة ظیطظهیٌی یذک ضذطٍضر
اؾز .زض یکی اظ هغبلؼبر ثیيالوللی هكرم قذس کذِ آة ظیطظهیٌذی هؼوذَالً زض هبلکیذز
زٍلزّب قطاض زاضز ٍ زٍلزّب ثطای اؾشفبزُ اظ آى ،دطٍاًِ یب هجَظ نبزض هیکٌٌس ٍ ثِ زؾذز
زٍلزّبی هلی ٍ /یب هٌغقِای ثب ؾیبؾزّبی کبّف ههطف ،هذسیطیز دبیذساض یذب زؾشطؾذی
ثطاثط ثِ آة ثطای ّوگبى هسیطیز هیقَزٍ .ضغ قذَاًیي زضثذبضُ اؾذشفبزُ ٍ حفبظذز اظ آة
ظیطظهیٌی هؼوَالً زض کكَضّبی سَؾؼِیبفشِ ،دیكطفشِسط اؾزٍ ،لی زکشطیيّبی حقَقی دبیذِ
زضثبضُ حقَچ آة ظیطظهیٌی هیسَاًس زض کكَضّبی هرشلف ٍ حشی زض ایبلزّذبی هرشلذف
هبًٌس ایبلزّبیی کِ زض آثرَاى ّبیذلیٌع ؾْین ّؿشٌس هشفذبٍر ثبقذس .دیذبزُؾذبظی ثذِ اًذساظُ
ٍضغ هقطضار اّویز زاضزٍ ،لی زض ثؿیبضی اظ کكَضّبی زض حبل سَؾذؼِ زقذَاض اؾذز .زض
ایي کكَضّب اػوبل هقطضار ثِ زلیل قوبضُ فطاٍاى نبحجبى چبُّب دیچیسُ اؾز.
اظ زیس اقشهبزی ،آة ظیطظهیٌی ضا هذیسذَاى یذک «هٌجذغ هكذشطک» ٍ 1زؾذشرَـ «سذطاغزی
هٌبثغ هكبع» 2زؾشِثٌسی کطز کِ هغبثق آى ،ثْطُثطزاضاى ّیچ اًگیذعُای ثذطای هحذسٍزکطزى
ثطزاقز سب حس هغلَة اجشوبػی ًساضًس ٍ زض ًشیجِ ثِ ذبلیقذسى آثرذَاى هٌجذط هذیقذَز.
ٍلی زض ٍاقؼیز ،هٌبثغ غبلجبً زض اثذط «سذطاغزی زؾشطؾذی آظاز» ذذبلی هذیقذًَس ٍ حکوطاًذی
هحلی قوَلگطا ٍ اثطثرف هٌبثغ هكشطک ،ثسٍى ذهَنیؾبظی یب کبالییؾبظی ایي هٌجذغ
اهکبىدصیط اؾز .زیگط اؾشطاسػی اقشهبزی هؼوَل ثطای هذسیطیز ثطزاقذز آة ظیطظهیٌذی،
ًطخگصاضی آة اؾزٍ ،لی سبکٌَى ایي ضٍیکطز ثیكشط زض ثرذفّذبی قذْطی ٍ نذٌؼشی ثذِ
کذذبض گطفشذذِ قذذسُ اؾذذز سذذب زض کكذذبٍضظی ،احشوذذبالً ثذذِ زلیذذل زقذذَاضی دیذذبزُؾذذبظی آى زض
هحیظّبیی کِ ثْطُثطزاضاى هؿشقل ٍ فطاٍاى ٍجَز زاضز.
