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 چکيده
دهنده وضعيت نامطلوب های آتي نشانبينيبررسي روندهای گذشته و پيش

کيفيت منابع آب کشور در سالهای آتي خواهد بود. با توجه به همگن نبودن 
های آبريز و حوضه هااستانميزان توليد پساب در توزيع جمعيت در کشور، 

کشور نيز يکنواخت نيست و در مناطق دارای تمرکز جمعيت و صنعت، تنش 
منابع آب وارد خواهد شد. عالوه بر  خصوصبه ستيزطيمحبيشتری به 

 کلبهموضوع رشد جمعيت و مشکالت ناشي از رشد نسبت ميزان پساب 
ای و تغييرات اقليمي نيز در ازهای گلخانه، روند توليد گدشوندهيتجدآب 

های موجود استفاده است. بر اساس برنامه کنندهنگرانکشور بسيار جدی و 
ی آتي رشد شديدی خواهد داشت. اين هاسالاز پساب در اين زمينه در 

است ولي با توجه به فرايندهای  قبولقابلکميت آب  نظر از اگرچهموضوع 
تواند مشکالت بهداشتي و حاصل مي یهاپسابتصفيه موجود، 

های ی در پي داشته باشد. با توجه به نمونهانشدهينيبشيپزيستي محيط
انداز روشن و قابل قبولي ، در صورت ادامه روند موجود، قطعاً چشمذکرشده

کيفيت آب کشور وجود نخواهد داشت. در اين مقاله، با توجه به  نهيزم در
ر رابطه با متغيرهای کيفيت آب همچون محدوديت اطالعات موجود د

های ، با استفاده از محاسبه بارآلودگي آاليندهBOD5نيترات، فسفر و 
های آبريز مختلف و ای، پتانسيل آلودگي حوضهای و غير نقطهمختلف نقطه

همچنين سهم هر يک از منابع آالينده در آلودگي منابع آب سطحي و 
ن در اين مقاله، با استفاده از يک زيرزميني محاسبه شده است. همچني

چارچوب مناسب، به ارزيابي وضعيت کيفيت منابع آب کشور پرداخته شده 
است و با ارزيابي وضعيت موجود و همچنين محرکها و فشارهای موجود بر 
وضعيت کيفيت منابع آب کشور، به بحث در مورد پاسخهای مناسب برای 

 بهبود شرايط فعلي پرداخته شده است. 
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Abstract 
Evaluating the past trends and existing predictions about the 

quality of water resources in Iran illustrate a gloomy 

condition in the near future. The spatial distributions of 

population and the pollution loads are uneven throughout the 

country and there is much more pressure on quality of water 

resources in regions with high population and economic 

activities. Also, climate change and periodic droughts can 

worsen the current water quality condition. In this paper, 

considering limited available data, the potential pollution 

loads of surface and groundwater resources in main basins in 

Iran are estimated for some water quality indicators such as 

Nitrate, Phosphorus and Biochemical Oxygen Demand 

(BOD). To develop a conceptual model for assessing quality 

of water resources in Iran, a Driving Force-Pressure-State-

Impact-Response framework is utilized. By evaluating 

different components of this framework, the main driving 

forces and pressures on water quality state of Iran are 

determined and the main responses for managing the current 

situation are discussed. 
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 مقدمه  -0

 و جمعيتدر کشور ما در شرايط فعلي، به علت رشد ناهمگون 

 از آب منابعکميت و کيفيت  روی بر آن تأثير و اقتصادی هایفعاليت

از  متغيرهای شاخص گيریاندازه و پايش هایشبکه ضعف و سويک
 جدی هایچالش با آب منابعکميت و کيفيت  مديريت ،سوی ديگر

مطالعه دقيق منابع آب و برای رهايي از وضع موجود،  .روبروست
ها و و تدوين استراتژیمشخصات دقيق منابع آالينده تعيين 
و استفاده بهينه از  بکنترل آلودگي آو پيشگيریهايي برای سياست

اگرچه الزم است ظرفيت است.  ضروریموجود محدود  منابع آب
خودپااليي منابع آب سطحي و زيرزميني به عنوان يک نعمت 
خدادای به صورت مناسبي مورد استفاده قرار گيرد، در عمل اين منابع 

ها، بيش از اين ظرفيت پذيرش خود بارگذاری ص رودخانهبه خصو
جدی از سوی جوامع بشری و مراکز  طور از دير باز بهشوند و مي

 آب منابع حتي کيفيت اند.قرار گرفتهمورد تهديد  و کشاورزی صنعتي
های ناشي از و آلودگي محيطي شرايط تأثير تحت آشاميدني نيز

آبي، در شرايط خشکسالي و کم. نداقرار داشته انساني فعاليتهای
تر است زيرا بارهای آلودگي معموالً شرايط کيفيت منابع آب بحراني

شوند. در مورد منابع آب به همان نسبت کاهش دبي، کم نمي
های زباله و مدفن شهری و صنعتي، هایفاضالب تخليه زيرزميني نيز

 شوندينفوذ زهابهای کشاورزی از عوامل اصلي آلودگي محسوب م
. در مناطق بزرگ کشاورزی (5995)سازمان حفاظت محيط زيست، 

اثرات کود و سموم مصرفي به راحتي در منابع آب زيرزميني معموالً 
قابل مشاهده است. به منظور ساماندهي و اصالح شرايط موجود 

ای کاربردی به منظور مديريت کيفيت آب، ارزيابي و تدوين برنامه
ي از ي. مديريت کيفيت منابع آب جزاستی کيفيت منابع آب ضرور

يکپارچه منابع آب است و نحوه اعمال اين مديريت يکپارچه  مديريت
ترين مسائل جهان کنوني بشر است. از ترين و حياتييکي از اصلي

ريزی و اجرای مديريت يکپارچه منابع آب، ترين مراحل برنامهمهم
ترين نتيجه اصلي ارزيابي وضعيت کميت و کيفيت منابع آب است.

ارزيابي جامع و يکپارچه، افزايش دانش و آگاهي در مورد سيستم 
 مورد نظر و فعال شدن فرآيند يادگيری است.

