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 در ایران زیستبر امنیت آبي، امنیت غذایي و محیط Covid-19 گیريبررسي اثر همه
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 چکیده

ومیر ناشی از آن، نوشتار حاضر به بررسی ارتباط میان ویروس گسترش سریع ویروس کرونا و میزان باالی مرگبا توجه به 
منجر به افزایش استفاده از آب در کشور شده است و  Covid-19گیری زیست پرداخته است. همهکرونا، امنیت آبی و غذایی و محیط

زیست دارای امنیت آبی ضعیفی بوده و یا بعضاً با آبی و تأمین حقابه محیط در برخی از نقاط خشک کشور که از منظر شاخص فقر
گیری ویروس کرونا و اجرایی شدن مصوبات ستاد ملی مبارزه با ویروس اند. همهتر شدهناامنی آبی مواجه است، از منظر آب ناامن

شهرها، کاهش تولید گازهای گی هوا در کالنتوان به کاهش آلودزیست داشته که میکرونا، آثار مثبت زیادی بر روی محیط
مانی مردم منجر به تولید ها اشاره کرد. البته ذکر این مسئله نیز ضروری است که در خانهبومای، کاهش آلودگی زیستگلخانه

د. از طرفی آمیز باشزیست مخاطرهتواند برای محیطپسماندهای بیشتری شده که در صورت عدم بازیافت این پسماندها، خود می
های اقتصادی و امنیت شغلی مردم را به مخاطره بر روی اقتصاد و معیشت مردم اثر سوئی داشته و فعالیت Covid-19گیری همه

هایی که درگذشته ( و پژوهش9919-9911بر اساس سند ملی تغذیه و امنیت غذایی کشور ) Covid-19گیری انداخته است. همه
است. ویروس کرونا  دچار مشکل کردههای کشور انجام شده است، امنیت غذایی در کشور را نیز تانبرای تعیین امنیت غذایی اس

توان به افزایش رعایت بهداشت فردی و مشارکت جمعی اشاره کرد؛ از های زیادی را به جامعه بشری آموخته است که میدرس
از مشارکت جمعی بهره توان میمایش جهانی و بحران آبی های موجود نظیر گرو رفع بحرانمدیریتی پیشبرد اهداف طرفی برای 

 جست.
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برای جلوگیری از  و افزایش سطح ایمنی بدن شت فردیبهدا

 وها را با آب و صابون شسته طور مداوم دستشیوع بیماری به

و امنیت غذایی  دهدایمنی بدن را افزایش میای که مواد تغذیه

استفاده گردد، همچنین جهت حصول امنیت  را به همراه دارد

زیست، باید آبی و غذایی و در پی آن حفظ و صیانت از محیط

ود که در نیل به این هدف کارآمد باشد. هایی اتخاذ شسیاست

 944که ایران با میاناین بارندگی ساالنه کمتر از ازآنجایی

خشک جهان قرار متر در زمره کشورهای خشک و نیمهمیلی

چهارم سرانه دارد. سرانه آب تجدید پذیر در کشور ایران یک

 2494جهانی است و گزارش توسعه آب سازمان ملل در سال 

ی بر این امر است که کشور ایران از نظر منابع آب نیز گواه

رود پذیر جهان به شمار میتجدید پذیر در زمره مناطق آسیب

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24764531.1401.9.1.12.3
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هایی نظیر پدیده تغییر (. چالش9911)کاویانی راد و همکاران، 

 9444میلیون نفر در سال  14اقلیم، افزایش جمعیت کشور به 

هجری شمسی، افزایش رقابت در مصارف آب )بخش 

زیست( در کشور و عدم تعادل شاورزی، صنعت، شرب و محیطک

، موضوع امنیت آبی در کشور یجادشدهابین منابع و مصارف 

 Balali andنسبت به قبل از اهمیت بیشتری برخوردار است )

Viaggi, 2015 ،؛ مساح بوانی 9912؛ سالمی و طاهری ریکنده

ویی و ؛ نیک9921السادات و همکاران، ؛ ناظم9924و مرید، 

تقاضای آب به دلیل رشد جمعیت، شهرنشینی،  (.9919زیبایی، 

تغییر کاربری اراضی، تغییر اقلیم و سایر عوامل در حال افزایش 

ایران(، این  ازجملهتوسعه )بوده و در سراسر کشورهای درحال

افزایش تقاضا افزایش ناامنی آبی و عدم امنیت آبی را در مناطق 

(، Madani et al., 2016)ارد خشک در پی دخشک و نیمه

خشک ایران نیز از این قاعده که مناطق خشک و نیمهطوریبه

مستثنی نیستند و در معرض خطر قرار دارند. بر اساس اطالعات 

، تقاضای جهانی آب در حدود یک درصد 9الدولی آبمجمع بین

آب در  یناامندهنده بروز در سال در حال افزایش است که نشان

میلیارد نفر برای یک ماه در سال  7/1 تا 2/4برای  2414سال 

چرخه آب جهانی با توجه به (. Water, 2019-UN)است 

های اخیر بر دنیا حاکم شده، در حال تغییرات اقلیمی که در دهه

و دسترسی به آب باکیفیت  (Corlett et al., 2020)تغییر است 

نین امنیت آب را و سالم را برای جوامع بشری و همچ

که اطمینان از دسترسی طوریبینی کرده است، بهپیشغیرقابل

پایدار به آب باکیفیت مناسب برای سالمت انسان در این زمینه 

کیفیت زندگی و رفاه  (Cooper, 2020)برانایز است چالش

عنوان شاخص مهمی برای سنجش اجتماعی و اقتصادی به

گیری این توسعه اقتصادی تلقی شده و عوامل زیادی در اندازه

ترین شاخص نیز برای تعیین این معیار، معیار دخیل است و مهم

سطح تغذیه و امنیت غذایی است. هدف از سطح تغذیه و تأمین 

رفع گرسنای عیان یا سیری شکمی  غذای مطلوب و کافی، تنها

نیست. بلکه تأمین نیازهای سلولی به مواد مغذی یعنی رفع 

گرسنای پنهان را نیز در بر دارد )باقر زاده آذر و همکاران، 

                                                           
1 United Nation Water (UN-Water) 

(. حصول امنیت غذایی در جوامع به عوامل متعددی نظیر 9911

دسترسی به مواد غذایی، ارزش اقتصادی و ایمن بودن مواد 

ه اجتماعی و اقتصادی و موارد متعدد دیار بستای غذایی، رفا

زیست و امنیت آبی و ( بر محیط91-2ویروس کرونا )کووید دارد.