زیگط سسثیط هْن حکوطاًی اقشهذبزیً ،ذطخگذصاضی اًذطغی اؾذز ،چذَى زض ثطذذی هٌذبعق،
ؾیبؾز ٍ هسیطیز اًطغی ،ػبهل کٌشطلکٌٌسُ هْوذی ثذطای ثْذطُثذطزاضی آة ظیطظهیٌذی ثذِ
1- Common-pool resource
2- Tragedy of the commons
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ظیطظهیٌی ثطای ثْطُثطزاضاى هیسَاًس ٍاثؿشگی هؿذشقینسذطی ثذِ ٍجذَز سکٌَلذَغی ٍ اًذطغی
اضظاى ،زض هقبیؿِ ثب ٍجَز آثرَاىّبی دطآثسُ ٍ زاضای سغصیِ ثبال زاقشِ ثبقس .الگَی هکذبًی
گؿذذشطـ آثیذذبضی ثذذب آة ظیطظهیٌذذی زض جٌذذَة آؾذذیب ،ثذذب سَظیذذغ هٌبؾذذتسذذطیي قذذطایظ
ّیسضٍلَغیکی اًغجبچ ًساضز .کویبثی آة ٍ ثذطچ فذطاٍاى زض غذطة حَضذِ ٌّذس -گٌذگ ثذب
فطاٍاًی آة هغبیطر زاضزٍ ،لی ثب ثطچ کویبة زض قذطچ ایذي حَضذِ هٌغجذق اؾذز .هوکذي
اؾز اًشظبض ضٍز زض اثط اُفز ؾطیغ سطاظّبی آة کِ سقبضذبی اًذطغی ضا ثذطای دوذذبغ افذعایف
هیزّس ،سطسیجبر کٌشطل ثْطُثطزاضی ثِ زؾز ذَز ثْطُثطزاضاى قذکل گیذطزٍ .لذی ثذب ایٌکذِ
اًطغی اؾشفبزُقسُ زض دوذخّذبی آثیذبضی زض ٌّذس ،حذساکثط  15زضنذس ههذطف اًذطغی ضا
سكکیل هیزّسٍ ،لی ثب یبضاًِ ظیبزی زض اذشیبض ظاضػبى قطاض هیگیطز یب حشذی ضایگذبى اؾذز.
ثطذی ایبلزّبی ٌّس ،کٌشَضگصاضی ثطچ یب حشی ؾذْویِثٌذسی ثذطچ ضا ثذطای کكذبٍضظی زض
دیف گطفشِاًس ٍ ثِ هَفقیزّبیی زض کبّف ثطزاقز آثیبضی زؾز یبفشِاًذس .افذعایف سؼطفذِ
ثطچ کكبٍضظی کِ زض حبل حبضط یبضاًِ ظیبزی زاضز ،ثِ ػٌَاى یک ؾیبؾذز آة ظیطظهیٌذی
ثطای هکعیک دیكٌْبز قسُ اؾز .زض ایي کكَض ،دوذبغ آة ظیطظهیٌی حذسٍز  5زضنذس کذل
ههطف ثطچ ضا سكکیل هیزّس.
ثب زض ًظط گطفشي زقَاضیّبی اػوبل سساثیط هقطضاسی ٍ دیبزُؾبظی اثعاضّبی اقشهبزی ،آًچذِ
ًیبظ اؾز ،دبیجٌسی زاٍعلجبًِ ثِ ّذسفّذبی هذسیطیز ثذط دبیذِ زضک هكذشطک زضثذبضُ هٌجذغ
هكشطک (زض هؼطو ذغط) اؾز .ؾیبؾزّبی زاٍعلجبًذِ غبلجذبً ثذب حکوطاًذی هؿذشقل هحلذی
ّوطاّی زاضًس کِ ثِ ًظط هیضؾس ثب هبّیز هٌجغ هكشطک آة ظیطظهیٌذی ثذِ ذذَثی ؾذبظگبض
ثبقس .هكبضکز شیٌفؼبىّ ،وبى گًَِ کِ زض ًوًَِ سگعاؼ زض ثبال هذَضز ثحذث قذطاض گطفذز
ثرف هْوی اظ اؾشطاسػیّبی حکوطاًی زاٍعلجبًِ ثِ قذوبض هذیآیذس .زض آًذسضادطازـ ٌّذس،
ظاضػبى ثِ قکل هؤثطی هٌبثغ آة ظیطظهیٌذی ضا هذسیطیز هذیکٌٌذس ٍ فطآیٌذس جوذغآٍضی ٍ
سحلیل زازُّب ضا ثِ ػٌَاى ثركی اظ یک دطٍغُ زاٍعلجبًِ ٍ ثب ّویبضی دیف هیثطًذس .اػضذبی
جبهؼِ هحلی اظ اثعاضّب ٍ الگَّب ٍ سکٌیکّب ثطای ثطآٍضز هَجَزی آة اؾشفبزُ هیکٌٌذس ٍ
ًطخّبی ذبلیقسى ؾفطُ آة ظیطظهیٌی دیَؾشِ کبّف یبفشِ اؾز.
