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 چکیده

ای هزاران ساله در تااری  اسااریری    برداری از منابع آب شیرین، ریشه هرچند که منازعه بر سر چگونگی بهره

سان باه مناابع آبای، هانناان از     آدسترسی  اوجودبملل و اقوام گذشته دارد، اما در دنیای مدرن امروزی نیز 

گیاری   در دوران شالل  خصوص بهپیشبرد دیگر مقاصد سیاسی،  برایعنوان سالح و ابزاری  این ماده حیاتی به

ای از  انگاشتن واقعیت ارتباط پینیده میان آب و امنیت از سوی پااره  نادیده باوجودشود.  منازعات استفاده می

عنوان یا    هب تواند می شیرین آبکابود منابع  ها حلایت از آن دارد که واقعیت الالل، متخصصان امنیت بین

آشالار  ه آن است ک پی در. با توجه به این مهم، این پژوهش دشومطرح الاللی  چالش پایدار در مناسبات بین

 ؛الاللای گاردد   و باین  ملای در سطح  گیری منازعه تواند سبب شلل ب شیرین میآچگونه کابود منابع  سازد

 اخیار ه اسات. تواو ت و رویادادهای    دشا ن ارائاه آن  وفصال  حال ای راساسی با  حلی راهای که تاکنون  مسئله

 .بورانی جدید در این عرصاه اسات   گیری شلل، بیانگر ای منطقهو  ملیدر سطح  فارس خلیجحوزه  کشورهای

ماورد   فاارس  خلیج  منطقه درآن را  سر برپیامدهای کابود منابع آب شیرین و تنش  آنلهاین پژوهش ضان 

پاسخی مناساب بیابادچ چاه ارتبااری باین کاباود        ،پرسشاین آن است تا برای  پی در، دهد میمطالعه قرار 

فرضایه توقیا چ کاباود مناابع آب      وجاود دارد   فارس خلیج  حوزهکشورهای  ملیمنابع آب شیرین و امنیت 

روش توقیا  در   ده اسات. کار را تشدید  فارس خلیجدر کشورهای منطقه  ملیشیرین، تنش و تهدید امنیت 

 ای است. ارالعات کتابخانه آوری جاع ابزارتوصیفی و نوع پژوهش کاربردی است و  -این پژوهش، تولیلی

 واژگان کلیدی

 یلامنیت م نش، منازعه،ت دروپلیتی ،هی

                                                                                                                                                       
 الالل دانشگاه رازی کرمانشاه علوم سیاسی و روابط بین گروه یاراستاد  

Email: Sh.Sadeghi1971@gmail.com  
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 جستارگشایی
                                      یلم که آینده زندگی بشر در ایان کاره      و          قرن بیست        پایدار    های       چالشتهدیدات اساسی و        یلی از 

 2تجدیدشاونده            آب شایرین           و ذخایر  1                                     مورد تهدید قرار داده است، کابود منابع     شدت    به        خاکی را 

                          از فقار مناابع آبای در         شدت    به   که       فارس      خلیج                               ؛ این امر در مورد کشورهای حوزه    است        در جهان 

                         مروزه جنس تهدیدات دیگار   ا                      برخالف دوران جنگ سرد،   .    یابد   ی م                         مضیقه هستند، تجلی بیشتری 

را اجتاااعی و سیاسای    های نظامزیست  از جهان بسیاری      ابعاد                            مختص به تهدید نظامی نیست و

 قارار گرفتاه  هاا ماورد توجاه     که کاتر از سایر جنبه از این منظرجدیدترین جنبه  .گیرد دربرمی

                                     دربرگیرناده کلیاه اجازای زناده و           زیست      مویط      مفهوم . است و منابع زیست مویط، امنیت است

                         و منازعه بر سر آن مالان       شود    می            استراتوسفر                          لیتوسفر، بیوسفر، اتاسفر و   -        کره زمین        یرزنده غ

   در                             منازعاه ناشای از اخاتالل                                                                    است به یلی از اشلال منازعه بر سر قدرت، منازعاه بار سار فقار،     

 دشاوار،  آن تصافیه  کاه  آب  ،          در این بین   .      رخ دهد                  و منازعه بر سر آب        مویطی      زیست       یندهای  ا  فر

 کاه  اسات  عنصار   یگاناه هاننین  است، غیرمالن آن نییگزیجا و پرهزینه و گران آن انتقال

 و چگاونگى  اسات  ضارور   حیاات  بقاا   و اقتصااد   توساعه  غذایى، مواد تولید برا  آن وجود

 بوده پذیر آسیب و مودود هم که جهان در موجود شیرین آب منابع از بهینه و مشترك استفاده

 صالح  وضعیت کننده نییتع تواند مى است، زیست مویط توسعه و زندگى، بقای اصلى عامل هم و

به یا  بواران و چاالش اساسای      فارس خلیجامری که در منطقه  ؛باشد عصر حاضر در جنگ یا

 ده است.شپایدار تبدیل 

 اند رسیده یقین به گاان از جهان مختلف کشورها  سیاستاداران حتى و 3آبشناسان امروزه

 اقصاى  در اها  جناگ  بروز عوامل از یلى آن تقسیم چگونگى و دنیا آب منابع از استفاده نووه که

پس  4شام( )دولت اسالمی عراق و جهت نیست که پیلارجویان داعش بی .بود خواهد جهان نقاط

کاه  دند کرسد موصل را نشانه رفته و تالش  ،ن اقدامنخستیعراق  در شاالتسلط بر منارقی از 

قای را تهدیاد نااوده و    عرا هاا  یلیاون م؛ امری که در صاورت توقا ، زنادگی    بر آن تسلط یابند

د. باا توجاه باه    کرخواهد غرق مترملعب آب  ها یلیونمزیر در هانون بغداد را شهرهای بزرگی 