غذایی در دنیا اثر گذاشته و اختالالتی در جهان را به وجود آورده 

است. ویروس کرونا یک ویروس تنفسی بسیار عفونی و مسری 

میزان های سارس و مرس، است و در مقایسه با ویروس

 ,.Liu et alومیر کمتری را به خود اختصاص داده است )مرگ

2020; Chen et al., 2020که از دسامبر سال طوری(، به

شیوع ( WHO)جهان را درگیر و سازمان بهداشت جهانی  2491

 Tanjena andگیر اعالم کرده است )آن را یک بیماری همه

Islam, 2020 بر اساس آمار .)WHO یان تا اانویه میزان مبتال

 یروممرگمیلیون نفر و میزان  22در سطح جهانی  2429

 WHO Coronavirusمیلیون نفر بوده است ) 2نزدیک 

19) Dashboard, 2020-Disease (COVID از طرفی با .)

در کشورهای ویروس  های جدیدپیدایش و بروز سویهتوجه به 

، پیشایری از هند، برزیل، آفریقای جنوبی، انالیس و آمریکا

پذیری بیشتری نسبت به ابتال به این بیماری )که سرایت

19-Covid  دارد( امری ضروری بوده که با رعایت

گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شستن مداوم فاصله

 ,Lucchese and Piantaانجامد )ها این مهم به وقوع میدست

2020; Abdi, 2020.)  ی بر روی ویروس اثرات منفی زیاداین

شناختی توان به استرس روانزندگی جوامع بشری داشته که می

و ترس، خسارات شدید اقتصادی، اختالل عمومی در جوامع، 

افزایش پسماندهای بیمارستانی و پالستیکی و افزایش آلودگی 

های بهداشتی و مواد های سطحی و زیرزمینی با شویندهآب

به این منابع آبی، اشاره فاضالب  یهتخلکننده در اثر ضدعفونی

 (.Vellingiri et al., 2020)کرد 

 

 اثرات روي بر پیشین هايپژوهش نتایج تحلیل

 و آبي امنیت غذایي، امنیت بر کرونا ویروس

 زیستمحیط
 

                                                           
2 COVID-19 



 161...ایران در زیستمحیط و غذایی امنیت بر Covid-19 گیریهمه اثر بررسی

 

 ( و امنیت غذایيCovid-19ویروس کرونا ) -1

 نیکه ا ییدر کشورها ریگهمه یهایماریطورکلی ببه

بهداشت  رینظ مختلف یهابخش در شدهع یشا آن در هایماریب

و  ینارانبه بروز  منجر یاسیس و یاجتماع ،یاقتصاد ،یعموم

، عالوه بر اینکه Covid-19. شودیم است، ییهابحران

ترین تهدید برای سالمت عمومی جهان در قرن حاضر بزرگ

شود، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را در سراسر محسوب می

ویروس (. Hepburn et al., 2020)جهان مختل ساخته است 

 924تا  24ای است که قطر آن بین رشتهتک RNA9کرونا

در  Covid-19رن گیر مدنانومتر است. اولین بیماری همه

، چین گزارش شد و 9، استان هوبی2در ووهان 2491دسامبر 

فروشی بیشتر موارد اولیه مربوط به آلودگی منبع از بازار عمده

 ,.Akseer et al., 2020; Huang et alغذاهای دریایی بود )

(. این بیماری عفونی به جامعه بشری نشان داده که 2020

و بهداشتی برای مقابله و جلوگیری از شیوع  یفیتتأمین آب باک

 ،(WHO, 2020)های واگیردار بسیار اهمیت دارد بیماری

تحت کیفیت آب  گیری کرونادر دوره همه است که پرواضح

بر کیفیت آب  های میکروبیولوایکی و شیمیاییآالیندهتأثیر 

و بهداشتی برای مقابله و  یفیتباکتأمین آب اثرگذار بوده و 

منابع در مدیریت نیازمند های واگیردار جلوگیری از شیوع بیماری

اتخاذ هایی برای بهبود کیفیت آب گذاریسیاستبوده و باید  آب

بهداشت محیط و امنیت غذایی به وضعیت مطلوب در  گردد تا

شیوع (، 9بر اساس شکل ) .رسید برای سالمت عمومی جهانی

ا منجر به بیکاری و بحران اقتصادی در جوامع ویروس کرون

به همراه داشته نیز تشدید فقر و ناامنی غذایی را  کهبشری شده 

(. افزایش فقر و ناامنی Susskind and Vines, 2020است )

غذایی در جوامع بشری عاملی برای کاهش سیستم ایمنی بدن 

ملی تغذیه و امنیت غذایی بوده )با توجه به اینکه بر اساس سند 

در شرایط بروز فقر، برخی از مواد غذایی ( 9919-9911کشور )