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قَاّس هجٌی ثط ایٌکِ ؾفطُّبی آة ظیطظهیٌی زض حبل ذذبلیقذسى ّؿذشٌس ،ضٍقذي ٍ ثذسٍى
اثْبم اؾز .ذبلیقسى آثرَاىّب ػوذسسبً ًبقذی اظ ثطزاقذز آة ظیطظهیٌذی زض آثرذَاىّذبی
هرشلف زض ؾطسبؾط جْبى ثطای ههطف کكبٍضظی اؾز .ثب ٍجَز ایيً ،یبظ اؾذز سذب سَظیذغ
هکبًی ٍ ظهبًی ذبلیقسى ؾفطُّبی آة ظیطظهیٌی ثْشط کوّذی قذَز .اضسقذبی اًذساظُگیذطی
ههطف ٍ سطاظّبی آة ظیطظهیٌی ثطای ثؿیبضی اظ ثرفّبی جْبى ٍ ًیع احشؿبة هٌؿذجن ٍ
جبهغ سوذبم ٍضٍزیّذب ٍ ذطٍجذیّذبی آثرذَاى زض ضٍیکطزّذبی هكذبّساسی ٍ هذسلؾذبظی
ضطٍضی اؾز .ذبلیقسى ؾفطُّبی آة ظیطظهیٌی زض ثؿیبضی اظ ثرفّبی جْذبى ضخ زازُ
اؾز ٍ اثطار آى ضٍی ثبالآهسى آة زضیب ٍ ًیع اهٌیز آة ٍ غصا ،دبیساضی ٍ آؾیتدصیطی،
ّوگی گَیبی آى اؾز کِ ثبیس یک هكکل جْبًی زض ًظط گطفشِ قَز .سجبضر ثذیيالوللذی
آة هجبظی زض قبلت هحهَالر کكبٍضظی (کبزض )2یک دبؾد جْبًی ثِ هؿئلِ ذبلیقسى
ؾفطُّبی آة ظیطظهیٌی زض هٌبعق هرشلف ثِ قوبض هیآیس ٍ هیسَاًذس آة ضا نذطفِجذَیی
کٌس .ثب ایي ّوِ ،اؾشطاسػیّبی هقبثلِ ثب دسیسُ ذبلیقسى ؾفطُّذبی آة ظیطظهیٌذی سٌْذب زض
هقیبؼ هٌغقِایّ ،وبٌّگ ثب هقیبؼ آثرَاىّب اهکبىدصیط اؾز.
زاقشي ًگبُ ثلٌسهسر -فطاسط اظ افقّذبی ظهذبًی  5سذب  20ؾذبل کذِ آة ظیطظهیٌذی هذسیطیز
هیقَز -حیبسی اؾذز چذَى ظهذبى هبًذسگبضی (قذکل 1الذف) ٍ ظهذبى دبؾذد ّیذسضٍلیکی
(کبزض )1آثرَاىّذب ثؿذیبض عذَالًیسذط اؾذز .ایذي ٍاقؼیذز ًیبظهٌذس اثعاضّذبی جسیذس ثذطای
دیفثیٌی آیٌسُ (کبزض ،)2اٍلَیزّبی جسیس ؾیبؾی ٍ دیفثیٌیّبی کوّی ثْشط زضثبضُ هٌذبثغ
آة ظیطظهیٌی اؾز ،زض قطایغی کِ ؾیبؾزّ ،یسضٍلَغی ٍ اقشهذبز ّوگذی زض حذبل سغییذط
ّؿشٌس .هسلؾبظی آة ظیطظهیٌی کِ ثطای سذسٍیي اؾذشطاسػیّذبی ثلٌسهذسر هذسیطیز الظم
اؾز ،ثبیس ؾٌبضیَّبی اقلیوی ٍ ثبظًوَز اؾشَکؿشیک ػسم قغؼیزّبی ّیسضٍلَغیکی ٍ ًیذع
کبضثطی اضاضی ٍ ؾٌبضیَّبی هسیطیز آة ضا هٌظَض کٌذس .اّویذز ًؿذجی سغییذطار زض آة
ظیطظهیٌی ٍ کبضثطی اضاضی زض هقبیؿِ ثب اثطار آسی سغییط اقلین ثطای آثرذَاىّذبی هرشلذف
جْبى ثبیس ثطضؾی قَز.
