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 چکیده
که ماهیتی فردی و جمعی دارد. بر است حق برخورداری از آب و هوای سالم و پاک یکی از زوایای حق بر محیط زیست سالم و پایدار 

بهداشت جسمی و روحی بشر  دسترسی به آب کافی و سالم و تنفس در هوای پاک دارد که با سالمت وهر فرد انسانی حق  ،اساس این حق
شود. اسناد حقوق بشر در ترین حق بشری است با خطرات جدی مواجه میپیوندی اساسی دارد و بدون آن امکان ادامه حیات که بنیادی

و هوای سالم حمایت به عمل آورده است. پژوهش حاضر ضمن اشاره ای به  ای و ملی از حق برخورداری از آبالمللی، منطقهسطوح بین
حقوق بشر و قواعد و مقررات حاکم بر  ،جایگاه حق برخورداری از آب و هوای سالم در آموزه های اسالم، تالش دارد از منظر نظام بین الملل

ضوع را بر وضعیت آب و هوایی استان خوزستان تطبیق محیط زیست جهانی و نیز قوانین محیط زیست جمهوری اسالمی ایران، این مو
دهد. در این مطالعه ضمن نشان دادن پیامدهای ناشی از وضعیت آب و هوایی غبار آلود این استان و تحت تأثیر قرار گرفتن حقوق اساسی 

رفت از این وضعیت ارایه بروندیگری مانند:حق بر بهداشت و سالمت، حق بر آموزش و حقوق کودکان و سالمندان، راهکارهایی برای 
شود. در گفتار نخست به حق برخورداری از آب و هوای سالم در اسناد بین المللی شود. بدین منظور مقاله حاضر در سه گفتار تنظیم میمی

زیستی ایران را  طیمححقوق بشر و اسناد محیط زیستی خواهیم پرداخت و در گفتار دوم جایگاه آب و هوا در آموزه های اسالم و قوانین 
 حق بر آب و هوای سالم را بر وضعیت آب و هوایی استان خوزستان تطبیق خواهیم داد. بررسی خواهیم کرد و در گفتار پایانی
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 سرآغاز

گفتار اول: حق برخورداری از آب و هوای سالم در 

 اسناد حقوق بشر و محیط زيست 
اند و تردیدی در و هوا دو عنصر حیاتی موجودات زنده آب

سر کسب و تصاحب آب  محافظت از آنها نیست. رقابت آدمیان بر
حافظ ) ی استدر میان ساکنان مناطق مختلف جهان امری طبیع

به گزارش برخی نویسندگان مطالعه بر روی  (191 نیا و نیکبخت،
کیفیت آب و هوا از پنج قرن قبل از میالد سابقه داشته و برای 

و در ایران  (1310 شکوئی،است )اولین بار بقراط بدان توجه کرده
دانشمند شهیر ابوعلی سینا وجود غبار در هوا را از عوامل کوتاه 

 (.1313 )اعتمادی، تاسدانسته کننده عمر
)ترکیب دو ملکول  o2Hمایعی بی رنگ و بی بو با فرمول آب

هیدروژن و یک ملکول اکسیژن(که بخش اعظمی از طبیعت ما 
است. در اسناد حقوقی  )نزدیک قریب دو سوم( از آن تشکیل شده

ای است ولی حقوق آب رشته چند تعریفی از این واژه نشده هر
 (1310 مشهدی،د حقوقی این مایع می پردازد. )است که به ابعا

آبی است که قابلیت « آب سالم»در این بین حداقل تعریف برای 
 شرب داشته و آشامیدنی باشد. 

در تعریف هوای سالم بیان مشخصات هوای آلوده کمک کننده 
است. گرچه اختالف بسیاری در تعاریف تکنیکی و فنی از آلودگی 

 کنند: ی هوای آلوده را اینگونه توصیف میهوا وجود دارد ولی برخ
ای در هوا که بتواند برای انسان یا محیط او مضر وجود هر ماده»

ه دو نوع نوع آالینده هوا شناسایی شده که ب 119باشد،تاکنون 
شود.شاخص کیفی هوا یک شاخص یطبیعی و مصنوعی تقسیم م

 (099تا  9برای گزارش کیفیت هوای روزانه که از صفر تا پانصد)
کننده هوا )ازون روی سطح زمین، بندی و با پنج نوع آلودهدرجه

 نیتروژن،گرد و غبار( اکسید اکسیدگوگرد، دی کربن، دیداکسیمنو

 (.1309 سیادتی،) «شود اندازه گیری می
های جبران ناپذیری می تواند از ها و زیاندر عصر کنونی بیماری

آلودگی با »جمله است  آب و هوای آلوده به وجود آید که از آن
ها )وبا، حصبه و اشباه منشاء زیست شناختی درآب شامل: باکتری

ها آن، اسهال خونی باکتریال، ناراحتی گوارشی و...(ویروس
 اطفال و...( پروتوزوئرها )آمیبیازیس، ویروسی، فلج های)هپاتیت

های انگلی )بیماری خارش کرم ژیاردیازیس، باالنتیدیازیس(
بیماری ناشی از کرم قالبدار و کرم نواری ماهی و...( شناگران، 

سمومی هستند که ایجاد ناراحتی ،هاسموم تولیدی از سیانوباکتری
 (.1309 پزشکان جوان،) کنندکبدی می
های ناراحتی :نیز عبارتند ازهای ناشی از هوای آلوده و بیماری

های بیماری سرطان، روماتیسم، سل، سیاتیک، شدید چشمی،
لخته شدن خون و سکته های مختلف،  اگزما، قلب، وق،عر

و آثار آن بر  عوارض آلودگی هواهمچنین عصبانیت شدید، و ... 
پژمردگی  زاد و ولد، افزایش عقیمی مردان،تولید بیماری حیوانات،

 گیاهان و خرابی اشیاء و اجسام نیز مشاهده شده است.)چنانی،
1301.) 