 از علام جغرافیاای   ای کارگیری مفهوم هیدروپلیتی  که خود شااخه  هب این مهم، این پژوهش با

هاا در   سیاسی است و به مطالعه نقش آب در رفتارهاای سیاسای، مناسابات و مناقشاات دولات     

آن است کاه پیامادهای کاباود مناابع      یدر پپردازد،  و جهانی می ای های مولی، منطقه مقیاس

                                                                                                                                                       
1.Water Scarcity  

2. Renewable Water  

3. Hydrolog 

4. The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)  
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این مورد مطالعه قرار داده و برای  فارس خلیج  منطقهآن را در مقیاس  بر سرآب شیرین و تنش 

کشورهای  ملیچه ارتباری بین کابود منابع آب شیرین و امنیت بیابدچ  درخورپاسخی پرسش، 

کابود مناابع آب شایرین، تانش و     ؛این است که فرضیه توقی  وجود دارد  فارس خلیج  منطقه

روش توقیا  در ایان   ده است. کررا تشدید  فارس خلیج  منطقهتهدید امنیت ملی در کشورهای 

 یا کتابخاناه ارالعات  یآور ابزار جاعو نوع پژوهش کاربردی است و  توصیفی -پژوهش، تولیلی

 است.

گاذاری   در حوزه علم سیاست و حوزه سیاسات  مووریامنیت یلی از مباحث . نظری مبانی

 ای پدیاده امنیت . گیرد یماز ابعاد مختلفی مورد تهدید قرار  هاواره که استدر هر نظام سیاسی 

معناای                                            عادتا  ذهنی قابل توصیف است. اغلب امنیت به های بندی درجهکیفی است که بر حسب 

مویطای   تهدیدات زیسات امروزه از . (Engerer, 2009: 7) شود میتهدیدات و خطرات تعریف  نبود

ماورد آیناده بشار و     نگرانی فزایناده در  .شود یمیاد  ملیعنوان یلی از تهدیدات نوین امنیت  به

مویطای   بر زنادگی انساان باعاث شاده کاه مشالالت زیسات        زیست مویطتأثیر منفی تخریب 

موضوع تاأثیر تخریاب    دلیلبه هاین  ؛الاللی پیدا کند و بین ملیدر سیاست  روزافزوناهایتی 

 .رفتاه اسات  گقارار   الالل از پژوهشگران روابط بین ای بر امنیت مورد توجه فزاینده زیست مویط

ای ثابات و عینای وجاود نادارد. از ایان منظار، امنیات         هرابطا  های آن بین دال امنیت و مدلول

شود و تاکنون بارای توصایف، تبیاین و     مند، نسبی، پینیده و مبهم موسوب می مفهومی زمینه

اسات. هرچناد کاه میاان مراکاز       شاده  مطارح مختلفی  های نظریهبینی موضوعات امنیتی،  پیش

مختلف مطالعاتی در مورد موضوع امنیت تواف  چنادانی در ماورد چاارچوب نظاری و مفااهیم      

                                                                                         انتزاعی و انضاامی امنیت وجود ندارد، تهدیدات هاواره دستور کار امنیت را چه در ب عد داخلای  

   (.43-44چ 1387)ماندل،  دهند یا خارجی شلل می

های  پیشرفت خصوص بهالالل  و توو ت جدید در عرصه نظام بین سردبا پایان یافتن جنگ 

هااای جدیااد و تغییاارات  ، شاایوع بیاااری اناار ی شاتاب در مصاارف اقتصاادی، رشااد جاعیاات،  

و لازوم ارائاه    باوده امنیات کارسااز ن    د که دیگر نگاه سنتی به مقولهش مشخص مویطی، زیست

 گرایای،  هاای واقاع   نظریاه  .اسات ده شا تعریفی جدید از مباحاث و تهدیادات امنیتای ضاروری     

انگااری، انتقاادی و ملتاب کانهااك از رویلردهاای مطارح در        لیبرالیسام، ساازه   گرایی، نوواقع

و چارچوب مطالعاتی متفاوت در ماورد امنیات    ها فرض یشپبا ارائه  هستند کهمطالعات امنیتی 

و  اناد  آورده وجاود  باه ای را در حاوزه مطالعاات امنیتای     هاای تاازه   الالل، افا   ملی و امنیت بین

، ابعااد و شایوه   کاارگزار  مرجع، ازجالهاساسی امنیت  یها پرسشهای متفاوتی در مورد  دیدگاه



 هیدروپلیتی  و امنیت ملی 120

انگاراناه از   با انتقاد از برداشت ساده 5ملتب کانهاكدر این بین اند.  تأمین امنیت، مطرح ساخته

باه   یانگرا آرمانو  هستند قدرت راهکسب امنیت از دنبال  به گرایان که در آن واقعمفهوم امنیت 

هر دو مفهاوم   را مطرح ساخت که در آن ای یانهم، دیدگاه دارند باور مین امنیت از رری  صلحأت

مفهاوم امنیات ضاروری     تبیاین  عنوان بهترین تعریف بارای  به ارند و آن راقدرت و صلح جای د

 .(15 -16 چ1378)بوزان،  دانست

 بار مفهاوم  د تا در برابر امنیت مضی  کرملتب کانهاك، سعی  پردازان یهنظراز  6بوزان یبار

عاد نظاامی، اقتصاادی، سیاسای، فرهنگای و                 در پانج ب   ابعاد امنیت را د وکنامنیت موسع تأکید 

رویلردهاای  چارچوب تنگ و مودود دامنه امنیات در  سان  ش دهد و بدینگستر مویطی زیست

 یا منظوماه عناوان   باه  امنیات  مقولاه  باه  بایاد هااواره  ، د. از دیدگاه باوزان کناصالح  پیشین را