های شیوع بیماری گردد( که در شرایطبدن تأمین نمی یازموردن

کاهش ایمنی بدن در برابر بیماری واگیر نظیر ویروس کرونا 

                                                           
1 Ribonucleic Acid 
2 Wuhan 
3 Hubei 

متأسفانه منجر به فوت افراد زیادی  خود نیز مزید بر علت شده و

شده است. از طرفی عدم دسترسی به آب سالم و  در کشور

ها و همچنین استفاده از وشوی دستبهداشتی جهت شست

جاتی های نامتعارف )فاضالب خام( در تولید سبزی و صیفیآب

شوند نیز با توجه به آلوده بودن این صورت خام خورده میکه به

افزایش گیری و مواد غذایی بر ناامنی غذایی دامن زده و بر همه

ها در اثر ویروس کرونا افزوده است. در کشور ایران نیز فوتی

توان عوامل متعددی نظیر تحریم، عالوه بر عوامل فوق می

تورم، بیکاری، عدم امنیت شغلی و موارد دیار را برشمرد 

( که بر روی فقر مردم اثرگذار است و 9912)ارشدی و کریمی، 

مجلس شورای های های مرکز پژوهشبر اساس گزارش

(، حدود 9911؛ شهبازیان و همکاران، 9912اسالمی )کاویانی، 

درصد از جامعه ایران دارای فقر بوده و بر اساس میزان  91

کالری دریافتی سه دهک پایینی جامعه دارای فقر غذایی هستند 

که شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا بر این مهم افزوده است 

کنند را در خطر وپنجه نرم میدست و مردمان بیشتری که با فقر

سرایت قرار داده است. بر اساس نتایج مرکز آمار کشور پس از 

گیری ویروس کرونا تورم طی فصول مختلف در سال همه

یافته ولی بیکاری در این کاهش 9912نسبت به سال  9911

تواند عاملی برای بروز مدت افزایش داشته است که خود می

گیری ویروس کرونا و افزایش ثرات منفی همهناامنی غذایی و ا

هایی که در وضعیت مطلوب امنیت غذایی قرار بیماران در استان

( شاخص فالکت 9(. بر اساس رابطه )9و  2ندارند، شود )شکل 

( و Lean and Tang, 2009شده است )محاسبه( 4EDI)اوکان 

 .شده است( ارائه2در شکل )
 

شاخص فالکت اوکان (9) = نرخ تورم  +  نرخ بیکاری

 

( شاخص فالکت نسبت به مقدار پایه 2بر اساس شکل )

یافته درصد افزایش 4/44به میزان  9911ماه در دی 9914سال 

است و این بیانار کاهش رفاه اجتماعی و اقتصادی خانوارها 

بوده و در شرایط بحرانی ویروس کرونا و با توجه به افزایش نرخ

                                                           
4 Economic Discomfort Index 
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شغل نیروی کار، قدرت  دست دادن دیار ازعبارتهبیکاری یا ب 

یافته است و پایداری خرید مردم پایین آمده و خط فقر افزایش

اندازد. بر چنین وضعیتی امنیت غذایی خانوارها را به مخاطره می

 یابتدادر  کشور(، رشد اقتصادی 2اساس نتایج شکل )

 حدود( 9911و بهار  9912)زمستان گیری ویروس کرونا همه

بود و با تداوم شیوع این ویروس در کشور و درصد  -1/4

رشد اقتصادی  9911طور میاناین در سال بازگشایی مشاغل به

در پاییز و زمستان که طوریدرصد شد، به 7/4کشور حدود 

رشد اقتصادی کشور مثبت بود. نتایج این شکل  9911

ایط در شرروند نزولی در وضعیت اقتصادی کشور  دهندهنشان

 است.گیری کرونا برقراری قرنطینه در شرایط همه

 

 

 
 (Periera and Oliveira, 2020) جوامع بشريگیري ویروس کرونا بر امنیت غذایي در اثر همه -1شکل 
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زیست، امنیت غذایي، خدمات گیري ویروس کرونا بر کیفیت محیطاثرات احداث باغچه خانگي و کشاورزي شهري در پي همه -۴شکل 

 (Lal, 2020)و سود اقتصادي اکوسیستم 

 

 ویروس کرونا و امنیت آب -2

جایازین است  یرقابلکاالی حیاتی، ضروری و غآب یک 

تواند تهدیدی علیه که کمبود آن منجر به بروز ناامنی شده و می

این ، ای بسیاری از کشورها باشدثبات سیاسی داخلی و منطقه

 یجهدرنتمهم آب را به یک مقوله سیاسی و امنیتی تبدیل کرده و 

آن منجر به پیوند ناگسستنی آب، سیاست و امنیت شده است 

؛ کاویانی راد و 9914سینایی، ؛ 9911)کامران و همکاران، 

های رو، بر اساس برخی پژوهش(. ازاین9911همکاران، 

، امنیت آب یک مسئله چندوجهی بوده که از تعادل بین شدهانجام

؛ (Srinivasan et al., 2017)عرضه و تقاضا فراتر است 

و  هوکسترامثال در تعریفی که از امنیت آبی توسط عنوانبه

 4همکاران ارائه شد، هدف اصلی امنیت آبی در مدیریت آب از 

جتماعی و منظر پایداری در منابع آب، رفاه اقتصادی، عدالت ا

کاهش خطرات ناشی از کمبود آب، توسط محققین موردبررسی 

امنیت آبی در  . امروزه(Hoekstra et al., 2018) قرارگرفته است

های دولتی و محافل دانشااهی گذاران، سازمانبین سیاست
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ه قرارگرفته و تعاریف متفاوتی از امنیت آبی ازپیش موردتوجبیش

Nie et al., 2018; Cook Buurman, 20 ;20) ارائه شده است

and Bakker, 2012 ؛ تعریف کالسیک امنیت آب بر تأمین)

منابع آب برای زندگی و توسعه صنعتی و کشاورزی مطابق با 

الزامات هر یک از این مصارف از منظر کیفیت و کمیت آب، 

امنیت آبی از دیدگاه (؛ Dadson et al., 2017)تأکید دارد 

نیز تعریفی داشته که بیانار نیازهای مخاطرات مرتبط با آب 

بهداشتی و شرب انسان، اکوسیستم، محصوالت کشاورزی و 

؛ Wang et al., 2018صنعتی، در یک حوضه آبریز خاص است )

Tomaz et al., 2020.) ترین اهداف جامعه بشری مهم ازجمله

برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، امنیت در منابع آبی 

بوده و بر اساس نظر محققان انجمن جهانی اقتصاد، یکی از 

هایی که جامعه بشری با توجه به ارتباط ترین چالشبزرگ

تنااتنگ آب و تولید مواد غذایی، رشد اقتصادی، امنیت انسانی و 

 ,Connorرو است، ناامنی در مسئله آب است )با آن روبهاقلیم 

2015; Wang et al., 2014; Sullivan et al., 2003 بر .)