 
ها پيش مورد توجه بشر بوده ثبت آمار جهت انجام ارزيابي از سال

توان گفت اولين الگوی های منابع آب مياست. در حوزه سيستم
ارزيابي سنتي به صورت تهيه بيالن منابع و  فکری )پارادايم( ارزيابي،

ريزی منابع آب در اين نگاه، مديريت و برنامه مصارف بوده است.
های آبي است. به بيشتر معطوف به احداث و بهره برداری از پروژه

های مديريت ترين جنبهمهمUN (1985) طوری که طبق تعريف 

های گروه"و  )عرضه( "سيستم منابع آب"منابع آب عبارتند از 
عمده مديريت، برقراری تعادل و  ی)تقاضا( و وظيفه "مصرف کننده

باشد. با افزايش جمعيت و توازن بين عرضه و تقاضای مزبور مي
محدود ماندن منابع آبي در کشورهای مختلف، نياز روزافزوني به 
مديريت بهتر منابع آبي احساس شد و تهيه بيالن منابع و مصارف 

خصوص هنگامي که تمامي يا بخش اين نياز به. پاسخگو نبود
اختصاص اعظمي از منابع آبي يک حوضه به مصارف مختلفي 

های بايست استراتژیاين اساس مي يافت، شدت گرفت. برمي
وری بيشتر در عين حفظ يا بهبود اثربخشي برای حصول بهره

 (. UN, 1985گرديد )زيست تدوين ميمحيط
 

طرح شدن بحث توسعه پايدار پيرو انتشار با م از سوی ديگر،
 "2آينده مشترك ما"با عنوان  5987د در سال ـــرانتلنــزارش بــگ
(WCED, 1987 و تشکيل کنفرانس دوبلين در مورد آب شيرين و )

، در مديريت منابع آب يک تغيير 5992انتشار اصول آن در سال 
( 9IWRMالگوی فکری شکل گرفت و مديريت يکپارچه منابع آب )

در واقع  IWRMبه عنوان يک الگوی فکری غالب مطرح شد. 
رويکردی برای عملي کردن توسعه پايدار برای مديريت منابع آب 

يکي  ترجمان آبي توسعه پايدار است. IWRMاست. به عبارت ديگر 

ارزيابي   IWRMريزي و اجراياز مهمترين مراحل برنامه

عبارت ديگر براي هاي منابع آب است. به يکپارچه سیستم

هاي آبي گیري در سیستممديريت يکپارچه منابع آب و تصمیم

آگاهي از کمیت و کیفیت منابع و مسائل موجود امري ضروري 

هاي و اجتناب ناپذير است. بنابراين الزم است وضعیت سیستم

آبي از ابعاد مختلف ارزيابي شود. در واقع آگاهي از وضعیت 

چگونگي تحوالت آتي در تقاضا  کمیت و کیفیت منابع آب و

هاي اصلي و شرطبراي آب و خدمات وابسته به آب جزء پیش

يت معقول منابع آب محسوب ريزي و مديراساسي براي برنامه

 (.UN, 1985)شود مي

 
ترين اقداماتي دانست که توان يکي از مهمارزيابي منابع آب را مي

پذيرد ابع آب انجام ميبرای افزايش آگاهي و شناخت درباره شرايط من
ريزی و مديريت ها در برنامهو از اين رو نتايج اين گونه بررسي

. بنابراين ارزيابي استصحيح منابع آب بسيار مؤثر و ارزشمند 
ای در فرآيند مديريت يکپارچه منابع آب دارد و يکپارچه جايگاه ويژه

به Lee (2002) باشد. مي IWRMجزء پيش شرطهای اجرای 
نمودکه يکپارچگي سه معنا را در خود نهفته دارد: در کنار  ي بيانروشن

، ها يا انواع مختلف مثل اثرات بيوفيزيکيهم قرار دادن اثرات از گروه
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اجتماعي )يکپارچگي افقي(، برقراری ارتباط بين سطوح و  و اقتصادی
کردن ارزيابي مراحل مختلف ارزيابي )يکپارچگي عمودی( و يکپارچه 

های ارزيابي يکپارچه به مطالعه گيری. اولين سابقه مدلو تصميم
 Meadows (1972)و  Forrester (1971)ط محدوديت رشد توس

داد مدل آنها با استفاده از تعدادی معادالت ساده نشان مي گردد.برمي
تواند جامعه را به سمت که چگونه رشد جمعيت و صنعتي شدن مي

آلودگي سوق دهد. مطالعه آنها  اثرات ناخواسته مثل کاهش منابع و
عالوه بر ايجاد آگاهي در مورد محدوديت رشد برای اولين بار نشان 

تواند به صورت معناداری پيچيده ميداد چگونه يک سيستم بزرگ و 
های با رويکرد پويايي سيستم مدل شود. در ادامه اولين نسل مدل

ود آمدند. تمرکز به وج 5982و اوايل  5972ارزيابي يکپارچه در اواخر 
 DICEها روی مسائل زيست محيطي خاص مانند مدل اين مدل

و مدل  (Nordhaus, 1979) 4اقليمي -برای مسائل اقتصادی
RAIN های اسيدی در مورد باران(Alcamo et al., 1990)  بود. با

نزديک شدن به قرن نوزدهم و بروز پديده تغيير اقليم دومين نسل 
های رچه شکل گرفتند. بدين ترتيب مدلهای ارزيابي يکپامدل

(. از Van der Sluijs, 1997يکپارچه تغيير اقليم توسعه يافتند )
ی ارزيابي يکپارچه با هدف ايجاد هابود که مدل 5992اواخر دهه 

توازن بين محيط زيست، اقتصاد و اجتماع با مسأله توسعه پايدار 
 MIASMAارتند از ها عبترين اين مدلدرگير شدند. برخي از اصلي

 AQUAدل ــ، م(Martens, 1998)المت ــم و ســـروی اقلي
 TARGET، مدل (Hoekstra, 1998)ت منابع آب ـــريــروی مدي

د ـــکنف ميـــلف تغييرات جهاني را توصيـــاد مختـــه ابعـــک
(Rotmans and de Vries, 1997)  و مدلQUEST  که توسعه

 (. Carmichael et al., 2004کند )ای را مدل ميمنطقه
 MedActionروژه ــــل پـــمث DSSای ــــهدلــن مــهمچني