و هوای سالم را در اسناد  اکنون نوبت آن است که حق بر آب
  زیست جستجو کنیم: حقوق بشر و حقوق محیط

الملل حق بر آب و هوای سالم در اسناد بین .الف

 حقوق بشر 

جهانی در ماده  اعالمیه جهانی حقوق بشر به عنوان نخستین سند
آزادی و امنیت  هر کس حق زندگی،» دارد سه اعالم می

 «شخصی دارد.

تواند دیگر حقوق از عام است که میمفهومی « حق زندگی»
جمله حق بر آب و هوای سالم را نیز در بر گیرد. برخورداری از 
آب شرب سالم و تنفس هوای پاک و مطلوب از ملزومات اساسی 
حق بر زندگی است و در پرتو همین حق نیز حقوق دیگری نظیر 
حق بر تغذیه سالم، حق بر بهداشت و حتی حق بر آموزش معنی 

متحد به برخی از موانع حق  خواهد شد. گزارشگر ویژه مللدار 
دستیابی به آب قابل شرب و سیستم تخلیه فاضالب همچون 
مدیریت نادرست منابع آبی، توزیع نابرابر آب نوشیدنی و خدمات 
تخلیه فاضالب و افزایش بیش از حد هزینه مصرف آب 

 (.1311دفتر حقوقی، ) آشامیدنی اشاره نموده است
المللی حقوق مدنی و سیاسی بر اعالمیه جهانی، میثاق بین عالوه

 در بند دوم ماده اول مقرر می دارد:
های خود در منابع و کلیه ملل می توانند برای نیل به هدف»

ثروت های طبیعی خود بدون اختالل به الزامات ناشی از 
المللی مبتنی بر منابع مشترک و حقوق بین همکاری اقتصادی

آزادانه هر گونه تصرفی بنماید در هیچ مورد نمی توان  بین الملل
 «ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.

آب و هوا ثروتی طبیعی برای همه و منبع و میراثی مشترک در 
الملل است. زیرا آب و هوا متعلق به نسل حال و آینده حقوق بین
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آنها  ها می باشد و نمی توان برایها و مکانبشری در همه زمان
 به آسانی مرز و قلمرو در نظر گرفت. 

اجتماعی و فرهنگی نیز در  کمیته حقوق اقتصادی،همچنین 
 میثاق(این  12و  11خود )ناظر به مواد  10تفسیر عمومی شماره

آن در مقدمه  حق بر آب را بررسی نموده و 2993ژانویه 29در
 آمده است:

ای زندگی آب منبع طبیعی محدود و خیری عمومی است که بر»
حق برآب برای داشتن زندگی توأم  و سالمتی جنبه بنیادی دارد.

هایشرط تحقق سایر حقناپذیر و پیشانسانی اجتناببا کرامت
حق بر آب همچنین ارتباط ناگسستنی با حق بر  بشری است...

( و حق بر مسکن 12ماده1وصول سالمتی)بندباالترین سطح قابل
همچنین این حق را  (دارد.11ماده2دکافی و حق بر غذای کافی)بن

المللی بشری مندرج در منشور بینهایباید در ارتباط با سایر حق
انسانی مورد تر حق بر حیات و کرامتبشر و از همه مهمحقوق

کمیته 11در نظر کلی شماره(.1317)متیوسی،  .توجه قرار داد
ارایه  2999مه  11حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی که در

یکی از مؤلفه های «دسترسی به آب سالم و قابل شرب»دش
 (.1311 حبیبی مجنده،اصلی حق بر سالمتی شناخته شد.)

 

اسناد ناظر بر حقوق حق بر آب و هوای سالم در  .ب

 محیط زيست

المللی است که به نخستین سند بیناعالمیه استکهلم: -

زیست صورت صریح رابطه بین حق فردی انسان و کیفیت محیط
شناسایی و پذیرش اصل استفاده  دهد.را مورد شناسایی قرار می

بار از سرزمین در اسناد محیط زیستی برای اولین بار در غیر زیان
میان ایاالت متحده و کانادا در  «تریل اسملتر»داوری موسوم به 

( پس از آن این 1302 فرد،)وثوقی میالدی آمده است. 1011
تصریح شده است. به موجب اصل  اصل در اعالمیه استکهلم نیز

ها، بر طبق منشور سازمان ملل متحد و دولت این اعالمیه، 21
برداری از اصول حقوق بین الملل، دارای حقوق حاکمه برای بهره

باشند و زیستی خود میشان،مطابق سیاست های محیطمنابع
مسئول هستند ترتیبی دهند تا فعالیت های انجام شده در حیطه 

یا نظارت آنها موجب ورود زیان به محیط زیست سایر  صالحیت
در  21کشورها یا مناطق خارج از صالحیت ملی آنها نگردد. اصل 

 است زیست از جایگاه واالیی برخوردارحقوق بین الملل محیط
 (.1311 )رمضانی قوام آبادی،

هدف  :12و دستور کار 2991کنفرانس ريو دو ژانیرو -

 کشور جهان در برزیل، 109با حضور  اصلی اجالس ریودوژانیرو
پایدار در زمینه های حفاظت از جو زمین،مبارزه رسیدن به توسعه

با نابودی جنگل ها،پیشگیری از آلودگی آب و هوا بود.در این 
برای دستیابی به  رهبران جهان، نشست ضمن تصویب بیانیه ریو،

 ودند.نم 21کار اقدام به تصویب برنامه دستور اهداف مورد نظر،
 پایدار به عنوان حامی اهداف این دستورایجاد کمیسیون توسعه

(.در 1311)دفتر حقوقی،  نیز از دیگر فعالیت های اجالس بود کار،
کنار این دستورکار از مهم ترین دستاوردهای کنفرانس ریو 
تشکیل کنوانسیون تغییرات آب و هوا در جهت محدود کردن 