راور   عاام و باا امنیات باه     رور به. از این منظر، اقتصاد و سیاست داشتعدی توجهی ویژه      چندب 

از  ؛ چراکاه شاوند  یمهای تولیلی از ی  واقعیت موسوب  ثر دارد و هر دو بخشؤخاص تعاملی م

ی زیسات  موایط به بعد، دنیا پا به عصری گذاشته است کاه در آن ابعااد اقتصاادی و     1990دهه 

چ 1381)تریاف،   ای بر ابعاد سنتی سیاسی و نظامی آن حااکم شاده اسات    رور فزاینده امنیت به

نظامی، سیاسای، اقتصاادی،    را در پنج حوزه ملینیز هانون بوزان، امنیت  7ماندل. (284-283

مویطای، بسایار    زیسات ه و در این بین بار نقاش عوامال    کردمویطی بررسی  زیستاجتااعی و 

 (.1377چ83)ماندل، ورزد تأکید می

مطالعات اخیر در این حوزه نشاان  . است ملیمویطی، جدیدترین جنبه امنیت  عوامل زیست

 کنتارل  یرقابال غرویه جاعیت، کااهش مناابع ربیعای و گساترش      دهد که رشد سریع و بی می

 )ربیعای،  الالل شده اسات  های روابط بین مویطی وارد مباحث اصلی پژوهش های زیست آلودگی

اناد و   مویطی را امنیات بنیاادین ناام گذاشاته     از تولیلگران، امنیت زیست یا پاره(. 147چ1383

. منطا  اساسای امنیات    دانناد  یما شدن معنای راستین امنیت  مخدوش  برخی دیگر آن را مایه

گاذران زنادگی    یا گوناه  باه انداز جهانی، نوع بشر  انگاره است که در چشممویطی بر این  زیست

له مجازا را بیاان   ئمویطی دو مسا  خارج است. امنیت زیست ینکره زمکند که از حد توال  می

و نیاز   آیناد  یما آمیز پدید  که در پی برخوردهای خشونت مویطی زیستتخریب عوامل  ؛کند می

 کاه  یهنگاام  زیسات  موایط متی جوامع انسانی. تخریب جهان بر سال زیست مویطتأثیر تخریب 

. دشو یمامنیتی نیز تلقی  مسئلهکند، ی   آمیز تجلی پیدا می عامل برخوردهای خشونت منزله به

هاا   آفرینی کند. جنگ و نزاع نقش ثباتی یبعاملی در ایجاد  مثابه به تواند یم زیست مویطتخریب 

                                                                                                                                                       
5. Copenhagen School 

6. Barry Buzan 

7. Robert Mundell 
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خواهاد داشات. تخریاب ربیعات      یدر پا خود فرساایش ربیعات را    نوبه بهالاللی  و منازعات بین

بهبود وضاعیت ربیعات باه    رساند.  مندی و رفاه جوامع آسیب می انسان و سطح بهره یسالمت به

منجار خواهاد    ،تقویت قادرت حاکایات کاه موضاوع اصالی امنیات در رویلارد سانتی اسات         

 .(Terrif, 2006: 169- 171)شد

گاذاری  در تأثیر .گاذارد  اثار مای   ملای بر امنیت مستقیم و غیرمستقیم ، زیست مویطتهدید 

که دارای ارزشای  ربیعی  کایاب شان بر منابع ستارار سلطهها برای دستیابی یا ا دولت ،مستقیم

، تغییارات پدیاد آماده در    یرمساتقیم غ. در روش شاوند  هستند با یلدیگر وارد رقابت می حیاتی

باه  خود زمینه باروز نازاع را    نوبه بهکه  آورد یماجتااعی پدید  -آثار سیاسی زیست مویطحوزه 

کاه   هاا  دولات . منازعاات باین   1چ ازجاله (347چ 1381)تریف،  سازند فراهم می              ا شلال مختلفی 

که ریشه در کابود  ها دولت. منازعات بین 2 دارند؛ تجدید یرقابلغریشه در کابود منابع ربیعی 

 مویطای  زیسات از تغییرات  . منازعات غیرمستقیای که متأثر3 منابع ربیعی تجدیدپذیر دارند؛

 .(Homer-Dixon,1991:106-108) آیند پدید می

 خاورمیاناه و  کشاورهای  ملای گذار بر امنیات  اثراصلی  یها مؤلفهد که یلی از باید اذعان کر

ده تأمین منابع آبی ماورد اساتفا    مسئلهو در کانون آن،  مویطی زیستمسائل  ،فارس خلیجحوزه 

وجود مناابع آب شایرین   . ((Zyadin,2013:49-58است های شهری، کشاورزی و صنعتی  در بخش

کشورهای این منطقه تلقای   ملیمهم در تأمین امنیت  یا و مؤلفهاز ارکان پایدار رشد اقتصادی 

در این پژوهش با تأکید بر وجوه اقتصاادی امنیات در چاارچوب    . با شرحی که داده شد دشو یم

به بررسی آثار کایابی مناابع آب   یا منطقهرویلرد نظری و تولیلی ملتب کانهاك و در مقیاس 

باا تأکیاد بار     فاارس  خلایج کشاورهای حاوزه    ملای شیرین و تهدیادات متوجاه آن بار امنیات     

. 3 و ای در مناسابات منطقاه   قشاه منا. 2 ،ملای . تانش آبای در ساطح    1 چهایی هانون شاخص

 خواهیم پرداخت.تروریسم و تهدید منابع آبی 

را  فاارس  خلایج آثار کایابی منابع آب شیرین در ایران و کشورهای حاوزه  ارتباط،  یندر ها

دچ کااهش ساطح زیار کشات     کار مساتقیم نیاز مشااهده    در دو بخاش مساتقیم و غیر   توان یم