(Van Delden et al., 2005و پ )روژه ــــــMulino  
(Mysiak et al., 2005مدل ) های ارزيابي يکپارچه محسوب

های يکپارچه مجموعه توان از مدلشوند که عالوه بر آنها ميمي
 (.Parker et al., 2002ي نام برد )های زيست محيطلمد
 

برای ارزيابي جامع و يکپارچه منابع آب بايد ارزيابي در سه بخش 
صورت گيرد. برای ارزيابي  "فرآيندها"و  "اهداف"، "حالت"

توان استفاده کرد. يکي های ارزيابي ميهای منابع آب از مدلسيستم
استفاده قرار هايي که توسط محققين زيادی، مورد توجه و از مدل

-DPSIRO (Drivers-Pressures-Statesدل گرفته است م

Impacts-Responses-Outlook) اين تحقيق نيز باشد، که در مي
جهت ارزيابي وضعيت کيفيت منابع آب ايران مورد استفاده قرار گرفته 

 است.

در مديريت کيفي منابع آب، تعيين سهم بار آلودگي منابع آالينده 
زامات اوليه انجام مطالعات بوده و نيازمند دسترسي به مختلف جزء ال

 توجه با ايران کشور ست که درا . اين در حالياستاطالعات کافي 
 احداث، نظر از هيدرومتری هایزياد ايستگاه بسيار هایهزينه به

آبخيز های حوضه در هاايستگاه اين کمبود آماربرداری، و نگهداری
های موجود در بسياری ن متأسفانه ايستگاهبر اي عالوه وجود داشته و

. در اين تحقيق روش پتانسيل باشنداز موارد دارای نواقص آماری مي
بار آلودگي )مدل ضريب بار( برای تعيين سهم بار منابع آالينده 

ها و مشکالت مرتبط بندی چالشبه منظور پهنهمرتبط با منابع آب، 
. ضريب بار، مقدار ر گرفته استبا آلودگي منابع آب مورد استفاده قرا

آالينده يا رسوب را در هر واحد سطح نشان داده و انتخاب آن بستگي 
شناسي، هيدروژئولوژی، کاربری اراضي، وضعيت به پارامترهای زمين

کشاورزی و دامداری و ... دارد. روش پتانسيل بار آلودگي، در شرايط 
الينده را با کمک تواند سهم هريک از منابع آکمبود اطالعات مي

مبنای محاسبات  ها تعيين نمايد.اطالعات موجود در ديگر حوضه
مقاله استفاده از ضرايب بار آلودگي جهت تعيين  7و  6، 2های شکل

 سهم و ميزان آلودگي بوده است.
 

 شناسیروش -8

ها ابزار مناسبي برای تحليل هستند، به تصميم گيرندگان چارچوب
ک نگاه وضعيت کلي سيستم را درك کنند و کنند تا با يکمک مي

ها هستند. وجود يک چارچوب به عنوان زمينه يا پايه توسعه مدل
های مختلف کمک زمينه، به تمرکز روی نقاط ارتباط بين بخش

ها را توانند ساختار الزم برای ارتباط مدلميکند به عبارت ديگر مي
ناريوهای مختلف را فراهم کنند و همچنين ارتباط اجزای سيستم و س

به (. معموال يک چارچوب Holman et al., 2008هيل کنند )تس
های ارزيابي يکپارچه برای نشان دادن ساختار علت عنوان زمينه مدل
گيرد، که اين چارچوب ايجاد ورد استفاده قرار ميو معلولي آنها م

سازد های قابل بررسي را ممکن ميای از فرضيهمجموعه
(Valkering, 2009.) 

 
ها های پيچيده سر و کار داريم استفاده از چارچوبزماني که با سيستم

های ها بين جنبه(. چارچوبSkoulikidis, 2009است )ضروری 
مختلف توسعه پايدار )زيست محيطي، اقتصادی و اجتماعي( توازن 

( و برای فهم روند تغييرات، UNCSD, 1996کنند )برقرار مي
 های مختلف تعامالت بين زير سيستمنشان دادن  همچنين

 ث ـــها باعارچوبـــروند. ايجاد ديدگاه کلي توسط چار ميـــبه ک
د ــــايي شونـــای بالقوه در سيستم شناسهود که مکانيزمـــشمي
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(Valkering et al., 2009همچنين چارچوب .) ها زمينه را برای
مشکالت موجود در  های ممکن بهپاسخ شناخت و مطالعه ارتباطات و

منجر ها (. کاربرد چارچوبDaniels, 2010د )کننسيستم ايجاد مي
 ها ای از نشانگرها خواهد شد. استفاده از چارچوببه ايجاد دسته

رد ـــد بــــاال خواهـــد نشانگرها کارايي آنها را بـــتوليرای ــب
(Amajirionwu et al., 2008 به عبارت ديگر الزم است که .)

 و بررسي شوند. چارچوب تعريف نشانگرها با استفاده از 
 

به (. نشانگرها IISD, 1999نشانگرها وسيله ارتباط ما با دنيا هستند )
کنند تا اطالعات پيچيده را نشان داده، با آنها ارتباط ما کمک مي

 داری تالش برای تهيه سری معني 5962برقرار کنيم. از اوايل دهه 
 ها که نشان دهنده وضعيت منابع خصاز نشانگرها و شا

 گرديده است. برنامه آب سازمان ملل با عنوانآب باشند آغاز 
UN Water Program  نيز چهار برنامه اصلي را طراحي کرد و در

ها مورد توجه شاخص (WWAP5)منابع آب جهاني برنامه ارزيابي 
ر سه و هاست آغاز گرديده  2229قرار گرفتند. اين برنامه از سال 

 دهد.مي ارائه 6WWDR بار گزارش خود را با عنوانسال يک
 

های مختلفي برای ارزيابي يکپارچه مورد استفاده قرار چارچوب
 82در دهه  "پاسخ -حالت  -فشار"يا  "PSR7" گيرد. چارچوبمي

محيطي به شکل زنجيره های زيستميالدی برای سازماندهي تحليل
محيط يا وضعيت ز آن روی حالت علي و معلولي تعريف شد. تمرک

های بشر از جمله ايجاد بارهای فشار از طريق فعاليت .زيست است
دهنده شود و پاسخ نيز نشانآلودگي و مصرف منابع اعمال مي

سياستهايي است که برای اصالح فشارها يا وضعيت محيط زيست 
 بايد اتخاذ شوند. 