اکسیدکربن و باالخره ن دیای و کنترل میزاگازهای گلخانه
 (.1311)رحیمی،  بود 21 قرن در جهانی پایدار توسعه به دسترسی

زيست در زمینه توسعه کنفرانس جهانی محیط -

این اجالس جهانی به منظور (: 1001 )ژوهانسبورگ پايدار

تلف برگزار نجات سیاره زمین از تهدید تخریب و آلودگی های مخ
ده این اجالس با اجالس ریو و کننشد. نکته مهم و متمایز

 )التزام به یافتن راهکارهای محلی و اجرایی برای پیاده استکهلم،
و سه راهکار عمده برای مقابله با تهدیدات  (کردن توافقات بود

آگاهی، فوریت  :که عبارتند از قرار داشت محیط زیستی مورد نظر
 (.1310، همکارانجوزی و و اجرا )

 (WCED) زيست و توسعه کمیسیون جهانی محیط -

حقوق و تکالیف ناشی از ضرورت  و منشور جهانی طبیعت:

این کمیسیون در سال ، حمایت از محیط زیست را مطرح کرد
کشور مختلف  22تشکیل شد و دارای اعضایی منتخب از  1013

جهان )اروپا، آفریقا، آسیا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی( بود 
به « آینده مشترک ما»تحت عنوان زارش مشهور خود و در گ

 است.  حقوق بشر در قالب توسعه پایدار توجه شده

حق به زندگی با کرامت در یک 1010در سال  اعالمیه الهه: -

 است. محیط زیست قابل دوام به طور صریح در این اعالمیه آمده
)طبق اعالم این اعالمیه در سال  شکک:پاعالمیه ب -

ی و یا دسته جمعی حق بهره :هر کسی به صورت فرد1000
 زیست سالم و متوازن)به لحاظ اکولوژیکی(را دارد. مندی از محیط

بشر و مردم در در سطح منطقه ای نیز منشور آفریقایی حقوق
خود ،در سیستم ملل آمریکایی حقوق بشر،پروتکل  21ماده 

 سالوادوربشر و همچنین پروتکل سانالحاقی به کنوانسیون حقوق
کنوانسیون اروپایی با تفسیر موسع  در سطح اروپا، ( و11)ماده 
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 را سالم زیستمحیط به کنوانسیون حق 1و بعضاً ماده  1ماده
 (.1311)دفتر حقوقی، . اند نموده شناسایی

می توان  اسناد ناظر بر تغییرات آب و هوايیدر خصوص 

 به موارد زیر اشاره کرد: 

نکته کلیدی  :(2)رژيم کنوانسیون تغییرات آب و هوايی -

مشترک  هایمسئولیت» مفهوم بر قاطعانه کیدات کنوانسیون این در
سب با بود. بر پایه این مفهوم تعهدات هر کشور متنا اما متفاوت،

 (.1309 سوریا،کوالالل)وضعیت اقتصادی آن کشور است 

کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات آب  -

وانسیون بررسی تأثیرات هدف این کن :(UNFCCC) و هوايی

نامطلوب تغییرات آب و هوایی است اما هدف خاص آن ثبات 
ای در سطحی است که اجازه سازگاری تراکم گازهای گلخانه

به  طبیعی با تغییرات آب و هوایی را به اکوسیستم ها دهد.
 که چرخه تولید غذا به خطر نیفتد و همچنین توسعهطوری

 (.1309سوریا،والالل کد )اقتصادی پایدار را ممکن ساز

در این همایش که  :2991همايش آب و هوا در برلین -

2Co ) ایگلخانه به منظور تصمیم گیری در کاهش گازهای

3,O4o,CFC CH2Nای در ( و جلوگیری از ایجاد اثرات گلخانه
بود،کشورهای آلمان و دانمارک  اطراف کره زمین تشکیل شده

اکسیدکربن تا رصدی دید 29آمادگی خود را برای کاهش 
 (.1313دبیر سیاقی، اعالم نمودند ) 2990سال

پروتکل کیوتو سه مکانیسم منعطف : 2991پروتکل کیوتو -

و تجارت  (CDM) (، مکانیسم توسعه پاکJIاجرای مشترک)
 319پیشین:  کوال سوریا،) است سیس کردهارا ت(ET) انتشارات

 جوزی و) یی شداجرا 2990فوریه  11این پروتکل در  (.312 –
کشور ایران نیز پروتکل کیوتو را در تاریخ  (.1310 ،همکاران

که کنوانسیون  است ضمن این تصویب نموده 39/19/1313
تصویب کرده و به  1/3/1370تغییرات آب و هوا را نیز در تاریخ 

 (.1310موسوی، است ) آن ملحق شده

 هوایی باره تغییرات آب و درمنطقه ای بسیاری اسناد همچنین 
 وجود دارد که بررسی آنها از حوصله مقاله حاضر خارج است.

 

گفتار دوم : جايگاه آب و هوا در آموزه های اسالم و 

 زيستی ايران قوانین محیط

 آموزه های اسالمی -الف
 کریم آب مهمترین عناصر تکوین طبیعت و منشاء زندگی در قرآن

 است:چیز توصیف شدههمه
انبیاء، آیه /الْمَاء کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَفَلَا یُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا مِنَ…»

،وهر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم آیا باز هم ایمان «39
نور، /وَاللََّهُ خَلَقَ کُلََّ دَابََّةٍ مِن مََّاء( »111ص آورند.)فوالدوند،نمی
، و خداست که هر جنبنده ای را )ابتدا( از آبی «10آیه 

هُوَ الََّذِی أَنْزَلَ مِنَ السََّماءِ ماءً لَکُمْ (.» 113ص دوند،آفرید...)فوال
اوست کسی « 19نحل، آیه /مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِیهِ تُسِیمُونَ

آشامیدنی شما از آن است و  آب() که از آسمان آبی فرود آورد که
)نیز( از آن  چرانیدروییدنی)هایی( که )رمه های خود را( در آن می