سوزی، کااهش ساطح آب    ها، افزایش آتش جنگل موصو ت زراعی، کاهش حاصلخیزی مراتع و

 هاای  گااه  یسات زو  وحاش  یاات حومیر دام و افزایش خسارات وارده باه   زیرزمینی، افزایش مرگ

از اثرات مستقیم ایان پدیاده هساتند. کااهش تولیاد و ساطح زیار کشات          ییها ناونهماهیان، 

ین بخش، افزایش قیاات  ن امنجر به کاهش درآمد کشاورزان و شاغال تواند یمموصو ت زراعی 

و اعاالم دعاوی و مشالالت     جرائممواد غذایی، رشد بیلاری، کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش 

 یدر پد؛ مواردی که ناامنی اجتااعی را شوبانلی  یها وام بازپرداختحقوقی در زمینه تأخیر در 
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آثار کایابی و تنش مناابع آب شایرین   . به شلل غیرمستقیم،  (Raouf, 2009:1-13)خواهد داشت

کاهش  مثال عنوان بهد. کرو اجتااعی ارزیابی  مویطی زیستاقتصادی،  یها شاخصبا  توان یمرا 

کاه   ترتیاب  یان ا باه باه هااراه دارد.    ای یاره زنجمربوط بوده که اثار  آثار اقتصادی  ازجالهدرآمد 

کنناد باا کااهش     ورزان عرضاه مای  و دیگر افرادی که کا ها و خدمات را باه کشاا   فروشان خرده

 خطرپاذیری شاوند. ایان امار منجار باه بیلااری، افازایش         و معامالت مواجاه مای   یدوفروشخر

گذاری برای مؤسسات مالی، کاهش سارمایه و کااهش درآمادهای مالیااتی بارای دولات        سرمایه

یاب  های گیااهی و جاانوری، تخر   توان به زوال گونه می مویطی زیستخسارات  ازجالهد. شو می

هاا و مراتاع، کااهش کیفیات      سوزی جنگل ، آتشوهوا آبوحش و کاهش کیفیت  زیستگاه حیات

 د.کراراضی و مراتع، کاهش تنوع و فرسایش خاك اشاره 

افازایش درگیاری باین     کااهش کیفیات زنادگی،   این پدیده نیز بر سالمتی و آثار اجتااعی 

هاایی کاه    بسیاری از مؤلفاه  . شایان ذکر استاستکنندگان آب و کاهش امنیت عاومی  مصرف

های اجتااعی نیز هستند.  شوند، دارای جنبه شناخته می مویطی زیستعنوان آثار اقتصادی و  به

مهاجرت ی  مسئله قابل توجه است کاه گااهی باا در     فارس خلیجدر ایران و کشورهای منطقه 

ت. جریاان  بودن املاناتی نظیر غاذا و آب در ساایر نقااط، سایری صاعودی یافتاه اسا        دسترس

به منار  حاشیه شاهری صاورت و حتای     یخشلسال                                      مهاجرت، معاو   از منار  خارج از ناحیه 

کشورهای مهاجرپذیر باشد که در این صورت مشلالت مربوط به پناهندگی  یسو بهمالن است 

 ملای ، تهدیاد امنیات   یادشاده تااامی ماوارد    (100چ 1386)صاالح،   را نیز در پی خواهد داشت

 جای گذاشته است. داشته و آثار نامطلوبی بر یدر پرا  فارس خلیج کشورهای حوزه

 وضعیت منابع آب شیرین. 1
 ایان  باه  آب وفور و فراوانى بارل پندار فراگرفته، آب را آن سطح دوسوم از بیش که ا  سیاره در

 کاا    یا   باه  ا  فزایناده  شلل به تجدیدشونده شیرین ها  آب که است افلنده سایه واقعیت

 مناابع  ساایر  و مخاازن  از توان ناى ،یابد تداوم آب از استفاده ینلها برا . شود مى تبدیل کایاب

. کارد  برداشات  ،اسات  آن یدبازتول و احیا به قادر آب ربیعى چرخه آننه از بیش سرعتى با آب

 هاا  اقیانوس آب پایان یب منبع 8،شور ها  آب کردن شیرین که شود تصور است مالن که هرچند

 رلاب  را سارمایه  از عظیااى  حجام  آنله بر عالوه یندافر این ولى ،دهد قرار مى بشر اختیار در را

 دارد فسایلى  ساوخت  باه  نیاز حال عین در دهد مى افزایش نیز را زیست مویط آلودگى کند، مى

 .(200چ 1376 )صادقی، است ینشدن یدتجد منبعى خود که

                                                                                                                                                       
8. Desalination 
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 یافته  یشافزابرابر  وپنج یسگذشته، مصرف آب به بیش از   چند دههری  جاعیت افزایش با

 ,Dolateyar & Gray) اسات  یافته  کاهش یاربس نفر هر ازای به یدشوندهتجد آب متوسط مقدار و

 حجام  باه  جاعیات  نسابت  هرگااه  که اشتراك نظر دارند آب نامتخصص و آبشناسان .(6 :2000

 تانش  و فشاار  و موساوس  آب کایاابى  رود، فراتر معینى حد از تجدیدشونده شیرین آب منابع

 کشاور  24 از بیش در نسبت این اخیر  دهه چند در. بود خواهد ناپذیر اجتناب آب ازکابود ناشى

 کنتارل  درباره که هایی بینی یشپ رب . است رفته فراتر هم آن از یا رسیده بورانى مرز به جهان

 راى  جهاان  جاعیات  از نفار  میلیون صدها و دیگر کشور 24 حدود ،آمده  عال به جاعیت رشد

 در بینى پیش قابل تغییرات ،بر آن عالوه. خواهند گرفت قرار آب کابود آستانه در آتى  دهه چند