 

اثر  –حالت  – فشار –محرك " "DPSIR9"بعداً به  PSRچارچوب 
تبديل شد. اين چارچوب اولين بار توسط سازمان توسعه و  "پاسخ –

به منظور تدوين  5999( در سال 52OECDهای اقتصادی )همکاری
محيطي با استفاده از گزارش يکپارچه ارزيابي از وضعيت زيست

( نيز DSRپاسخ ) –حالت  –وب محرك نشانگرها معرفي شد. چارچ
ان ملل در مورد توسعه پايدار برای نشانگرهای توسط کميسيون سازم

 -مورد استفاده قرار گرفت. همچنين چارچوب فشار 25دستور کار 
( اکثراً در هلند مورد استفاده قرار گرفته PSIRخ )پاس -اثر –حالت 

  ;Hoekstra 1998; VanHarten et al.,1995)است

Rotmans et al., 1994) در  –حالت  –فشار  –. چارچوب محرك
ها ( نيز در مطالعات بيماریDPSEEA55پاسخ ) -اثر –معرض بودن 

 بهداشت جهاني مورد استفاده قرار گرفته است.توسط سازمان 

ها اين است که فهم زنجيره های اين گروه از چارچوبيکي از مزيت
معلولي آسان است و اين گروه به شکل خاصي برای برخي  -علي 

اند. يکي ديگر از محيط زيست وفق يافته تعامالت ساده بين اقتصاد و
های اقتصادی به پارامترهای اصلي اين رويکرد در نظر گرفتن فعاليت

ها ارزيابي را بر عنوان يک محرك اصلي است. اين گروه از چارچوب
 دهند.مبنای اطالعات گذشته سيستم انجام مي

 
 –اثر  –حالت  –فشار  –محرك "يا چارچوب DPSIRO چارچوب 

، که در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته است "اندازچشم-سخپا
محيطي اروپا، برنامه زيست محيطي سازمان ملل توسط آژانس زيست

(UNEPموسسه منابع جهاني ،) (World Resources Institute)  و
ها به خصوص ارزيابي پژوهشگران مختلف به منظور ارزيابي سامانه

توسعه مورد استفاده قرار گرفته است. زيستي طرحهای اثرات محيط
جزء  5شامل  DPSIRO توان گفت که چارچوب به طور کلي مي

های اخير و در نسخهها، فشار، حالت، اثر و پاسخ اصلي محرك
انداز بر اساس سناريو مطلوب و سناريو ادامه وضع تصويری از چشم

 (.5)شکل  موجود است
 

اجتماعي و فرهنگي  ها نيازهای اقتصادی،ها: محركمحرك
کنند که باعث جامعه هستند. اين نيازها، نيروهای محرك را توليد مي

های انساني و به تبع آن ايجاد فشار روی محيط زيست فعاليت
 شوند.مي

محيط زيست در پاسخ های وارد شده به فشار: فشارها، تنش
 اين طور (Kristensen, 2014)به نيازهای انساني است. کريستنسن 

کند که فشار ممکن است از استفاده زياد از منابع طبيعي، بيان مي
تغيير کاربری زمين، توليد ضايعات، انتشار مواد سمي به جو و توليد 
صدا، ايجاد شود. در يک اکوسيستم زيست محيطي، فشار مسيری 
است که نيروهای محرك از آن طريق روی اجزای مختلف 

نوان مثال در پاسخ به نياز برای گذارند. به عاکوسيستم تأثير مي
ها از پروتئين ماهي، تالش بيشتر برای ماهيگيری روی جامعه ماهي

 کند.طريق مختل کردن توانايي توليد مثل، فشار ايجاد مي
دهنده وضعيت يا حالت: متغير حالت در اين چارچوب، نشان

زيست است. در نتيجه فشار حاصل از نيروهای محرك، کيفيت محيط
ت محيط زيست، از وضعيت اوليه فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي حال

يابد. درجه و سرعت اين تغيير کيفيت در به وضعيت جديد تغيير مي
وضعيت اجزای محيط زيست )هوا، آب، خاك و پوشش گياهي( 
بستگي به بزرگي فشار و قابليت تطبيق اجزا محيط زيست دارد. 

ند آغازگر اثر بر کيفيت و توانزيست مي تغييرات در حالت محيط
توانند به وسيله عملکرد محيط زيست باشند. اين تغييرات مي
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نشانگرهايي از جمله کيفيت آب، کيفيت هوا، سالمت اکوسيستم، 
وسعت جغرافيايي و سالمت انسان ارزيابي شوند. تغيير در حالت 

تواند توانايي اجزای فيزيکي، بيولوژيکي و شيميايي محيط زيست مي
 تلف محيط زيست برای اجرای عملکرد طبيعي خود را مختل کندمخ

(Kristensen, 2014). 

 
  DPSIRساختار شماتيک چارچوب  -0 شکل

(Kristensen, 2014) 

 
اثر: اثر همان بازخورد ايجاد شده توسط تغيير در حالت محيط 
زيست به دليل عدم توانايي محيط زيست در اجرای عملکرد 

توانايي محيط زيست در اجرای عملکرد است. عدم  اشطبيعي
باعث ايجاد بازخوردهايي از قبيل کاهش ارزش اقتصادی،  اشطبيعي

شود. اين کاهش اجتماعي و اکولوژيکي منابع زيست محيطي مي
محيطي ارزش باعث تأثير بر انسان، سالمت اکوسيستم و تنوع زيست

 . (Kristensen, 2014) شودمي
 

گذاران به اثرات ناخواسته سياستالعمل پاسخ: پاسخ عکس
تواند روی هريک از اجزای چارچوب اعمال شود. است و مي

های سياستي بهتر است ابتدا روی نيروهای محرك اعمال پاسخ
های سياستي در ساير شوند. اگر نتيجه دلخواه حاصل نشود، هدف

شوند تا پايداری برقرار شود. در نتيجه راه اجزای چارچوب ديده مي
های سياستي ممکن است به شکل قوانين، ماليات يا سوبسيد حل