محیطی و های اجتماعی، زیستویژگی شدهانجاماساس مطالعات 

اقتصادی تنها عوامل مؤثر بر توسعه پایدار منابع آب نبوده و نیاز 

برای بیان وضعیت  به تدوین شاخص چندبعدی نظیر امنیت آبی

 World Water؛ 9911زادگان و همکاران، آبی است )شریفکم

Assessment Program, 2015هایی (. در شرایط بروز بحران

گیری ویروس کرونا که طور خاص ایران( نظیر همهدر جهان )به

بحران آبی و امنیت غذایی را تحت تأثیر مستقیم خود قرار 

مدیریت صحیح ارتباط بین کیفیت آب رو شناخت و دهد، ازاینمی

و امنیت غذایی و استفاده از اصول صحیح مدیریت پسماند 

)فاضالب و کود(، بهداشت محیط، بهداشت در بازارها و رسیدگی 

به مواد غذایی، بهداشت شخصی و اقدامات ایمن مواد غذایی، 

زا و بهبود در تواند باعث کاهش احتمال بروز عوامل بیماریمی

Zand and -Daryabeigiامنیت آبی و غذایی شود ) وضعیت

Heir, 2020; Desai and Aronoff, 2020-VAezi.) 

برای تأمین آب برای مصارف شرب  Covid-19گیری همه

ویژه در مناطقی که در شرایط و بهداشت در سطح جهان و به

که بحران آب قرار دارند، معضالتی را ایجاد کرده است. ازآنجایی

ه تأمین آب بهداشتی و باکیفیت مناسب برای مقابله با دسترسی ب

های متولی حوزه آب در گیری ضروری است، سازماناین همه

کشور باید برای مقابله با ناامنی آبی با توجه به وضعیت موجودیت 

آب تالش کرده و برای مقابله با بحران آب در مواقع ضروری از 

Zand and -iDaryabeigاین شرایط درس عبرت بایرند )

Heir, 2020-VAezi 19(. بحران آب و بحران-Covid  دو

چالش بسیار متفاوت اجتماعی را به وجود آورده و دارای 

توان به که میطوریهای اصلی مشترک هستند، بهویژگی

که در هر دو بحران وجود دارد،  9فرامرزی بودن و مسائل بدخیم

اشاره کرد. بحران ویروس کرونا )ایجاد معضالتی در ساختارهای 

زیستی و منابع آبی در سراسر دنیا( و اقتصادی، اجتماعی، محیط

های بحران آبی است )ایجاد ناامنی آبی نیز که یکی از جنبه

معضالتی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 

ی( سبب بروز این معضالت و ایجاد تغییرات در این زیستمحیط

الشعاع قرار ساختارها شده است و جوامع بشری را سخت تحت

 (.Salehnia et al., 2020؛ 9911، یآبادقوامداده است )رمضانی 

های قبل بدان اشاره شد هر با توجه به مطالبی که در قسمت

و بر روی جوامع های تقریباً یکسان بوده دو بحران دارای ویژگی

زیست بشری از منظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و بر محیط

پذیرترین اقشار اثرگذار است و اساساً آثار خود را بر روی آسیب

گذارند )سید جامعه )افراد مسن، بیمار و فقیر و غیره( بر جای می

(. van der Voorn et al., 2020؛ 9911مرتضی حسینی، 

گیری ویروس ردی است که در دوره همهشستن دست یکی از موا

ازپیش ( جهت مقابله با این ویروس بیشCovid-19کرونا )

که جهت نیل طوریبه ،(WHO, 2020)رسد ضروری به نظر می

فرما باشد. بر اساس نتایج شکل به این مهم باید امنیت آب حکم

بندی شده بارندگی نقشه پهنه( بیشتر مناطق کشور بر اساس 1)

نسبت به میاناین بلندمدت دارای  9911-9444سال آبی در 

شده حاصل از بارندگی حجم آب ذخیره کاهش بارندگی بوده که

 ,.Ahmadi et al) داده استالشعاع قرار را تحت کشوردر 

                                                           
1 Wicked Problems : هگا وجگود نگدارد و    که دانش کاملی درباره آنمسائلی

حگگل روشگگنی جهگگت حگگل آن ارائگگه نشگگده و بعضگگاً پیشگگبرد و حگگل آن بگگا  راه
 (.9917گروداران همراه است )کریمی مله،  ینظرهااختالف
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و همکاران   احمدیپژوهش  جیاساس نتا بر کهیطور، به(2020

در  یاکثر نقاط کشور حجم بارندگ در شدهارائه( 1که در شکل )

ماهه اول شیوع ویروس کرونا در کشور( از  9این مناطق )مجموع 

از طرفی  .(Ahmadi et al., 2020) متر نیز کمتر استمیلی 24

گیری ویروس ( در ابتدای شیوع و همه1با توجه به نتایج شکل )

متر میلی 24در اکثر نقاط کشور کمتر از  9کرونا، متوسط بارندگی

شده در پشت سدها اثرگذار است، بوده و بر حجم آب ذخیره

گیری ویروس کرونا در کشور، تقاضا که با توجه به همهطوریبه

برای آب در بخش شرب و بهداشت فردی )با توجه به 

بار در روز( و به  94-2ها )های اکید بر شستن مکرر دستتوصیه

ت وزارت بهداشت، ثانیه توسط سازمان جهانی بهداش 24میزان 

یافته و ناامنی آب در درمان و آموزش پزشکی کشور( افزایش

مناطقی از کشور که دچار بحران آب هستند را به وجود آورده 

 است.