 دشاو  هاا  روفان تشدید یا آب منابع کاهش یا مجدد توزیع به منجر است مالن زمین کره اقلیم

 .سازد دشوارتر را آب منابع مدیریت و

 دریاهاا  و هاا  اقیاانوس  شاور  هاا   آب را زماین  کاره  آب ذخایر از درصد 97 حدود سویى از

 کاه  دهاد  ماى  تشلیل شیرین ها  آب را زمین کره آب ذخایر از درصد 3 تنها و دهد مى تشلیل

 اسات  قرارگرفتاه  قطاب دو  در یا   هاا   تاوده  صاورت  هبا  نیاز  ناچیز مقدار هاین عاده قسات

 در را آب مترملعاب  میلیاارد  هزار 113 حدود ساله هاه خورشید انر   (.88 چ1373 )ناسوتى،

 از ؛ریازد  یفروما  زماین  کره جزایر و ها قاره یبر رو باران و برف صورت به هیدرولی  چرخه قالب

 بناابراین، . گردد یبازم جو به دوباره و شود مى تبخیر مترملعب میلیارد هزار 72 حدود مقدار این

 10ها آب روان و ها آبراه و ها رودخانه در یافتن جریان یا 9زیرزمینى ها  نواآبخ تغذیه برا  که آبى

 در مترملعاب  میلیارد هزار 40 حدود چیز  ،ماند مى باقى ها اقیانوس و دریاها سو  هب حرکت و

 .(16 –17 چ1373 و روی، )انگلان است سال

 صاورت  باه  مترملعاب  میلیاارد  هازار  28 حادود  شایرین،  آب مترملعب میلیارد هزار 40 از

 مهاار  بارا   مترملعب میلیارد هزار 12 فقط ترتیب بدین. ریزد مى دریاها به سیالبى های یانجر

 در و اساتوایى  منار  مانند ،ها یانجر بعضى آنجاکه از اما ،ماند مى باقى پایدار منبع ی  عنوان به

 رو، ایان  از ؛کنناد  نااى  زنادگى  زیاد  یها انسان آن در که پیوندد مى به وقوع درجایى قطب دو

 یاباد  ماى  کااهش  در ساال  مترملعاب  میلیاارد  هازار  7 حادود  باه  یدسترس قابل آب روان مقدار

 هیادرولو ی ،  ربیعاى  چرخه راه از ربیعى منابع تاامی که ینا وجود با .(47 چ1374 ناا، )قدرت

. اسات  سال ها میلیون تا روز چند از یندافر این توق  سرعت یا نرخ شوند، ولى مى احیا و تجدید

 ناادو   تامیال  ایالات  در متار  30 تاا  پلان  در متار  1 از هاا  زیرزمیناى   آب ساطح        ا فات میزان 

                                                                                                                                                       
9. Aquifer – Ground water   

10. Run – Off 



 هیدروپلیتی  و امنیت ملی 124

 شایرین،  آب هاا   دریاچاه  و زیرزمیناى  هاا   آب سطح مداوم است. کاهش سال در هندوستان

 کاره  شادن  گارم  هاننین. است آب منابع از ناپایدار استفاده مورد در مهاى هشداردهنده عالئم

 تباع  به که گردد یم ها بارندگی شدن شدیدتر باعث و گذارد مى تأثیر آب  چرخه نوسانات بر زمین

 .شوند مى خارج دسترس از سیل صورت به

 مواجاه  مشاللى  با آب مقدار نظر از کشور ی  آنله برای الاللى بین استانداردهای اساس بر

 از نفر هر سهم میانگین عال، باشد؛ در مترملعب هزار 10 باید  فرد هر سالیانه آب سرانه نباشد،

 هرسااله است که این میازان   سال در مترملعب 7000 متوسط رور به میلیاردی دنیا 7 جاعیت

مترملعاب،   1000 تاا  500کشورهای با سارانه باین    (Boberg, 2005: 15). استدر حال کاهش 

 یاا  فشاار  باا  ادوار  یاا  مداوم رور هب مذکور حدنصاب از تر یینپا دچار کابود مزمن و کشورهای

 .(Falkenmark and Widstrand, 1989) شوند مى مواجه آب کابود تنش

 کاباود  از ناشاى  فشار با نفر میلیون 335 کل جاعیت کشور با 28 میالد ، 1990 سال در

 در دنیاا  ساطح  در کشاور  52 تا 46 بین میالد ، 2025 سال تا. بودند آب مواجه کایابى یا آب

ساه   در آنها جاعیت رشد نرخ به بسته کشورها این جاعیت. گرفت خواهند قرار بند  ربقهاین 

 برابار  نایم  و یا   معادل با  رقم دو تفاوت .شود مى زده تخاین میلیارد نفر 3 تا 1 بین آتى دهه

( )انگلاان،  1نگااره شاااره   ) اناد  زیسته مى شرایطى چنین در 1990سال  در که است جاعیتى

 .(24–25 چ1373 رو ،

 توزیع منابع آب شیرین و جمعیت در جهان -(1نگاره شماره )

 قاره درصد از جمعیت جهان درصد از آب شیرین جهان

 آمریلای شاالی ./.8 ./.15

 آمریلای جنوبی ./.6 ./.26

 اروپا ./.13 ./.8

 آفریقا ./.5 ./.11
 آسیا ./.60 ./36.
 فارس خلیجو  خاورمیانه ./.5 ./.1

 (136چ 1393منبعچ مهلویی و هالاران،)

 زعهمنا تنش وشیرین،  کمبود منابع آب. 2
 و آورناد  وجاود  هب جدید  ها  تنش یا دهند افزایش را موجود ها  تنش توانند مى منابع کابود

امروزه کاباود مناابع آب باه هااراه افازایش بسایار فزایناده         .نیست مستثنى  قاعده این از آب