 . (Kristensen, 2014) باشند
 

 نتايج تحليل وضعيت کيفيت منابع آب -3

 وضعيت کيفيت منابع آب سطحی داخلی -3-0

 ازه ــکشور در ب آبگزارش مدون و دقيقي از کيفيت منابع  که آنجا از

های موجود از رد و داده( وجود ندا5989-92) مطالعه موردزماني 
از  شدهانجامغلظت متغيرهای کيفيت آب کامل نيستند، در مطالعه 

 بهاست و  شده استفادههای زماني مختلف های موجود در بازهداده
وضعيت برخي از متغيرهای شاخص کيفيت آب ارزيابي شده  اختصار

 استاست. يکي از مهمترين متغيرهای کيفيت آب، غلظت امالح آب 
و هدايت  52(TDS)که در قالب دو شاخص جامدات محلول کل 

تنها شاخص کيفيت  شود. اين متغيرگيری ميدازهان 59(ECالکتريکي )
عالوه بر آب است که شبکه سنجش به نسبت مناسبي دارد. 

کشاورزی و سازندهای دارای پتانسيل ايجاد شوری در  یهاتيفعال
غلظت  افزايندهاز عوامل  منابع آب، کاهش دبي جريان نيز يکي
معموالً آستانه مناسب . استجامدات محلول در منابع آب سطحي 

متر و آستانه ميکروزيمنس بر سانتي 5222برای غلظت امالح آب 
 ازشود. متر در نظر گرفته ميميکروزيمنس بر سانتي 2222بحران 

، در شده اجرای هاطرحهای کشور بر روی اکثر رودخانه که آنجا
نيتروژن و  سدسازی وجود دارد، متغيرهای ت اجرا يا مطالعاتيدس

فسفر نيز که عوامل مغذی شدن مخازن هستند، از اهميت بسزايي 
نيترات و  مکاني غلظت حداکثر متغيرهای برخوردارند. پراکندگي

. ستينفسفات در منابع آب سطحي کشور نيز در کشور يکنواخت 
آبريز های طح حوضههای محدود در سبرداریبررسي نمونه

در اغلب  دستنييپادهنده افت کيفيت آب از باالدست به نشان
(. با توجه به نبود اطالعات 2)شکل  استهای آبريز درجه دوم حوضه

کافي در رابطه با مقادير متغيرهای کيفيت فاضالب همچون نيتروژن، 
های آبريز بر ، وضعيت آلودگي منابع آب در حوضهBODفسفر و 

ای ای و غيرنقطهبرآورد بار آلودگي منابع آالينده مختلف نقطهاساس 
 تعيين شده است.

 

 وضعيت کيفيت منابع آب زيرزمينی -3-8

ايران در زمره کشورهای با محدوديت در منابع  که آنجا از
ی هایکاربرآيد، بخش چشمگيری از آب مصرفي در آب به شمار مي

. بـه همـين سـبب    شودمي نيتأمي نيرزميزی آب هاسفرهگوناگون از 
ای مطلــوب از اهميــت ويــژه تيــفيباکي نــيرزميزبرخــورداری از آب 

منـابع آب سـطحي، در آبهـای     تبرخوردار است. مشابه وضعيت کيفي
گيری هدايت زيرزميني نيز تنها شبکه پايش مناسب در رابطه با اندازه

 .اسـت دهنده وضعيت شـوری آب  که نشان است( ECالکتريکي آب )
متغيرهـای کيفـي    متأسـفانه متغيرها اين است کـه   نيا انتخاب دليل

ديگر همچون نيترات و يا فلزات سنگين کـه امـروزه معضـل اصـلي     
گيـری  های کشور هستند به داليـل مختلفـي انـدازه   برخي از آبخوان

تواننـد  رو نمـي ايـن  انـد. از صورت مقطعي پايش شده اند و يا بهنشده
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خوانهای کشور باشـند. ذکـر ايـن نکتـه     معرف تغييرات کيفيت آب آب
پـايش   گانـه يسهای های حوضهضروری است که در تمامي آبخوان

ـ ا درگيرد. البتـه  غلظت متغير جامدات محلول کل نيز صورت نمي  ني
 ازلحاظهايي هم وجود دارند که يا فاقد آبخوان هستند يا محدوده نيب

ي طـورکل بـه رنـد.  پتانسيل آب زيرزميني در وضعيت مطلوبي قـرار ندا 
هـای آبريـز نمکـزار خـواف،     های مطالعاتي واقـع در حوضـه  محدوده

هامون، هيرمند، سياه کوه، درياچه نمک و گاوخوني که دارای آبخوان 
 درخطـر ي هستند وضعيت کيفي مطلوبي ندارند و توجهقابلبا وسعت 

 (.9های شور قرار دارند )شکل پيشروی جبهه
 

 احلیوضعيت کيفيت آبهای س -3-3

خصوص به دليل های شمالي و جنوبي بهرشد جمعيت در استان
آلودگي  بر يميمستقهای خانگي اثر رهاسازی بدون تصفيه فاضالب

در گذارد و افرادی که های ساحلي ميها و انتقال آن به آبرودخانه
های حاصل از به شنا مشغول هستند در معرض آلودگي هاآبين ا

عالوه افزايش پساب هگيرند. بقرار مي هابآين به اتخليه فاضالب 
 ي وجلبکشهری و کشاورزی و تخليه آن به دريا باعث شکوفايي 

 در سالهای اخير، در  شود.يم يميايي آبو ش يزيکيف ييراتتغ
 ديده کشند قرمز و ــهای متعددی از پنمونه لي ايران،ــاحــآبهای س

 ده است ـــبزيان ناشي از آن مشاهده شرگ و مير آــم
(Shahid Beheshti University, 2016). 