طبق اظهارات مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران، به 

هزار  944ها دنبال شیوع ویروس کرونا میزان مصرف آب تهرانی

هزار مترمکعب در  944میلیون و  9یافته و به مترمکعب افزایش

شهر تبریز روز رسیده است. بیماری کرونا مصرف آب را در کالن

میلیون لیتر در روز افزایش داده است. آمار و  91تا بیش از 

درصدی مصرف آب در  44تا  91کشور گویای رشد اطالعات در 

های پیش بوده شهرهای کشور نسبت به مدت مشابه در سال

(. ضمن اینکه آب و 9911است )طالب بیدختی و همکاران، 

طور ویروس باید بههای انتقال عنوان یکی از راهفاضالب به

گیری ویروس کرونا بر مستمر پایش و کنترل شود. شیوع و همه

اساس آمار معاونت آب و آبفا وزارت نیروی کشور منجر به 

زاده خامسی، درصدی آب در کشور شده است )تقی 94افزایش 

طور مثال در استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی ( و به9912

درصد نسبت به مشابه سال قبل  1/7و  94، 1به ترتیب حدود 

؛ شرکت آب و فاضالب استان 9912یافته است )اکبری، افزایش

؛ شرکت آب و فاضالب استان تهران، 9911خراسان رضوی، 

وس در شرایط بحرانی ویر (؛ همچنین افزایش تقاضای آب9911

های تجدید پذیر در کشور و کرونا )با توجه به محدودیت در آب

                                                           
 بر اساس نتایج سازمان هواشناسی کشور 9

های جم آب جمع شده در مخازن سدها(، شرکتطور خاص حبه

های تجدید ناپذیر متولی این بخش را ناگزیر به استفاده از آب

که برداشت طوریکرده که خود وضعیت نابسامانی دارد؛ به

شور و های آبرویه از منابع آب زیرزمینی باعث افزایش سفرهبی

ت، شور شدن منابع آب شیرین در نقاط مختلف کشور شده اس

همچنین در پی تداوم افت بارندگی در کشور در مقایسه با روند 

ویژه در برداری نادرست از منابع آب کشور بهبلندمدت و بهره

بخش کشاورزی سبب شده است که در چند دهه گذشته سطح 

های زیرزمینی کشور افت زیادی داشته باشد آب سفره

و  حمدیا پژوهشاساس  (. بر9919)محمدجانی و یزدانیان، 

شروع  نکهیو با توجه به ا شدهارائه( 1همکاران که در شکل )

از منطقه خشک استان قم )تراکم  کرونا روسیو یریگهمه

 ی( بوده )سرشمارلومترمربعینفر در ک 21باالتر از  یتیجمع

با تراکم  روسیو نیا یریگ(، همه9911نفوس و مسکن،  یعموم

 رینظ یهواشناس یهاداشته و با مؤلفه میرابطه مستق یتیجمع

 رابطه عکس دارد یدیسرعت باد، رطوبت و تابش خورش

(Ahmadi et al., 2020) سالمی و . بر اساس نتایج مطالعه

بر اساس  های کشور( بیشتر استان9912طاهری ریکنده )

شاخص فقر آبی دارای امنیت آبی متوسط به پایین هستند. در 

های یالن، امنیت آبی ضعیف و در استانهای تهران و گاستان

سیستان و بلوچستان، قم، گلستان، هرمزگان و کرمان ناامنی آبی 

را گزارش کردند و شرایط حاد ویروس کرونا وضعیت این 

های بیشتری ها را دستخوش تغییرات خواهد کرد و استاناستان

از کشور ممکن است با وضعیت ناامنی آبی یا امنیت متوسط به 

. افزایش نرخ فقر موجب افزایش نارضایتی 2یین مواجه شوندپا

( و منجر به بروز منازعاتی برای 9912)کاویانی، اجتماعی شده 

تأمین آب )با توجه به اینکه شغل اکثر روستاییان کشاورزی بوده 

اند( و مواد دیدهاقتصادی زیان ازنظرو در دوره ویروس کرونا 

گردد )تشکیل صف برای خرید مایحتاج زندگی در غذایی می

شرایط ویروس کرونا( و امنیت آبی و غذایی را مختل سازد. بر 

                                                           
الزم به ذکر است کگه بگر اسگاس آمگار وزارت بهداشگت، درمگان و آمگوزش         2

های گیالن، قم و تهران جگزو  گیری کرونا استانایران، در ابتدای همه پزشکی
 اند.گیری بودههای همهکانون
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های مجلس شورای اسالمی، از اساس گزارش مرکز پژوهش

 44مصرف آب در کشور به میزان  Covid-19گیری ابتدای همه

منابع آب در  تیه است که با توجه به محدودیافتدرصد افزایش

کشور، تداوم این وضعیت منجر به بروز بحران آب و ناامنی آبی 

(؛ همچنین از 2و  9در برخی مناطق کشور خواهد شد )جدول 

طرفی افزایش تقاضا در بخش شرب و بهداشتی با توجه به 

 Covid-19ها برای جلوگیری از بروز وشوی مداوم دستشست

از به منابع آب در دسترس شده که  ازحدیشببه بروز فشار منجر 

در برخی مواقع سبب کاهش و یا عدم تخصیص نیاز 

های آبریز ها در برخی از حوزهها و تاالبمحیطی رودخانهزیست

کشور شده است که پیامد نامطلوبی نظیر گردوغبار در استان 

خوزستان )هورالعظیم(، فارس )خشک شدن تاالب پریشان، 

دریاچه مهارلو تاالب بختاان(، آذربایجان شرقی )دریاچه ارومیه( 

سیستان و بلوچستان )خشک شدن تاالب هامون( و اصفهان 

د و با توجه به رود( را به همراه دار)خشک شدن رودخانه زاینده

های این ویروس، سبب گیری ویروس کرونا و جهشتداوم همه

)مظاهری و عبدالمنافی، ناپذیری خواهد شد بروز خطرات جبران

؛ مرزبان و همکاران، 9911؛ مظاهری و عبدالمنافی، 9911

9912.) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 و بلندمدتنسبت به  1911-1۴۰۰بارندگي در سال  ییرات( تغ، ب1911-1۴۰۰در سال  کشور ایران الف( بارندگي در -۵شکل  

 (1۴۰۰سالي، شناسي و مدیریت بحران خشککشور )مرکز ملي اقلیمروزانه ج( میانگین بارندگي  
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 )ب( )الف(