ینبت لکم به الزرع و الزیتون و (.»135ص ست.)فوالدوند،ا
النخیل و األعناب و من کل الثمرات ان فی ذلک آلیه لقوم 

(. به وسیله آن 2993 العادلی، و ... )د.« 11نحل، آیه /یتفکرون
کشت و زیتون و درختان خرما و انگور و از هرگونه محصوالت 

ا برای مردمی که رویاند قطعا در این ه)دیگر( برای شما می
 (.135ص )فوالدوند، ای استکنند نشانهاندیشه می

انسانی و تداوم آن وابسته به آب  که وجود حیات با توجه به این
های اسالم بر محافظت از آن در اماکن مختلف است، در آموزه

ها ها و چاهها، برکهها، چشمهها، رودخانهنظیر دریاها، اقیانوس
رفتن و استفاده نادرست از آب را بر  ه هدرتصریح شده، هرگون

وکُلُواْ وَاشْرَبُواْ واَلَ تُسْرِفُواْ إِنََّهُ الَ »است:  حذر داشته و فرموده
،... و بخورید و بیاشامید )ولی(  31یُحِبَُّ الْمُسْرِفِینَ/اعراف،

 )فوالدوند، داردکاران را دوست نمیکنید که او اسرافنروی زیاده
 (.78ص

های اسالمی انسان جانشین و خلیفه خداوند بر روی زهدر آمو
زمین است. برای آنکه آدمیان در زمین زیست سالم داشته باشند 

أَلَمْ تَرَوْا »ها را نیز در خدمت انسان قرار داده است.زمین و آسمان
آیه  لقمان،/أَنََّ اللََّهَ سَخََّرَ لَکُم مََّا فِی السََّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ

ها و آنچه را در زمین اید که خدا آنچه را در آسمانآیا ندانسته«29
 (.211 ص است مسخر شما ساخته...)فوالدوند،

تفاسیر المیزان و نمونه و  -در منابع تفسیری قرآن اعم از شیعه
بر آب و هوا به  -تفاسیر الجاللین و المیسر -نیز از اهل سنت

لیل بر لزوم وجود این د است که عنوان منابع حیاتی تصریح شده
 )چنانی، عناصر در تداوم زندگی بشر و موجودات زنده است

1301.) 
)ص( فرمود آدمیان در سه چیز شریکند: آب، چراگاه  پیامبر اکرم

و آتش. در این سخن آب میراث مشترک بشری است و به همه 
تعلق دارد هم از این رو حفاظت و نیالودن آن وظیفه همگانی 
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گرفتن حقوق کردن آبها تضییع و احیانا نادیدهدهاست زیرا آلو
 رو قضایو هم از این (.1317تقی زاده انصاری، دیگران است. )

 . (2)است آدمی در آب جاری نهی شدهحاجت و ریختن فضوالت
چیز امام صادق )ع( در سخنی آدمیان را محتاج و نیازمند سه

کل انسان یحتاج » پاک گوارا و سالم و هوایداند: زمین، آبمی
اصل حدیث « الی هذه الثالثه: االرض، الماء العذب، الهواء الطیب

ال یطیب السکنی اال بثالث، الهواء الطیب و الماء » چنین است:
زندگی بدون این سه عامل « الغزیر العذب و االرض الخواره

فراوان و گوارا، زمین  آب پاک و تمیز، حیاتی گوارا نیست: هوای
 (.1309 )جوادی آملی، کشت و زرعو قابل خیزحاصل

سالم برای زندگی جمعی و شهری در تبیین اهمیت آب و هوای
باره ز نخستین دانشمندان اسالمی که درا -است که ابن ربیع

برای بنای یک شهر فراهم  -استپردازی کردهشهرسازی نظریه
شیرین، است از جمله: وفور آب بودن شش شرط را الزم دانسته

مناسب و  مکان آذوقه رسانی به شهر، برخوردار بودن از هوایا
 نزدیک بودن به چراگاه و جنگل. 

همچنین به نظر ابن خلدون و ابن ارزق اگر موقعیت شهر در 
معرض جریان هوا باشد و باد از شمال و جنوب آن بوزد، آلودگی 

 (.1311 فنی و مولودی،) «هوا و بیماری حیوانات کاهش می یابد
 

 ايران یيستزمحیطقوانین و مقررات  .ب
چهل، چهل و پنج  لواصدر اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون

به دو صورت صریح و ضمنی به حمایت از حقوق و پنجاه 
 است.زیست پرداختهمحیط
هیچ کس نمی تواند »قانون اساسی مقرر می دارد:  19اصل 

به منافع اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز 
 «عمومی قرار دهد.

 هایانفال و ثروت»دارد: قانون اساسی نیز مقرر می 10اصل 
 شده، معادن، دریاها، موات یا رها هایعمومی از قبیل زمین

 ها،دره ها،کوه های عمومی،ها و سایر آبرودخانه ها،دریاچه
ث ار مراتعی که حریم نیست، طبیعی،هایبیشه نیزارها، ها،جنگل

عمومی که از غاصبین المالک و اموالبدون وارث و اموال مجهول
در اختیار حکومت اسالمی است تا بر طبق  شود،مسترد می

تفصیل و ترتیب استفاده  مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید،
 «کند.از هر یک را قانون معین می

 اظت ـحف وری اسالمی،ـدر جمه»ی: ـاسـون اسـقان 09ل ـــاص

های بعد باید در آن حیات زیست که نسل امروز و نسلیطمح
 شود.وظیفه عمومی تلقی می باشند، اجتماعی رو به رشدی داشته

های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی رو فعالیتاز این
زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند محیط

 «ممنوع است.
حمایت از آب و هوا،  عالوه بر قانون اساسی به طور مشخص

موضوع شمار بسیاری از قوانین و مقررات است که برخی از آنها 
 زیست )مصوبعبارتند از: قانون حفاظت و بهسازی محیط