 
های متعدد های دارای فاضالب صنعتي و وجود آاليندهپساب کارخانه

ی شيميايي و کودها، همچنين مصرف هادر آنو فلزات سنگين 
ی کشاورزی عامل هاهرز آبهای حاصل از ها و نيتراتتخليه فسفات

 های ساحلي هستندبآ و سپسها مهمي در آلودگي آب رودخانه
(Shahid Beheshti University, 2016).  ين ا ينکهبه ابا توجه

، آلودگي هستند يبوممحل زيست انواع جانوران و گياهان  هاآب
را به همراه دارد شرايط  هاآبها که تغييرات کيفي اين شيميايي آن

به از نمايد و نهايتاً منجر تغيير مي دچارين جانداران را ا یبرازيست 
ين ا يهتخلهای باارزش گياهي و جانوری و همچنين بين رفتن گونه
يزی ماهيان را رتخمشود و امکان يمزيستي  باارزشمنابع از ذخاير 

 دهد.کاهش مي شدت به

 
و ، نيتروژن کل BODگانه کشور از نظر منغيرهای کيفيت آب شوری،  30های آبريز وضعيت کيفيت آب سطحی در حوضه -8شکل 

 (Shahid Beheshti University, 2016فسفر کل )
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 متر()ميکروزيمنس بر سانتی 0360وضعيت هدايت الکتريکی متوسط آبخوانهای کشور در سال  -3شکل 

 

 
 ( 8000ی آبهای ساحلی و دور از ساحل جنوب ايران )زمستان هاآبانواع آلودگی نفتی در آب و رسوبات  -4شکل 

(ROPME, 2013) 
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های ساحلي، نفت و ترکيبات های خطرناك در آبآالينده لهجم از
نفتي رهاشده ناشي از عمليات استخراج و انتقال نفت است که 

گذارد و زنده مناطق ساحلي اثر ميموجودات مستقيماً بر کيفيت آب و 
شود. در حال يمدر تخريب اکوسيستم منطقه محسوب  مؤثرعاملي 

های آبهای ساحلي يکي از چالشحاضر آلودگي نفتي آب و رسوبات 
 (.4شود )شکل ساحلي شمال و جنوب کشور محسوب مي

 

 های فشارمحرکها و مؤلفه -4

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور ، از  5992بر اساس آمار سال 
 5/29فقط  متأسفانهميليون نفری نواحي شهری  5/58جمعيت 

ست. اين فاضالب شهری ا ساتيتأسميليون نفر از آن تحت پوشش 
های خانگي درصد از فاضالب 62امر حاکي از رها شدن قريب به 

تواند يکي از ی جذبي است، که ميهاچاهمناطق شهری در 
ترين عوامل آلودگي منابع آب در مناطق شهری به شمار آيد. اصلي

در مطالعات جامع آب کشور، حجم  شدهانجامی هاليتحلبر اساس 
به  5422صنعت و معدن در سال ی شهری، روستايي و هاپساب

خواهد  مترمکعبميليون  5/2298و  7/5489، 5/5655ترتيب برابر با 
بود. با توجه به همگن نبودن توزيع جمعيت در کشور، ميزان توليد 

های آبريز کشور نيز يکنواخت نيست و حوضه هااستانپساب در 
 (.5)شکل 

 

و صنعتي، يکي ی شهری هافاضالبی کشاورزی نيز مشابه هازهاب
های آبي هستند. ورود اين از منابع ورود نيتروژن و فسفر به محيط

ي سمو  هاجلبکتواند رشد شديد ی آبي ميهاطيمحترکيبات به 
ی کشاورزی هازهابآب را در پي داشته باشند. در خصوص  شدن

 شدهاستحصالدرصد از منابع آب  92نيز، اين بخش با مصرف حدود 
ميزان مصرف منابع آب را به خود اختصاص داده  کشور، باالترين

درصد از ميزان آب مصرفي در  92دهد است. برآوردها نشان مي
 گردد. يم بازصورت زهاب به منابع پذيرنده بخش کشاورزی به

 
ميليارد  92متوسط  طوربهی اخير بخش کشاورزی هاسالدر 

ميليارد  27آب در سال مصرف کرده است که از اين رقم  مترمکعب
صورت زهاب به محيط بازگشته است. از اين ميزان آب به مترمکعب

ی سطحي و بقيه در هاآبدر  مترمکعبميليارد  52زهاب برگشتي 
که اشاره شد،  طورهمان (.6)شکل  اندشده رهاي نيرزميزی هاآب

ی شهری و صنعتي، يکي هافاضالبی کشاورزی نيز مشابه هازهاب
های آبي هستند. ورود اين ژن و فسفر به محيطاز منابع ورود نيترو

ي سمو  هاجلبکتواند رشد شديد ی آبي ميهاطيمحترکيبات به 
آب را در پي داشته باشند. با توجه به کاربری اراضي در کشور،  شدن

های مختلف در ميزان توليد نيتروژن و فسفر و سهم آالينده
 (.7 )شکل استهای آبريز کشور متفاوت حوضه

 
 کشور های آبريزتوليدی در حوضه (BOD) اکسيژن مورد نياز بيوشيميايی سهم نسبی منابع آالينده از کل پتانسيل بار - 0شکل 
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 ی توليدی کشاورزی و صنعتی به منابع آب سطحی و زيرزمينیهاپسابوضعيت تخليه  -0شکل 

 
 8های آبريز درجهوليدی در حوضهسهم نسبی منابع آالينده از کل پتانسيل بار نيتروژن ت -0شکل 
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 های اثرمؤلفه -0

هايي آبي و آلودگي آب اثرات منفي بسياری های به بدنهورود آالينده
دارد و احيای آبهای سطحي و  هاانساني زندگ و ستيزطيمحبر 

پذير بودن، نيازمند صرف وقت و زيرزميني آلوده، در صورت امکان
از اثرات آلودگي منابع آب به شرح  هاييهزينه فراواني است. نمونه

 :(Shahid Beheshti University, 2016) زير است
نمونه، در اثر  عنوانبههای گياهي و جانوری. اثر بر اکوسيستم ●

ی شهری به دريای خزر، وزن ماهيان نواحي هافاضالبتخليه اين 
نوع انگل در اين  422است و  افتهيکاهش سوم کساحلي به ي

است. آلودگي شديد ميکروبي نواحي ساحلي  شده ييشناسا هايماه
تواند برای گردشگران و شناگران مشکالت دريای خزر نيز مي

ي ايجاد نمايد. همچنين در موارد متعددی توجهقابلبهداشتي 
 است. شده مشاهدهآبزيان در اثر آلودگي آب  ريوممرگ