ثْطُثطزاضی دبیساض اظ هٌبثغ آة ظیطظهیٌی یک چبلف هیبىضقشِای هْذن اؾذز ٍ سٌْذب هؿذئلِ
ّیسضٍلَغی ًیؿزّ .ط هیعاى ثْطُثطزاضی اظ آة ظیطظهیٌی ،ؾیؿذشن آة ظیطظهیٌذی ضا سغییذط
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هیزّذس ٍ ػَاهذل اکَلذَغیکی ،اقشهذبزی اجشوذبػی ٍ ؾیبؾذیً ،ذطخ قبثذل قجذَل ٍ دبیذساض
ثطزاقز ضا سؼییي هیکٌذس .ضاّکبضّذبی هرشلذف ثذطای کذبّف ههذطف ػجبضسٌذس اظ اػوذبل
هقطضار ،آثیبضی کبضآهس ،جبثجبیی ثِ ؾوز کكبٍضظی زینٍ ،اضزار آة هجبظی زض قبلذت
ٍاضزار کبالّذذبی سَلیسقذذسُ زض هکذذبًی زیگذذط ،سغصیذذِ ههذذٌَػی ،گذذطزآٍضی آة ثذذبضاى ٍ
ضٍیکطزّبی غیط هؿشقین هبًٌس ًطخگصاضی ٍ کٌشطل اًطغی .اًشربة اؾشطاسػیّذبی هٌغجذق ثذب
قطایظ ّط هٌغقِ اظ هیبى عیف گعیٌِّبی هرشلف ،اّویز ظیذبزی زاضز ٍ هؼوذَالً هقذطضار،
ؾیبؾز ٍ هسیطیز آة ،اًطغی ٍ کكبٍضظی ضا سقَیذز هذیکٌذسّ .ذیچ سذکضاُحلذی ثذطای
هذذسیطیز آة ظیطظهیٌذذی ٍجذذَز ًذذساضز ،چذذَى قذذطایظ اقلیوذذیّ ،یذذسضٍلَغیکی ،ؾیبؾذذی،
اجشوبػی ٍ اقشهبزی زض هٌذبعق هرشلذف ثؿذیبض هشفذبٍر اؾذز .الظم اؾذز زض آیٌذسُ ثذطای
قٌبؾبیی اؾشطاسػیّبی ثلٌسهذسر هٌبؾذت ،سغجیذقدذصیط ٍ دبیذساض ثذطای ّذط هٌغقذِ ٍ یذبفشي
ضاُّبی اًشقبل زاًف ٍ سجطثِّب ،دػٍّفّذبی الظم اًجذبم قذَز .سٌْذب دذؽ اظ آى اؾذز کذِ
سغییطار الظم ثطای حل هكکل فعایٌسُ ذبلیقسى ؾفطُّبی آة ظیطظهیٌی هذیسَاًذس قذشبة
گیطز.
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آب سیزسمیىی -بشرگتزیه مىبع آب ضیزیه در جُان -بزای کطايرسی آب ی ي بى ابزایه
امىیت غذا اَمیت حیاتی دارد .با ایه َم ٍ ،خ ا یض ذن س رزٌَ ای آب سیزسمیى ی در

خالیشدن سفرههای آب زیرزمینی

بیص اس اوذاسٌ آب سیزسمیىی ب زای آبی اری در مى اطیی ک ٍ آب سیزسمیى ی ب ٍ کى ذی

علتها و استراتژیهای مقابله

سطح گستزدٌَ ،م در مىاطق ویمٍخطک ي َم مزطًب جُان رخ دادٌ است .بزداض ت
تجذیذ میضًد ،علت اصلی خ ا یض ذن آبخ ًانَ ا ب ٍ ض مار م یآی ذ ي تغیی ز اقل یم

می تًاوذ ایه مط ل را در بزخ ی مى اطق تط ذیذ ومای ذ .خ ا یض ذن س رزٌَ ای آب
سیزسمیىی ،در باالآمذن تزاس دریا تأثیز داضتٍ ي بٍ ط ًر مسسًس ی اس میاو ٍ ق زن بیس تم
ضتاب گزفتٍ است .ي ی اثزات بزداضت بیريیٍ در مى اطق مُ م کط ايرسی آض لارتز
است .تً یذ غذا در ایه مىاطق تىُا در صًرتی در بلىذم ذت اای ذار خًاَ ذ ماو ذ ک ٍ
تزاسَ ای آب سیزسمیى ی تثبی ت ض ًد .ب ذیه مىر ًر ،تغیی ز اساس ی در وس ًٌای ک ٍ
سیستمَای آب سیزسمیىی را ارسشگذاری ،مذیزیت ي مطا عٍ میکىیم ضزيری است.
ريیلزدَای فىی ماوىذ اوتیال آب ،تغذیٍ مص ىًعی آب سیزسمیى ی ي آبی اری کارآم ذ

وتًاوستٍاوذ بیالن آب سیزسمیىی را متًاسن کىىذ .ایه راَلارَ ا بای ذ ب ا اس تزات یَ ای
جامعتزی کٍ با ضزایط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ي سیستمسیطی َز مىطی ٍ اوطب ا
دارد تلمی ضًوذ.