قانون نحوه جلوگیری از  (،21/1/1371و اصالحیه 21/3/1303
قانون توزیع  (،1313اصالحی -3/2/1371)مصوب آلودگی هوا

( 11/1/1311و اصالحیه مورخ  11/12/1311)مصوب  آب عادالنه
 (.1309 )قاسمی،

زیست از جمله آب و هوای رسد که حمایت از محیطبه نظر می
 است. گذار داخلی قرار گرفتهنسالم مورد توجه قانو

 

گفتار سوم: حق بر آب و هوای سالم در وضعیت آب و 

 هوايی استان خوزستان

 در يک نگاه: خوزستان .الف
های کهن است. این تنوع و مهدن تمدن ثر،خوزستان سرزمین تک

های مختلف در کنار هم زیستی فرهنگمنطقه از دیرباز شاهد هم
شوش و آثار و بناهای مختلف شوشتر که  است. از چغازنبیل،بوده

های پیش دیده بگذریم، در هر نقطه این سرزمین اثری از هزاره
ا کشف نفت و به مفهوم واقعی آن در ایران ب« مدرنیزم» شود.می

سیسات خاص اکتشاف و بهره برداری از آن از خوزستان اایجاد ت
منشا گرفت. وجود بنادر مهم خرمشهر و امام که راه آهن 

شود، پاالیشگاه آبادان، کارخانجات سراسری به آن ها ختم می
سازی و طرح عظیم نیشکر متعدد پتروشیمی، کارخانجات لوله

ان در سطح ملی حکایت دارد. همه از اهمیت اقتصادی این است
پژوهشگر فرانسوی در دیدار خود از « پولین الوانیه»خانم 

ال که در دیدار وی چه وشهرهای خوزستان و پاسخ به این س
گوید که معتقد است ورود است؟ میچیزی برایش جالب بوده

زستان بوده است. از راه همان مدرنیته به ایران از طریق خو
پیش از آن شهر نشینی مدرن در ایران  زیرا سازی نوین،شهر

وجود نداشته و این نوع شهر نشینی نیز با استقرار صنعت نفت 
است. زیرا انگلیسی ها برای رفاه کارکنان و کارمندان ایجاد شده

اند تا بتوانند با خیال خود نیاز به ایجاد چنین شهرهایی داشته
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)بنیاد خوزستان « آسوده به گسترش صنعت نفت دست بزنند...
 (.1311 شناسی،

شناسان تاریخ پیدایش سرزمین خوزستان را به دوران سوم و زمین
این استان  (1313 ،)پورکاظم دهندچهارم زمین شناسی نسبت می

محل عبور سه رودخانه بزرگ کارون،کرخه و دز و همچنین 
آباد است.که این رودها با و خیر )مارون( دهای جراحیرو

جنوبی و غربی استان رسوبی به مناطق هایکردن خاکمنتقل
کشت بودن آنها را خیزی اراضی و قابلبودن حاصل پدیده دائمی
سد  7 (. بر روی رودخانه کارون10)همان: اندتشکیل داده

 کارون های:گاهدارد که شامل سد و نیرو ای بزرگ وجودزنجیره
مسجد سلیمان و  ،0 کارون ،1 ، کارون3 کارون ،2 کارون ،1

 (.1313موسوی، ) گتوند علیا است
 

 و علل آلودگی آب و هوای خوزستان: تاريخچه .ب
درصد آب رودخانه کارون  10بر اساس برخی تحقیقات بیش از 

فاضالب است فاضالبی که بیانگر عدم طراحی یک افق در 
های متعدد در ه است، از سوی دیگر سدسازیهای گذشتدهه

های کارون در استان مسیر کارون و برداشت آب از سرچشمه
ساله اخیر و  0چهارمحال بختیاری و بروز پدیده خشکسالی در 

کاهش نزوالت آسمانی موجب کاهش دبی این رودخانه از بیش 
 استمتر مکعب شده109مکعب در ثانیه به کمتر از متر 299از 

این در حالی است که اخیرا و  (.2213ار نیوز، کد مطلب : به)
هزار  139روز اهواز در هر شبانه اظهار مدیرعامل آبفای طبق
شود و جمعیت مکعب فاضالب به رودخانه کارون سرازیر میمتر

)پایگاه  هزار نفر است 373میلیون و  1شهر اهواز کنونی کالن
 (.1301 ،خبری تحلیلی شوشان

که  کننده آب شهر اهواز می باشد.میناکارون تنها منبع ت رودخانه
کننده مصارف عمده مینادلیل موقعیت استراتژیک خود ته ب

 هایباشد و بخش عمده آب، صنعتی و شهری میکشاورزی
. از گرددمی آب و پساب به خود رودخانه برصورت زهه مصرفی ب

 سال ده درهای آالینمکعب پسابمیلیون متر 31/1700 مجموع
در باال  ها(کل پساب %11 )معادل میلیون مترمکعب12/1102

اهواز وارد رودخانه کارون  های آبخانهدست آبگیر تصفیه
 شود و عمل تصفیه را با مشکالت متعددی مواجه ساختهمی

 سنگین، ها، فلزاتکشکشاورزی و آفت است. مواد آلی، سموم
 هایبا روش لوژیک معموالهای بیوزا و آلودگیعوامل بیماری

طور کامل حذف نشده و برای رسیدن به آبی با ه سنتی تصفیه ب
تر نیاز است درجه استاندارد و مطلوبیت باال به فرایندهای پیشرفته

های سنگین به شرکت، که این موضوع ضمن تحمیل هزینه
 .منبع:آبفای اهواز() دهدرضایت مشترکین را نیز کاهش می

 آب دارای که رودخانه زیادی تعداد داشتن با نخوزستا استان
رویه به دلیل مدیریت نادرست سدسازی و انتقال بی است شیرین

 .دارد قرار سختی وضعیت در های دیگر اکنونآب به استان
سالیانه و همچنین ریختن انواع زباله و سرازیری هایکمبود بارش