 ی آلوده اثر بر بهداشت و سالمتي به علت مصرف آب يا غذا ●

هايي مانند آلودگي محصوالت کشاورزی و غذايي به آالينده ●
ی ضعيف هاکيوتيبيآنتها و نيترات، سموم، فلزات سنگين، هورمون

 شده

 آلودگي منابع آب و گسترش حشرات يا ديگر جانوران ناقل بيماری  ●

اثرات اجتماعي مانند مهاجرت به علت کاهش منابع آب در  ●
 لودگيدسترس در اثر آ

 اثر بر زيبايي مناظر طبيعي و کاهش گردشگر ●

ی اخير هاسالاثر بر کميت و کيفيت توليدات کشاورزی. در  ●
ی مسئول در مورد آلودگي هاسازمانی متعددی توسط هاگزارش

 . است منتشرشدهمحصوالت کشاورزی 
های تصفيه آب يا کاهش اثر بر اقتصاد محلي مانند افزايش هزينه ●

 اشي از آلودگي منابع آبدرآمد ن

های مرزی و منابع آب ی سياسي در رودخانههاتنشايجاد  ●
 مشترك

 

 ی پاسخهالفهؤم -0

با تحليل شرايط موجود، مهمترين مسائل استراتژيک مديريت منابع 
 آببه شرح زيرشناسايي شده است: 

 در حيطه قوانين و مقرارت:

نبودن اهداف و  ابهام در جايگاه قانوني و همچنين همراستا ●
های مرتبط با بخش آب و عدم ها و سازمانهای وزارتخانهبرنامه

های مختلف به ويژه وزارت نيرو، صراحت حيطه مسئوليتهای سازمان
سازمان حفاظت محيط زيست، معاونت آب و خاك جهاد کشاورزی و 

سازمان جنگلها و مراتع کشور در بحث پايش و مديريت کميت و 
 ب کيفيت منابع آ

برداری کمبود ابزارهای قانوني برای برخورد با متخلفان بهره ●
 رويه و غير مجاز از منابع آب و آلوده کردن محيط زيستبي

ای در زمينه کيفيت منابع کامل نبودن استانداردهای ملي و منطقه ●
 آب و تخصيص پسابها

 ا:هها و سيستمنظام ها،برنامه حوزهدر 

های آبريز مع مديريت کيفيت آب برای حوضههای جاتدوين برنامه ●
 مهم با توجه به اصول مديريت راهبردی

شناسي عملکرد شوراهای حفاظت کيفيت آب موجود )مانند آسيب ●
شورای حفاظت کيفيت آب کارون( و تشکيل شوراهای مشابه برای 

 های آبريز مهمحوضه

و  نيازاطالعات مورد مديريت های ريزی و طراحي سيستمبرنامه ●
 ايجاد هماهنگي بين سازماني برای ايجاد بانکهای اطالعاتي مشترك

های فراسازماني در امر پايش کيفيت آب و گسترش همکاری ●
 اشاعه اطالعات

 تسهيل دسترسي پژوهشگران به اطالعات کيفيت آب ●

 :رسانیحوزه مشارکت عمومی و آگاهیدر 

 حفاظت کيفيت آبدر بحث  نهادهای مردمجذب مشارکت سازمان ●
ثر از ظرفيت ؤاستفاده م، های همگانيتوسعه همکاری با رسانه ●

 مجازی و اينترنتی هاشبکه
 :حوزه امکانات و تجهيزاتدر 

ريزی ها و برنامهبندی امکانات مورد نياز با توجه به ضرورتاولويت ●
به خصوص در امر پايش آنالين  مين منابع و تهيه تجهيزاتأبرای ت

 هامنابع آب و انتقال و پردازش دادهکيفيت 
 در حوزه بحرانهای کيفيت آب:

 های مديريت بحران کيفيت آب برای منابع آب مهمتدوين برنامه ●

 در حيطه منابع آالينده:

توجه ويژه به بحث کيفيت آب و ظرفيت خودپااليي منبع در  ●
به خصوص در  ای و آمايش سرزمينريزی منطقهطرحهای برنامه

 ه توزيع مکاني جمعيت و صنايع آاليندهزمين

ای در مديريت کيفيت منابع آب نقطهتوجه به بارهای آلودگي غير ●
 مانند آلودگي ناشي از چرای دام و فرسايش

های فاضالب موجود در حذف خانهتوجه خاص به کارايي تصفيه ●
 های مهمآالينده

ي و تعيين ظرفيت پذيرش بار آلودگي برای منابع آب سطح ●
 زيرزميني مهم 

 و مسائل اقتصادی: مالیدر حوزه 

 های بنيادی و زيرساختيپروژهمالي مين أت  ●
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 متنوع نبودن منابع مالي  ●

ايجاد نگرش اقتصادی در امر مديريت کيفيت آب و استفاده از  ●
ابزارها و رويکردهای اقتصادی مانند تجارت مجوزهای تخليه بار 

 آلودگي
 نی:در حوزه منابع انسا

 مين و ارتقای نيروی انساني متخصص در سطح استاني و ستادتأ ●

کليدی در زمينه صيانت کميت و کيفيت  کارکنانسازی توانمند ●
 منابع آب

 نيروهای انساني های انگيزش و ارزيابي عملکردبهبود سيستم ●

در قالب مشاوره و  با متخصصين بيرون سازمانيفعال همکاری  ●
 پژوهشهای کاربردی

 در حوزه احيای منابع آلوده:

از آنجا که وضعيت کيفيت برخي از منابع آب سطحي و زيرزميني  ●
ريزی برای احيای اين کشور به شرايط بحراني رسيده است، برنامه

 ها کامالً ضروری است.سامانه
 

 بندیجمع -0

يت منابع آب ی اين تحقيق در رابطه با وضعيت کيفهاعمده يافته
 :هستندذيل کشور به شرح 

تشديد شده است.  5989-92روند افت کيفيت منابع آب در دهه  ●
، هاپسابعالوه بر رشد جمعيت، مهاجرت و شهرنشيني و افزايش 

تأثير شديدی بر  هاروانابي و تغيير اقليم و کاهش الکسخش وجود
 اند.کاهش کيفيت منابع آب داشته

ت کشاورزی و ريزی سطح زير کشت محصوالافزايش بدون برنامه ●
 27باعث شده است ساالنه در حدود  هازهابعدم توجه به مديريت 

 ميليارد زهاب کشاورزی منابع آب کشور را آلوده سازد. 