  

 )د( )ج(

  

 )و( )ه(

(، ب( رطوبت نسبي )درصد(، ج( میانگین بارندگي 191۵)سرشماري عمومي نفوس و مسکن،  جمعیت تراکم( الف –۶شکل 

 بر مترمربع( کیلووات( تابش خورشیدي )وگراد(، ه( سرعت باد )کیلومتر بر ساعت( متر(، د( میانگین دما )درجه سانتي)میلي
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 هاي مختلفمفهوم امنیت آبي از منظر دیدگاه -1جدول 

 منبع شاخص دیدگاه

برنامه ارزیابی جهانی آب 
 سازمان ملل متحد

تأمین آب برای نیاز پایه انسانی، تأمین آب برای امنیت تمدنی، تأمین آب 
 زیست، تأمین آب برای صنعت و انرایبرای حفظ محیط

World Water 

Assessment 

Program, 2015 

سومین اجالس جهانی آب 
 کیوتو

 The 3th World کیفی آب برای تولید، حیات و سالمتیدسترسی مطمئن به میزان کمی و 

Water forum, 2003;  

 بانک جهانی
مترمکعب در سال برای شرب  9444و  944تأمین آب به میزان یک، 

 برای هر فرد، مصارف بهداشتی، مصارف کشاورزی
Allan, 2001 

بیانیه وزرای آب در اجالس 
 جهانی آب الهه

زیست، مشارکت در تأمین نیازهای حیاتی، امنیت غذایی، حفاظت محیط
گذاری آب، استقرار مدیریت منابع آب، اعمال مدیریت ریسک، ارزش

 در صنعت، انرای و شرب مورداستفادهحکمرانی آب، تأمین آب 

The 2nd World 

Water forum, 2000 

 

 (1919یزدانیان، کشور )محمدجاني و هاي منابع آب در شاخص -2جدول 

 مقدار شاخص
 مترمیلی 222 متوسط بلندمدت بارندگی ساالنه )ارتفاع در واحد سطح(

 میلیارد مترمکعب 1/917 متوسط بلندمدت حجم بارندگی ساالنه
 میلیارد مترمکعب 1/922 متوسط بلندمدت حجم منابع آب تجدید پذیر داخلی

 میلیارد مترمکعب 4/1 خارجیمتوسط بلندمدت حجم منابع آب تجدید پذیر 
 میلیارد مترمکعب 1/997 متوسط بلندمدت حجم منابع آب تجدید پذیر واقعی

 درصد 1/1 ضریب وابستای به منابع آب خارج از کشور
 درصد 9/4 سهم از منابع آب شیرین جهان

 

با توجه به بیانیه سومین اجالس جهانی آب کیوتو در سال 

(، بحران ویروس کرونا منجر به افزایش 9میالدی )جدول  2449

شرب شده که در صورت استفاده از آب در بخش بهداشت و 

تداوم این ویروس و در بلندمدت و با توجه به محدودیت منابع 

آب باکیفیت در کشور، ناامنی آبی را به همراه خواهد داشت. بر 

گیری ویروس اساس پژوهش استادون و همکاران پس از همه

آب  اکثر مناطق درگیر با شیوع این ویروس از نظر امنیتکرونا 

. در )Staddon et al., 2020( مواجه بودند خانای با معضالتی

را در ی ایانگ و همکاران امنیت آبی خانپژوهشی دیار 

در کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده و نشان دادند که 

 941درصد از جامعه آماری ) 1/94استان سیستان و بلوچستان 

 اندخانوار( موردمطالعه از امنیت آبی خانای برخوردار نبوده

)Young et al., 2019(الزم به ذکر است که وضعیت کنونی  ؛

بحران کرونا نیز مزید بر علت شده و امنیت آبی در این استان را 

. همچنین این محققین به مخاطره انداخته است ازپیشیشب

توسعه عدم امنیت آب اظهار داشتند که در کشورهای درحال

و روستایی متفاوت است. در کشور  خانای در مناطق شهری

های کشور عدم دسترسی به آب سالم ایران نیز در برخی از استان
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و بهداشتی )نظیر غیزانیه استان خوزستان، بیرم استان فارس، 

نقاط مختلفی از استان سیستان و بلوچستان و غیره(، جامعه 

شهری و روستایی را برای دستیابی به آب سالم و شرب وادار به 

ها در هوتک شدهذخیرهها و آب باران استفاده از آب نهرها، چشمه

خشک کشور کرده است که انبارها در مناطق خشک و نیمهو آب

خود گویای عدم امنیت آب خانای در این مناطق است )شکل 

وشوی (؛ با توجه به بروز بحران ویروس کرونا و لزوم شست7

اجتماعی و عدم دسترسی گذاری ها و رعایت فاصلهمداوم دست

ها را از قبل بیشتر به آب سالم و بهداشتی در این مناطق، چالش

 کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1۴۰۰زهرایي، هاي ایران )سالمي سرمست و امنیت آبي استان -۷شکل 

 

 زیستویروس کرونا و محیط -9

های قرنطینه در با شیوع ویروس کرونا و اجرای سیاست

بسیاری از کشورها، تقاضا خرید آنالین برای تحویل در منازل 

که این افزایش تقاضا خود عاملی بر طوریافزایش یافت، به

Zambrano-ای شد )های خانافزایش پسماند و زباله

Monserrate et al., 2020 ؛ الزم به ذکر است که در ایران نیز)

یافته و در شهر تهران پسماندها و تقاضای خرید آنالین افزایش

گیری های خانای افزایش یافت، همچنین به دلیل این همهزباله

و نارانی از خطر شیوع ویروس کرونا، در بسیاری از کشورها 

به تعویق منظور کاهش انتقال عفونت ویروسی، بازیافت زباله را به

برنامه بازیافت و تسهیالت  متحدهیاالتاانداختند. برای مثال در 

درصد محدود شد  41بازیافت در بسیاری از شهرها تقریباً 

(Somani et al., 2020( در شهر تهران بر اساس شکل .)7 ،)