است تا مردم ها مزید بر علت شده ها در داخل رودخانهفاضالب
استان پهناور خوزستان قادر به اعمال حق برخورداری از بهداشت 

های مهلک و و حداقل استاندارد سالمتی نبوده و با انواع بیماری
 رو شوند.هزا روبسرطان

 کارون، رودخانه ملیکنفرانس علمی کمیته مطابق نظر عضو
 آب ترکیبات، خوزستان در سرطان بیماری اعظم بخش منشا

 در آبزی هایگونه تنوع .است جیوه و سرب مثل ترکیباتی و لودهآ
 تعداد از و کرده تغییر کارون آلودگی اثر بر خوزستاناستان
 ترتیب به کارون رود های آالینده سهم .استشده کاسته هاماهی

 شهری هایفاضالب(، درصد 11) کشاورزی بخش سه به مربوط
خبرگزاری  جب زاده،)ر است( درصد 23) صنعت و( درصد 27)

 (.1303 مهر،
 مردم از نفر هزار 199 تا 399 آمده ساالنهطبق تحقیقات به عمل

سایت  کنند.)سالمت نیوز،می مهاجرت آلودگی دلیل به خوزستان
 (.1300 نسیم شوش،

 

 
 (سر ريز فاضالب در رودخانه کارون اهواز2تصوير )

 

معضل این در حالی است که در وضعیت کنونی، عالوه بر 
وحشتناک نبود آب سالم، مهمترین و بزرگترین چالش استان، 

بار های گرد و غبار، است. آثار زیانهجوم ریزگردها و طوفان
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پدیده ریزگردها و گرد و غبار بر بهداشت و سالمت بشری و 
 زیست و کشاورزی غیرقابل انکار است. محیط

 

 
 (: وضعیت آب خانگی مردم خوزستان1تصوير )

 
( توده ای از ذرات جامد ریز غبار و گاه دود و ... Hazeرد )ریزگ»

کیلومتر  2و  1است که در جو پخش شده و دید افقی را میان 
...« آور است کند و برای بیماران تنفسی بسیار زیانمحدود می

  (.1309وحدتی، )
 که است زیستیمحیط بحران یک خوزستان ریزگردهای بحران

 تولید اصلی کانون، حاضرحال در. دارد وجود خوزستاناستان در
 از که ریزگردهایی اما است ایران داخل از، ریزگردها این

 شوندمی ایران خاک وارد عراق جمله از همسایه کشورهای
هورالعظیم  تاالب جنوبی هایبخش. اندکرده تشدید را شرایط

 النهرینبین هایتاالب نابودی و ایران در )تاالب بزرگ هویزه(
 و گردوغبارها. هستند ریزگردها تولید اصلی هایکانون عراق رد

 آن علت که اندیافته افزایش ایران در اخیر سال چند در ریزگردها
 و آب انتقال با. است عراق و ایران هایتاالب شدن خشک
 بیش و عراق هایتاالب از هکتار میلیون 2 از بیش شدن خشک

 کانون به تبدیل هاتاالب این، خوزستان هایتاالب درصد 19 از
 احیای، معضل این حل برای هاحلراه از یکی و شده ریزگرد
 و ندارد مدت کوتاه راهکار ریزگردها با مقابله. است هاتاالب

 .است سالهچندین ایمقابله نیازمند
 اهواز در خورشیدی 1312 سال از موردی صورتبه ریزگردها

 و کرد پیدا افزایش یجدّ صورت به 1311 سال از و شده دیده
 .بود خورشیدی 10 تا 17 هایسال بین آن اوج

 این اصلی امنش، حوزه این کارشناسان و زیست محیط مسئوالن
. دانندمی هورالعظیم تاالب از بزرگی بخش شدنخشک را بحران

  عـواق ایران در آن سوم یک و عراق کشور در تاالب این سوم دو

 .است

 
 ايی تاالب خشکیده عراق(: نقشه هو3تصوير )

 

 
 (: تاالب خشکیده هور العظیم4تصوير )

 )تاالب بزرگ هويزه(

 

 در نفر هزار 22 حدود هوای ناسالم در اهواز ساالنه بر اثر بحران
 و هوا آلودگی از ناشی مشکالت دلیل به خوزستان استان

شایان  .کنندمی مراجعه درمانی مراکز و بیمارستان به ریزگردها
، استان این در اسیدی باران بارش پی در 1301 آبان در استذکر 
 به را آنان که آمد پیش تنفسی مشکالت نفر صدها برای

 منجر نفر صد یک از بیش شدن بستری به و کشانده بیمارستان
، 220 آبادان در غبار و گرد میزان سال روزهای از برخی در. شد

 گتوند، 010 بهانبه، 101 امیدیه، 717 سوسنگرد، 127 اندیمشک
 این، استشده گزارش مترمکعب بر میکروگرم 119 شوش و 111

 209 تا 109 استاندارد آالیندگی میزان که است حالی در
 به اهواز در ریزگردها شدت. است مترمکعب بر میکروگرم

 سازمان آناالیزرهای سنجش قدرت نهایت از که است ایاندازه
 ،آزاد نامه دانش ،پدیا یویک) است. بیشتر ایران زیستمحیط
 (.خوزستان استان ریزگردهای بحران
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 تعطیلی، مدارس از جمله پیامدهای این رخدادهای ناگوار: تعطیلی

است  … و، تنفس در اختالل، آب قطعی، برق قطعی، ادارات
هوا  آلودگی پیِ در اهواز شهر شدنِ تعطیلعالوه بر آن نیمه

 ریزگردها با زستانخو مردم که است مشکالتی از هاییبخش
 اند.کرده تجربه

 از. درآمد تعطیل نیمه حالت به خوزستان برق، و آب قطع با
، خورشیدی 1300 بهمن 23، شنبه بامداد هایساعت نخستین