رودخانه آلوده را در  92بيش از  ستيزطيمحسازمان حفاظت  ●
های کشور شناسايي کرده است. تغييرات کيفيت آب در طول رودخانه

ی شهری و هاپسابدهنده اثرات تخليه ننشا وضوحبهمهم کشور 
 ها است.ی کشاورزی به رودخانههازهابصنعتي و 

تن مواد زائد جامد در کشور  52222 بر بالغ روز هرمتوسط  طوربه ●
نامناسب و  صورتبهتن در روز  44222شود. از اين ميزان، توليد مي

ود شوند. ورزيستي دفع ميهای محيطبدون رعايت کامل جنبه
مترمکعب در روز( که حاوی انواع  5522ها )در حدود شيرابه اين زباله

ی هاانيزتواند ترکيبات خطرناك شيميايي و بيولوژيکي است مي
 و نهايتاً بر انسان وارد سازد. خاك و آبناپذيری را بر منابع جبران

دهد کشور نشان مي هاآبخوانارزيابي وضعيت هدايت الکتريکي  ●
ی کشور بيش از هاآبخواندرصد مساحت  52بيش از که شوری 

 55بيش از  کهنيامتر است. با توجه به ميکرزيمنس بر سانتي 2222
شود، اين موضوع درصد آب کشور از منابع آب زيرزميني تأمين مي

 است. کنندهنگران

ها آب شرب، درياچه کنندهنيتأمامروزه بسياری از مخازن سدهای  ●
برند. رشد شور از مشکل مغذی شدن رنج ميهای کو رودخانه

تواند سالمت ها ميترکيباتي مانند سيانوتاکسين شدن رهاو  هاجلبک
 خطر اندازد. جدی به طوربهآبزيان و انسان را 

و عدم  شده دادههای تخصيص با توجه به محدوديت بودجه ●
های گذاری بخش خصوصي، عمالً ميزان گسترش سامانهسرمايه

و در  ستين قبولقابلی شهری هافاضالبآوری و تصفيه جمع
به طول  هاسال آغازشدهی هاطرحروند موجود تکميل  صورت ادامه

 خواهد انجاميد.

ی مهم کشور )مانند گاوخوني، هاتاالبی اخير، برخي از هاسالدر  ●
 هازهابو  هافاضالبشادگان، انزلي و ...( به محلي برای تخليه 

افت شديد کيفيت آب عمالً منجر به  هاتاالبند. در اين اتبديل شده
 های تاالبي شده است.تخريب کامل اکوسيستم

ی متعدد موجود، آلودگي منابع آب، استفاده از هارشاگزبر اساس  ●
رويه کود و سموم، آلودگي فاضالب در کشاورزی و مصرف بي

 محصوالت کشاورزی را در پي داشته است.

های مديريت يکپارچه )جامع( منابع آب در حوضه تحقق منظوربه ●
های مختلف آبريز، الزم است در عمل هماهنگي مناسبي بين بخش

اقتصادی، اجتماعي، محيط زيستي، زيربنايي و خدماتي با بخش آب 
های مرتبط با مديريت کيفيت آب، عمالً در ايجاد گردد. بخش

 انجامی هاتيفعالو اند انفعالي عمل کرده صورتبهی گذشته هاسال
  وده استــران بـــت بحـــب مديريــــب در قالـــاغل دهــش
(UNESCO , 2015.) 

در مطالعات جامع آب کشور، حجم  شدهانجامی هاليتحلبر اساس  ●
به  5422ی شهری، روستايي و صنعت و معدن در سال هاپساب

خواهد  عبمترمکميليون  5/2298و  7/5489، 5/5655ترتيب برابر با 
در  هاپسابحجم  توجهقابلدهنده افزايش بود. اين موضوع نشان

 مناسب است. تيفيک با استفاده قابلی هاآبمقايسه با 

ی آتي استفاده از پساب در هاسالهای موجود، در بر اساس برنامه ●
بخش کشاورزی رشد زيادی خواهد داشت. با توجه به فرايندهای 

يي مانند هاندهيکروآاليمتوليدی دارای  یهاپسابتصفيه موجود، 
در توليد  هاآنهستند و استفاده از  کيوتيبيآنتتخم انگل، هورمون و 

تواند مشکالت بهداشتي و محصوالت خوراکي زراعي مي
ای در پي داشته باشد. حتي استفاده از بيني نشدهزيستي پيشمحيط

همي برای کيفيت تواند مشکالت منيز مي هاآبخوانپساب در احيای 
خاك و منابع آب زيرزميني در پي داشته باشد. بنابراين الزم است 
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و دقت بيشتری  اطياحت بااستفاده از پساب در بخش کشاورزی 
اثرات  نهيدرزمی پژوهشي بيشتری هاطرحصورت گيرد و 

ی مختلف تعريف و اجرا هابخشمحيطي استفاده از پساب در زيست
 شوند.

 

 تقدير و تشکر -8

سومين گزارش وضعيت محيط  طرح تحقيقاتيبخشي از  مقالهاين 
 ريزیمعاونت آموزش و برنامهمالي با حمايت  که استزيست ايران 

سازمان حفاظت محيط زيست در دانشگاه شهيدبهشتي انجام شده 
اين مقاله نسخه تکميل و داوری شده مقاله ارائه شده همچنين است. 

باشد. اين کنفرانس ميبع آب ايران در ششمين کنفرانس مديريت منا
 .در شهر سنندج برگزار شد 5995در ارديبهشت ماه سال 

 

 هانوشتپی

1- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 
2- Our Common Future 
3- Integrated Water Resources Management (IWRM) 
4- Dynamic Integrated Climate-Economy 
5- World Water Assessment Program 

6- World Water Development Report 

7- Pressure-State-Response 

8- 

9- Driving forces Pressure State Impact Response 

10- Organization of Economic Co-operation and 

Development 
11- Driving force- State-Exposure-Effect-Action 

12-Total Dissolved Solids 

13-Electrical Conductivity 
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