ترین کابوس و چاالش دولتااردان    تقاضای مصرف در بخش شهری، صنایع و کشاورزی به بزرگ

 تبدیل شده است. فارس خلیجکشورهای حوزه 
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 جناگ  شادن  الاللاى  باین  باعث استراتژی  کا   این به جهانى عالقه و نفت اهایت گرچها

. نااندناد  بهاره  باى  آسایب  از آب منابع ،مذکور رویارویى در ولى شد، 1991 سال در فارس خلیج

 اساتفاده  خاود  موادود  املاناات  چارچوب در موجود های فنون و روش تاام از که حسین صدام

؛ اماری  کرد صادر را کویت کن یرینش آب ها  دستگاه کردن پیاده دستور خود سربازان به کرد مى

دامن زد و امنیت منابع آب شیرین شهروندان این کشاور را باا تهدیادی    که به تنش آبی کویت 

 دکر آلوده را آن و شد ریخته فارس خلیج ها  آب در که نفتى ،سو  دیگر از .رو ساخت هبزرگ روب

 و اهایات         ضاانا   کاه  رساانید  آسایب  نیاز  ساعود   عربساتان  کان  یرینشا  آب هاا   دستگاه به

 .(201چ 1376 )صادقی، دهد مى نشان نیز را ها دستگاه این پذیر  آسیب

 ریشاه  دنیاا  منار  تاام در که جهان در موجود شیرین آب منابع تقسیم سر بر تنش امروزه

 و شاهر   مشاترکان  آب میاان  تضااد  ایجااد  از کاه  آیاد  یدرما  مختلفى شلال  ا  به است دوانیده

 منطقاه  و خاورمیاناه  در یارع تاام ای مناقشه به و شود مى شروع متوده یا تا غرب در کشاورز 

از  .دور از انتظاار نیسات   نزدیا ،  ا  آیناده  درتوق  آن  که واقعیتى .گردد مى ختم فارس خلیج

ها از دوازده عامل جغرافیایی کاه تانش و کشاالش را در مناسابات      ای از  ئوپلیسن دیدگاه پاره

قسایم  د، شش عامل مرتبط با تانش بار سار چگاونگی ت    کرکشورهای ی  منطقه ایجاد خواهد 

 شادت  باه  را دسترساى باه آب   املاان  اقتصااد ،  -اجتاااعى  عوامل که هرچند .استمنابع آب 

 یا دو بین که ىیها دریاچه وها  رودخانه در حوزه حقابه اما مناقشه بر سر ،دهد قرار مى تأثیر توت

تغییار   ،قارار دارناد   الاللى بین مرزها  از فراتر که ییها آبخانه    آب  و هستند مشترك کشور چند

مرزی مشترك و نیز انزوای جغرافیایی کشورهای موصور در خشلی و تالش  یها رودخانهمسیر 

 مثال عنوان به. کند مى تر ینیدهپ بازهم را آب به دسترسى مشلل های آزاد، برای دسترسی به آب

 امار   آنها در آب سر بر مناقشه که هستند منارقى از اروندرود و فرات و دجله اردن، رود حوزه

 (Haggett, 2000: 372).است درآمده فعل به یا بوده بالقوه

 هااا  شاااخص از دیگار  یلااى مرزهاا،  از ورود  سااطوى هاای  یااانجر باه  وابسااتگى میازان 

 هاا   جریاان  باه  کشاورها  اتلاا  . شود مى موسوب آب کابود قبال در کشور ی  پذیر  آسیب

 و سازد مى پذیر آسیب ،قرار دارد کنترلشان از خارج که ىینیروها برابر در را آنها ،از مرزها ورود 

 باه  هانناین . یاباد  ماى  افازایش  جد  رور  به نیز پذیر  آسیب این آب، برا  تقاضا افزایش با

 مرزهاا   از که ىیها آبخانه و کشور چند یا دو بین مشترك آبریز حوزه 200 از بیش وجود علت

 افازایش  بارا   ازپایش  یشبا  زمیناه  جاعیات،  افازایش  علات  باه  نیز و روند مى فراتر الاللى بین

 و خشا   مناار   در ویاژه  هبا  ،مشاترك  ها  آب از استفادهچگونگی  سر بر ا  منطقه ها  تنش

 .است آمده فراهم ،هستند مواجه آب کابود با اکنون هم که خش  نیاه
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 هساتند؛  مشاترکى  یهاا  آبخانه دارا  هاسایه کشورها  با خاورمیانه کشورها  از بسیار 

 را موارد  جهان قاره پنج هر در که دهند مى تشلیل را الاللی ینب مرزها  ،ها آب که ییدرجاها

بساتر   تواناد  ماى  اراضى شلل رو  بر گذار  رسوب و فرسایش از حاصل تغییرات یافت، توان مى

 کاه  یدرصورت دیگر یها حوزه به رودخانه ی  حوزه از آب انتقال هاننین د.کن فراهم را منازعه

 باه  تا .شد خواهد زا بوران ا  بازدارنده ررز به       معاو   باشد، مواجه الاللی ینب مرزها  از عبور با

 منعقاد  آب مناابع  باه  مخاتص  مورد  مسائل حل برا  جهان کشورها  بین پیاان 300 امروز

 مادیریت  وجاود،  ایان  با است. گردیده منظور آب درباره بندهایى پیاان، 2000 در و است شده

 متأسافانه . اسات  اساتثنا   یا   ،باشاد  قاعاده  اینله یجا به الاللى بین آبریز یها حوزه هااهنگ

 ایان  حال  باه  ماؤثر   کاا   الاللاى  باین  هاا   آب از بردار  بهره نووه مورد در موجود قوانین