ها بیشترین میزان از پسماندها و باقیمانده مواد غذایی و سبزی

Daryabeigi-د اختصاص داده است )ضایعات تولیدی را به خو

Heir, 2020-Zand and VAezi بر اساس نتایج این پژوهش ،)

(، تعطیلی 2. بر اساس شکل )استسازی مصرف نیاز به فرهنگ

ها و کاهش تردد وسایل نقلیه )در خانه ماندن( منجر به کارخانه

که طوریشده است، به 2NOکاهش آلودگی صوتی و کاهش 

گیری از این قاعده مستثنی نیست. در اوایل همه کشور ایران نیز

های گذاریو با اعمال قرنطینه، افزایش فاصله Covid-19جهانی 

های ورزشی، های مذهبی، فعالیتاجتماعی با تعطیلی مراسم

های عروسی و غیره؛ تعطیلی برخی مشاغل، کاهش عبور مراسم

برخی  نقلیه شخصی و عمومی و همچنین تعطیلی یطو مرور وسا

( تولیدی در سراسر 2COها سبب کاهش گازکربنیک )کارخانه

کاهش گرمایش جهانی  تواند عاملی برایجهان شده و خود می
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(. از Monserrate et al., 2020-Zambrano( )2باشد )شکل 

گیری، طرفی با توجه به استفاده بیشتر از آب در این دوره همه

زیست هستند حقابه محیطمسئولین حوزه آب ناگزیر به کاهش 

در برخی  یمحیطی تشدید شده و گاهرو معضالت زیستکه ازاین

شود. از مناطق کشور سبب بروز بحرانی دیار نظیر گردوغبار می

بر اساس برنامه ارزیابی جهانی آب سازمان ملل متحد که در سال 

(، عدم تأمین حقابه 9)جدول  شدهینمیالدی تدو 2491

ملی بر ناامنی آبی بوده و امنیت آبی را مختل زیست خود عامحیط

سازد. الزم به ذکر است که در صورت کاهش سهم آب در می

بخش کشاورزی نیز منجر به اختالل در امنیت آبی و امنیت 

رو در شرایط حاضر که بحران آب غذایی خواهد شد. ازاین

ویروس کرونا وجود دارد، کارآمدترین راهکار برای تأمین امنیت 

جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی و بی و غذایی، صرفهآ

وری مصرف آب و همچنین کاهش پسماندهای افزایش بهره

( است که برای کاهش حوادث و 2غذایی )بر اساس شکل 

 خسارات جانی حاصل از این بیماری ضروری است.

طور گیری و شیوع ویروس کرونا در ایران بهپس از همه

ها، آلودگی در نقاط گردشاری مانند جنالای از میزان گسترده

ها، سواحل، مناطق کویری و غیره، به دلیل کاهش عبور و کوه

ها، در خانه ماندن و اعمال مرور وسایل نقلیه، کاهش مسافرت

گیری گیری، کاسته شد. همهقرنطینه جهت قطع زنجیره همه

 سویکپیامدهای متضادی را به جامعه بشری نشان داده که از 

توان به اختالل در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و از سوی می

زیست و افزایش بهداشت فردی اشاره دیار خود پاالیی محیط

کرد که در مطالعات متعددی نیز به این مهم اشاره شده است 

(Chakraborty and Maity, 2020; Keulertz et al., 2020; 

Laborde et al., 2020ران ویروس کرونا در (. قبل از بروز بح

محیطی زیادی نظیر آلودگی هوا، های زیستجهان، نارانی

کره زمین  گرم شدنوهوا، کاهش الیه ازن، آلودگی آب، تغییر آب

و  O2N ،2COای نظیر )در اثر افزایش غلظت گازهای گلخانه

4CH کاهش سطح آب زیرزمینی، تغییر تنوع زیستی و ،)

 ,.Staddon et alوجود داشت ) اکوسیستم و بسیاری موارد دیار

(. بر اساس نتایج پژوهش برومندی و همکاران، پس از 2020

کاهش  2NOو  2SOشیوع ویروس کرونا در کشور ایران، سطح 

دهنده یافته است که نشاندر بیشتر نقاط کشور افزایش AOD9و

اثر مثبت قرنطینه بر روی کیفیت هواست که خود عاملی برای 

کاهش فعالیت صنایع، لغو پروازها و کاهش تردد وسایل نقلیه در 

، (Broomandi et al., 2020) (94این ایام بوده است )شکل 

 (.Ezeh et al., 2020)نتایج مشابه نیز در آفریقا ارائه شده است 

                                                           
1 Aerosol Optical Depth 

 

 (Daryabeigi-Zand and VAezi-Heir, 2020)تهران پسماندها در شهر  زانیبر م Covid-19اثرات  -8شکل 

2 2 1 1 ۶

۷۵

۵ 9 9 2
۰

1۰
2۰
9۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
8۰

د 
مان

س
ن پ

زا
می

(
صد

در
)



  111...ایران در زیستمحیط و غذایی امنیت بر Covid-19 گیریهمه اثر بررسی

 

 زیستاثرات ویروس کرونا بر روي محیط -1شکل 

 

که برای جوامع بشری  یرغم معضالتکرونا بهبحران ویروس 

کگه  طوریبوده است، به دیمف عتیداشته عاملی برای بازسازی طب

ترین حفره موجود در الیه گیری این ویروس، بزرگدر زمان همه

ازون تقریباً ترمیم شده است. ویروس کرونا عاملی بگرای کگاهش   

ف کشگور  های مختلگ های محیطی در مکانآلودگی هوا و آلودگی

شگهرهای کشگور )نظیگر تهگران، مشگهد،      وهوای کالنبوده و آب

اصفهان، شگیراز و غیگره( و ترکیگب جگو آن را تغییگر داده اسگت،       

شهرها، ترمیم الیگه  که تغییر در ترکیب جو در این کالنطوریبه

و  CO2ازون، افزایش میزان جذب تابش خورشید و کاهش تولید 

دارد )حسگینی و همکگاران،   زیسگت را بگه همگراه    آلودگی محگیط 

 (.Hepburn et al., 2020؛ 9911

گیگری ویگروس کرونگا بگا تأکیگد بگر       اثر مثبت شیوع و همگه 

مشارکت جمعی برای مقابله با این ویروس و قطع زنجیره انتقگال  

آن در سراسر جهان، نویدبخش این مهم است که بگا ایگن تفکگر    

هایی که جامعگه جهگانی را دچگار مخگاطره کگرده      توان بحرانمی

مایش جهگانی( را  ای و گر)نظیر بحران آب، تولید گازهای گلخانه

و  تاراسگونا  و و همکگاران  کنترراسحل کرد و در پژوهشی توسط 

همکاران نیز به اهمیت مشارکت عمومی و جمعی در فائق آمگدن  

,.Contreras et al) به بحران ویروس کرونا اشگاره شگده اسگت   

et al., 2021 )  Tarazona2020; . 