 مراکز و شد قطع خوزستان بزرگ شهرهای اغلب در برق و آب
 زیاد رطوبت و شدید گردوغبار. شدند تعطیل ادارات و آموزشی

 در اهواز مردم از جمعی، آن پیِ در. شد اعالم ضعیتو این علت
 در خوزستان اخیر بحرانی روزهای و سخت شرایط به اعتراض

 ،آزاد نامه دانش ،پدیا ویکی) ای کردند ... .گسترده تجمع اهواز
 (.خوزستان استان ریزگردهای بحران

 

 
 (: مقايسه هوای سالم و آلوده در 1تصوير )

 زکناره رود کارون اهوا

 

مطابق گزارش سازمان بهداشت جهانی شهر یک میلیون و 
سیصد هزار نفری اهواز از نظر وجود ذرات ریز آالینده در هوا 

است. در این گزارش کیفیت  ترین شهر جهان شناخته شدهآلوده
کشور جهان بررسی 01شهر در 1199هوا و آلودگی هوای بیش از

لیون نفر از ساکنان شده است و مرگ و میر ساالنه بیش از دو می
شهرهای آلوده جهان ناشی از تراکم بیش از اندازه ذرات آلوده 
میکروسکوپی در هوای این شهرها است. مطابق این گزارش 

 372 میزان آلودگی هوای اهواز با وجود یک میانگین ساالنه
میکرو گرم در متر مکعب از مرزهای بسیار خطرناک گذشته و 

جان بسیاری از شهروندان اهوازی را  این آلودگی هوا می تواند
 گرد پدیده نیز وقوع خوزستان استان مناطق دیگر در تهدید کند.

 شادگان و خرمشهر ،آبادان هایشهرستان در 19سال از غبار و
 در خاک و گرد پدیده بروز سبب متعددی شد که عوامل آغاز

مرزی در ایجاد  برون عامل نقش و است شده خوزستان استان
 بررسی (. همچنین1309 و همکاران، اورکی). «است رجستهب آن

 MODIS سنجنده از شدهمطالعه  هایموج دریافتی تصاویر
 به وارده امواج غبار تولید هایچشمه مهمترین ،است داده نشان
، عراق جنوب هایبیابان :اولویت ترتیب به، خوزستان استان
 صحرای شمال و سوریه شرق جنوب ،عربستان صحرای شمال
 (.1310، و همکاران طاووسی) «باشندمی آفریقا

 

 گیرینتیجه
دارد  )فردی و جمعی( گانهماهیتی دو« حق بر آب و هوای پاک»

که به عنوان حق بشری کمتر مورد بررسی قرار گرفته است دین 
ای معطوف داشته و از منظر سماوی اسالم به این حق، نگاه ویژه

موکد به اهمیت حمایت از آن، تاریخی در شناسایی و سفارش 
است.  ها سال قبل از ظهور حقوق بشر جهانی گام برداشتهقرن

آیات و روایات اسالمی با صراحت و شفافیت بیشتری نسبت به 
است و در مقام مقایسه، این حق در معرفی حق مذکور پرداخته

اسناد حقوق بشری، اکثرا به صورت ضمنی و به عنوان زیر 
 زیست سالم و پایدار استنباط می شود. محیطمجموعه حق بر 

زیستی کشور ایران حق بر آب و هوای سالم را قوانین محیط
گذاری کاستی وجود ندارد است و از حیث قانون شناسایی کرده

لیک در مقام اجرا و عمل نیازمند ساز وکارهای اجرایی قابل قبول 
ی سالم هستیم تا در پرتو آن مردم سرزمین ما در آب و هوا

شایان ذکر است مطابق گزارش سازمان بهداشت  زندگی کنند.
هوا با  ریز آالینده در شهر اهواز از نظر وجود ذراتجهانی، کالن

ترین شهر گرم در مترمکعب آلودهمیکرو 372میانگین ساالنه 
است و همچنین ازدیاد گرمای شهرهای  جهان شناخته شده

رسد، لذا در فصل تابستان می درجه 09 استان خوزستان به باالی
سالمندان و بیمارن و جلوگیری  جهت پاسداری از حقوق کودکان،

از مهاجرت اجباری نخبگان استانی و تعطیلی مکرر مدارس، 
رود با ها و مراکز علمی در روزهای غبار آلود انتظار میدانشگاه

افزایش مطلوب و  تقدم ساعات کار اداری در روزهای تابستان،
پیش بینی دقیق و  ل حق بدی آب و هوا به حقوق کارکنان،معقو

اعالم فوری درجه حرارت هوا و نیز اعالم تعطیلی در روزهای 
شدیدا گرم و غبار آلود از مشکالت کمبود آب و هوای سالم 
کاسته شود و در زمینه حمایت همه جانبه از آب پاک نیز با ایجاد 
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کتب درسی، بستر فرهنگی مناسب و گنجاندن دروسی در 
سالم به عنوان منبعی محدود و حق پیرامون اهمیت آب 

 قدم باشد.های حال و آینده بشری، دولت باید پیشنسل
در پایان با توجه به اهمیت استان خوزستان از نظر کشاورزی و 
صنعتی و پیامدهای ناشی از جنگ تحمیلی هشت ساله به منظور 

پیشنهادهای زیر فائق آمدن بر وضعیت موجود آب و هوایی 
 تواند راهگشا باشد:می

جلوگیری از سرریز بیش از حد فاضالب در آب رودخانه ها، آب: 

های پیشرفته صنعتی جهت دفع کامل خانهاحداث تصفیه
ها که منجر رویه آب رودخانهبی ها، جلوگیری از برداشتفاضالب

شود، ها میبه کاهش دبی آب و در نهایت شوری آب رودخانه
وگیری از ساخت سدهای متعدد و عدم انتقال غیر ضروری آب جل

از سرشاخه های رودخانه ها نظیر: رودخانه کارون، انجام مطالعات 
سازی جهت جلوگیری از پیدایش شده سدصحیح و کارشناسی 

کمبود آب و شوری آن، عدم صید آبزیان و ماهیان با سموم دفع 
آب مانند: آبگیری آفات نباتی و ...، مدیریت بهینه منابع 

داشتن های سیالبی و مرطوب نگهشده و دشتهای خشک تاالب
سازی فرهنگی و آموزش اصالح الگوی مصرف ها، زمینهآن

صحیح آب به دانش آموزان و خانواده ها وگنجاندن دروسی با 
 همین عنوان در کتب درسی.