 (.18 –21 چ1373 رو ، و انگلان) کند ناى رویارویى

 آب تجدیدشاونده،  آب مناابع  ىینهاا  مارز  به تقاضا مقادیر شدن نزدی  و جاعیت افزایش با

 و قاومى  هاا   رقابت آنها در که شود تبدیل منارقى ها  یرویارو در ا  جرقه صورت به تواند مى

 دهاه  ی  عرض در که باورند این بر تولیلگران از ا  پاره ،درواقع. دارد دیرینه ا  سابقه سیاسى،

 هاا  یآشت و ها یاروییرو مرکز در نفت یجا به قیات گران و کایاب کا   ی  عنوان هب آب آینده،

 نیاز  را جهاانى  امنیات  حتاى  آب جهاانى  بوران این تا بدانجاست که امروزه .گرفت قرار خواهد

 تولیلگاران  کاه  تاا جاایی   است؛ ناوده توول دستخوش نیز را ملى امنیت مفهوم و دهکر تهدید

-1990) اقتصااد   دوره دو باه  را مایالد   2030 تاا  1950 هاا   ساال  مویطى، زیست مسائل

 تقسایم  ایان  در اهایات  حاائز  نلتاه  .اناد  کرده تقسیم( 1990-2030) مویطى زیست و( 1950

 ماهیات          عاادتا   ىلا م امنیات  ،1950 - 1990 دوره در کاه  اسات  نهفتاه  واقعیت این در ،بند 

 - 2030 دوره در کاه  آن حاال  شد؛ مى سرد مشخص جنگ توسط و داشت نظامى و ایدئولو ی 

 و بود خواهد مویطى زیست مسائل و شغلى ،غذایى امنیت یرتوت تأث بیشتر ملى امنیت ،1990

)باراون و   شاد  خواهناد  جاا  هجابا  الاللى بین و ملى مرزها  در اغلب شغل بدون و گرسنه مردم

 .(1374 هالاران،

 بیناى  پایش  1988 ساال  در واشانگتن  استراتژی  مطالعات مرکز ها، واقعیت این به توجه با

 در منطقاه  یلی از عوامال اصالی منازعاه    آب نفت، یجا به میالد  یلم و قرن بیستدر  که درک

 اقتصاد  -سیاسى های گیری یمتصا موور کشورها این در و خواهد بود فارس خلیجو  خاورمیانه

 مسائله  ترین اساسى عنوان به آن به مربوط مسائل و آب بلله بود؛ نخواهد نفت دیگر اجتااعى، و

 در بعاد   جناگ  هلا ینا ،آن از فراتار  و شاد  خواهاد  مطارح  ملاى  سیاسات  مشى خط تعیین در

 آغااز  در. شاود  ماى  برپاا  آب های قطره سر باشد، بر نفت ها  بشله سر بر آنله یجا به خاورمیانه
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 ده در حاداقل  کردناد کاه   بارآورد  نیاز  آمریلاا  متواده  یا تا ارالعاتى ها  دستگاه 1980دهه 

 این اکثر دارد و وجود مشترك ها  آب کابود مسئله سر بر جنگ بروز احتاال جهان در منطقه

در نیااه   ترتیاب،  بادین  .(9 چ1371 ریز ، )نى اند قرارگرفته یجنوب غرب آسیا  منطقه در نقاط

 اولویاات درصاادر آب، بوااران و آب تقساایم مویطااى، زیساات مسااائل لاام،ی  و بیساات قاارن اول

 را ملى امنیت مفهوم گرفته و قرار آب بوران در درگیر کشورها  خارجى و داخلى ها  سیاست

 آمیاز  مخاارره  چاالش  یا   با را زمامداران ،آب منابع بر مدیریت و دکر خواهد توول دستخوش

 .(1374مو یى،  ؛93 -95 چ1374 هالاران، و ؛ براون1373 )پوستل، سازد مى مواجه

 فارس خلیج منطقه در آب بحران تنش. 3
                                                                 مفارط از مناابع آبای، مصارف بایش از حاد ناشای از افازایش                برداری              هوایی، بهره   و            تغییرات آب

       رفاتن                                         کارگیری شیوه سنتی در آبیااری و هادر        ، به   ملی                       بودن کشاورزی در اقتصاد              جاعیت، موور

                         میاان کشاورهای حاوزه                                 تارین عوامال کاباود آب در                                      تاوجهی از مناابع نیاز از مهام              بخش قابل

                       اجتاااعی، نیااز باه      -                 های توسعه اقتصادی                               رود که به دلیل اجرای برنامه            به شاار می      فارس      خلیج

 عااده  هاا   خاساتگاه  از یلاى  شایرین  آب باید افزود که کابود                     شدت رو به فزونی است.       آب به

-Allan, 2002: 24) اسات  باوده  اخیر دههچندین  در فارس خلیج منطقه و انهیدر خاورم رویارویى

 فارس خلیجو  خاورمیانه  منطقه در تنش منبع عنوان به آب بوران درباره مطالعه که هرچند .(31

 اما ،است متارکز رود اردن و نیل فرات، و یعنی دجله منطقه اصلی این رودخانه حوزهبر        معاو  

 مشاترك  ها  مرکز ، آب آسیا  یعنی منطقه خش  فارس خلیجمنطقه  در شاال حال عین در

 قزاقساتان،  افتاه ی اساتقالل  تاازه  کشاورها   رویاارویى  11         ک نشایار  صاورت  به سرعت به توانند مى

 هاا   نیدر سارزم نیز  را بوران ابعاد و آیند در ازبلستان ترکانستان و تاجیلستان، قرقیزستان،

 منطقاه  .(105-106چ 1373 )گازارش ویاژه،   دهناد  گسترش فارس جیخل شاالى ماورای منار 