 گیريیجهنت

ومیر ناشی مرگ گسترش سریع ویروس کرونا و میزان باالی

ای را به جامعه و اقتصاد وارد کرده از آن، صدمات جدی و گسترده

است. هرچند مهار بخشی از آثگار ایگن ویگروس خگارج از کنتگرل      

دولت و نظام سالمت کشور بوده، اما برای جلگوگیری از شگیوع و   

گسترش این ویروس در کشور نظام سالمت و دولت متعهد است. 

حاضر به بررسی ارتباط میان ویروس کرونا،  اساس نوشتار این بر

کگه   یزیست پرداخته اسگت. اقگدامات  امنیت آبی و غذایی و محیط

رسگانی و  توسط ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا تصویب، اطالع

ها(، وشوی مداوم دستاجرایی شده )نظیر در خانه ماندن و شست

و در برخی  منجر به افزایش استفاده از آب در کشور گردیده است

از نقاطی که امنیت آبی ضعیفی داشته و یا بعضگاً بگا نگاامنی آبگی     

تگر شگده   مواجه بوده، بر این مهم افزوده شده و از منظر آب ناامن

گیری ویروس کرونا و اجرایی شدن اقدامات ستاد ملی است. همه

مبارزه با ویروس کرونا، نظیر قرنطینه و تعطیلی مشاغل و صگنایع  

زیسگت کشگور   جر به اثرات مثبت بگر روی محگیط  غیرضروری من
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شگهرها، کگاهش   جمله کگاهش آلگودگی هگوا در کگالن    شده )من

مگانی  ها در اثگر در خانگه  ها و دشتها، سواحل، کوهآلودگی جنال

ای و مردم و کاهش آلودگی آب، کاهش تولیگد گازهگای گلخانگه   

غیره( و طبیعت در این زمان بگه پگاالیش خگود پرداختگه اسگت و      

هایی که بشر عامل آن بوده را زدوده است، البته ذکر ایگن  ودگیآل

مانی مردم پسماندهای بیشتری مهم نیز ضروری است که در خانه

گیری این ویگروس تولیگد شگده اسگت و در     نسبت به قبل از همه

توانگگد بگگرای صگگورت عگگدم بازیافگگت ایگگن پسگگماندها، خگگود مگگی 

 Covid-19گیگری  آمیز باشد. از طرفی همهزیست مخاطرهمحیط

هگای  بر روی اقتصاد و معیشت مردم اثر سگوئی داشگته و فعالیگت   

اقتصادی و امنیت شغلی مردم را به مخاطره انداختگه اسگت و بگا    

هایی که در این زمینه انجام شده است و مباحث توجه به پژوهش

اقتصادی و امنیت شغلی را از دالیل مهم حصگول امنیگت غگذایی    

ی با توجه به اختالالتی که در اقتصاد ایجگاد  گیرداند، این همهمی

کند منجر به بروز فقر در جامعه شده و امنیگت غگذایی را نیگز    می

های زیادی را بگه جامعگه   مختل ساخته است. ویروس کرونا درس

تگوان بگه افگزایش بهداشگت فگردی،      ی آموخته است که مگی ربش

 هگای واگیگردار و  استفاده از ماسک جهت کاهش سرایت بیمگاری 

توان از مشارکت جمعگی  مشارکت جمعی اشاره کرد؛ از طرفی می

هگای موجگود نظیگر گرمگایش     برای پیشبرد اهداف و رفع بحگران 

تواند کارگشا باشگد، البتگه   جهانی و بحران آبی بهره جست که می

تواند کارگشا گیری از این مهم در زمینه امنیت غذایی نیز میبهره

ن فرهنگ مصرف و کگاهش تولیگد   توان با آکه میطوریباشد، به

 پسماند را در جامعه نهادینه کرد.
 

  

 (Broomandi et al., 2020) کیفیت هواگیري ویروس کرونا در ایران بر اثرات قرنطینه پس از شیوع و همه -1۰شکل 
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Abstract 

The rapid spread of the coronavirus and its high mortality rate has caused severe and widespread damage to 

society and the economy. Therefore, the present study examines the correlation between Covid-19, water 

security, food security, and the environment. The Covid-19 outbreak has prompted an expansion in the 

utilization of water in the country. During the coronavirus pandemic, some arid parts of the country, which have 

poor water security in terms of water poverty and environmental water supply, or sometimes face water 

insecurity, have become more unsafe in terms of water. the Covid-19 outbreak and implementation of the 

National Coronavirus Headquarters approvals have had many positive impacts on the environment including 

decreasing air pollution in the metropolitan, reducing greenhouse gas emissions, and reducing environmental 

pollution (such as rivers, forests, plains, and mountains). On the other hand, it is necessary to mention that 

staying at home has led to producing more waste, which can be dangerous for the environment if it is not 

recycled; Besides, the Covid-19 pandemic has damaged the economic activities and livelihood of the people and 

disturbed job and food security (based on the National Document on Nutrition and Food Security (2012-2020)). 

The coronavirus has shown many tenets to human society, including improving personal hygiene, using masks 

to reduce the spread of infectious diseases, and social participation. Using social participation to advance goals 

and resolve existing crises such as global warming and water crises can be exploited. 
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