آموزش همگانی عدم آلودگی آب و هوا و حفظ سالمتی آن،  هوا:

کشاورزی، دفع صحیح زباله و مانده محصوالتم سوزاندن باقیعد
عدم سوزاندن آن در اطراف شهرهای مناطق توریستی، تعمیر و 

یا تعویض ماشین آالت خراب و فرسوده در اولین فرصت ممکن، 
تعلیم و ایجاد فرهنگ صحیح سفر و ممانعت از سفرهای غیر 

از صید آبزیان ضروری و ایجاد ترافیک شهری، ممانعت صیادان 
و ماهیان با سموم دفع آفات نباتی و ...، ترویج فرهنگ کشت 

تردد و  مثمر در منازل و اماکن عمومی، عدمدرختان مثمر و غیر
غبارآلود، دفع صحیح و  باز در روزهایانجام ورزش در فضای 

بهداشتی فاضالب ها، افزایش سرانه فضای سبز خصوصاً در 
ت کمربند سبز اطراف شهرها، مالچ پاشی و مناطق غبار آلود، تقوی

بیابانی محدود، تشجیر مناطق بیابانی های روان مناطقتثیبت شن
ها در مناطق بیابانی ریزه)ماسه( و سنگ پخش ریگ وسیع،

زرتاغ،  درختانکاشت محدود، تعیین نوع کاربری اراضی،
گاز شهری،  بدونگازرسانی به برخی مناطق و روستاهای 

بهینه منابع آب، بررسی دقیق و صحیح وجود فلزات مدیریت 
سنگین و عناصر مختلف در گردو غبارهای فرامرزی، 

های حقوقی و رایزنی با مقامات عالی و مسئول پیگیری
 کشورهای درگیر آلودگی های فرامرزی.
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 .(1310 فخلعی،

 

 فهرست منابع

 قرآن کریم.

 ............... ، ترجمه فوالد وند.
 .1ج تهران، . جامعه شناسی حقوقی، انتشارات جامعه شناسان،1310ارجمند سیاهپوش، ا. 

 تهران. سیر تحول قوانین منابع طبیعی و محیط زیست،انتشارات بهنامی،. 1313اعتمادی، ی. 
شهری،  . راهبرد کنترل و مدیریت آلودگی هوای کالن شهر اهواز در جهت توسعه پایدار1309، ن. ؛ اورکی، م. و موسویاناورکی، ط.

 .122_110صص کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، دانشگاه
 تهران. سایه هور، (،انتشارات سلمان،1.کتاب خوزستان)1311 بنیاد خوزستان شناسی.

 .322 کد خبر خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، .1309بهداشت آب و بیماری متنقله از طریق آب آلوده. 
 .322 کد خبر پزشکان جوان، . خبرنگارسایت1309بهداشت آب و بیماری های منتقله از طریق آب آلوده. 

 .2چ  . جغرافیای تاریخی خوزستان،انتشارات سرزمین خوز، سوسنگرد،1313ک. )چلداوی(،  پورکاظم
 .11 -31صص  ،79. مبانی و احکام فقهی محیط زیست، مطالعات اسالمی،ش1310تاریمرادی، ا. و فخلعی، م. 



 8991پاییز و زمستان ، 81 ، شماره9 ، سالو توسعه زیستمحیط  52

 . حقوق محیط زیست در ایران،انتشارات سمت، تهران، چاپ دوم.1317تقی زاده انصاری، م. 

 .1، چمرکز نشر اسراء، قم. اسالم و محیط زیست، 1309جوادی آملی، ع. 

 . حقوق محیط زیست، نشر علم کشاورزی ایران، تهران، چاپ اول.1310جعفرپور، ج. و شعاریان، ف.  ؛جوزی، ع.

 .. حق برخورداری از آب و هوای سالم با تأکید بر وضعیت آب و هوایی خوزستان، پایان نامه کارشناسی ارشد1301چنانی، ن. 

،صص 019سیاسی مطالعه موردی:گناباد، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،شماره مقاله –آب و تنش های اجتماعی م. حافظ نیا،م. و نیکبخت،
13- 12. 

، 1، شماره ی 2. حق بر سالمتی در نظام بین المللی حقوق بشر، فصلنامه حقوق بشر،دانشگاه مفید، قم، ج 1311حبیبی مجنده، م. 
 .31 -7صص
 چاپ اول. انتشارات حدیث امروز، قزوین، . بحران محیط زیست،1313یاقی، م. دبیرس

 تهران. انتشارات خرسندی، رویه ها(، )نظریه ها و . حقوق محیط زیست1311دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست. 
سی هم دید توفان های گرد و غبار در مناطق غربی . برر1309مهر، ش. و احمدی، م. شایگان ؛کوش، ج.امعصوم پور سم ؛ذوالفقاری، ح.
، 3شماره  ،10سال  ریزی محیطی،نشریه جغرافیا و برنامه (،1311: موج فراگیر تیرماه )مطالعه موردی1311تا  1311ل های ایران طی سا

 .31-17 صص
 .111-119، آبان، صص 29. انسان،توسعه،محیط زیست،کتاب ماه علوم اجتماعی، ش 1311رحیمی، ع. 

. نگاهی به اصل غیر زیان بار )پایدار( از سرزمین در حقوق بین الملل محیط زیست، علوم محیطی، سال 1311رمضانی قوام آبادی، م. 
 .71-07،صص 1چهارم، ش 
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