نباوده و   مساتثنى  بواران  ایان  از ،داراست را جهان نفت ذخایر عاده بخش که نیز فارس خلیج

 ایان  هااواره  نیز جاعیت روزافزون است. افزایش مواجه یآب کم فزاینده مشلل با که  چرا ؛نیست

 و ساطوى  هاا   آب مناابع  دارا  منطقاه  ایان  کشاورها   اغلاب . ده اسات کر تشدید را مشلل

 باه وجاود   منطقاه  در را مختلفاى  منازعات هاواره آنها از بردار  بهره و بوده مشترك زیرزمینى

 اماارات  و ساعود   عربساتان  بوارین،  قطار،  کویت، نظیر عربى خیز نفت کشورها  .است آورده

 را سرانه آب منابع کاترین ،دنیا سطح در که هستند کشور  نه از کشور پنج  جز عربى متوده

 .(World Bank, 2005) دارند

                                                                                                                                                       
11. Katalizor 
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 باردار   بهاره  ماورد  زیرزمیناى  هاا   آبخاناه  تااامى         تقریبا  فارس خلیجی منطقه کشورها در

 90 یعربساتان ساعود   در. نادارد  وجود آتى نیازها  رفع برا  جدید  منابع و است قرارگرفته

 12تجدیدناپاذیر  زیرزمیناى  هاا   آب منابع از کشاورز  بخش در استفاده مورد آبى منابع درصد

 تاا  10 باین  یابد ادامه است، درصد 10 حدود که فعلى رشد با برداشت این اگر و شود مى تأمین

عربساتان   زیرزمیناى  هاا   آب ریذخا بین، این در .رفت خواهند بین از منابع این آینده سال 20

 و زدایااى ناا   ظرفیات  از درصاد  60حاضار   حاال  . درروباه کااهش اسات    شادت  باه  یساعود 

 در آب کاردن  شایرین  ظرفیت. دارد قرار فارس خلیج منطقه در جهان سطح در آب کردن شیرین

 اغلاب  و کویات  هانناین  است. جهان ظرفیت کل درصد 30 معادل ییتنها به سعود  عربستان

 متلاى  دریاا  آب کردن شیرین به       عادتا  خود آشامیدنى آب تأمین برا  فارس خلیج دیگر امارات

 عظایم  هاا   گساتردگى دساتگاه   مورد در یعربستان سعود مقامات های ینگرانامروزه،  .هستند

 هادف  ،بروز جنگ در صورت و دارند وسعت کوچ  شهر ی  اندازه به هرکدام که کن یرینش آب

 در. اسات  درآماده  کاابوس  یا   صاورت  باه  ،گرفات  خواهناد  قرار خصاانه تروریستی و حاالت

 معارض  در اساتراتژیلى  ازلواا   فارس یجخل از کشورها  هری  زدایى نا  تأسیسات حقیقت

 (.1372؛ کند ، 8-10 چ1371 ریز ، )نى قرار دارند خرابلار  یا کامل حاله

 در سیستم این از استفاده      اصو   تأسیسات، این در خرابلار تروریسم و  بالقوه خطر بر عالوه

 دچاار  را کننادگان  مصارف  ملى امنیت غربى، کشورها  به آنها فناوری وابستگى علت به منطقه

 آب کنناده  تاأمین  منباع  تنهاا  کن یرینش آب ها  دستگاه که نقارى در ویژه هب ؛سازد مى مخارره

 خواهاد  باروز  تار  جد  صورت به پذیر  آسیب ،یستن یرپذ املان سرعت به آنها جایگزینى و است

 در هرحاال  باه  ولاى  نباشاد،  مطارح  اسات  مالان  عااد   شارایط  در خطر این که هرچند. کرد

 ماورد  اجتاااعى،  –سیاساى  فشارها  ایجاد برا  وسیله ی  عنوان هب تواند مى بورانى ها  زمان

 باروز  هنگام در که است تصور قابل ترتیب ینا به .یردقرار گ ها سیستم این تولیدکنندگان استفاده

 مطارح  جنگى فرماندهان یها اتاق در نظامى امنیت هادوش نیز آب ا ، امنیت منطقه مناقشات

 بااقى  خاود  قوت به هاننان منطقه، عرب کشورها  برا  آب مشلل که شود مى د. مالحظهشو

 .(10 چ1371 ریز ، )نى نیست انتظار از دور آنها میان نزاع احتاال و است

از  مصارفى ایان کشاور    آب از درصاد  70 حادود  کاه  گفات  بایاد  عاراق کشور  با ارتباط در

 جریاان  از درصاد  90 از بیش .شود مى کشور این خاك وارد هاسایه کشورها  های آبریز حوضه

 بخشاى از  هانناین  و ساازد  ماى  مشاروب  را عاراق  و ساوریه  کشاورها   که فرات رودخانه آب

 سرچشااه  ترکیاه  کشور از است عراق در آب تأمین اصلى منبع که دجله رودخانه ها  سرشاخه

                                                                                                                                                       
12. Non - Renewable Water 
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 توساعه  هاا   ررح سایر و سوریه توسط الثوره سدو  ترکیه توسط آتاتورك سد احداث. گیرد مى

تا  است آورده فراهم ها رودخانه دست یینپا برداران بهره برا  مشلالتى این منطقه، در آب منابع

 .ملى عراق درآمده است امنیت مسئلهبخشى از  صورت آنجا که به

با کابود  2025کشورهایی است که در سال  ازجالهبینی سازمان ملل، ایران  پیش بر اساس

درصاد از   85نزدیا  باه    (.164چ 1380)شساتلند و هالااران،    رو خواهاد شاد   مزمن آب روبه

خشا  و فراخشا  دارد. آماار و ارالعاات درازمادت       مساحت ایران، اقلیم خش  بیابانی، نیاه

های جوی باه میازان متوساط     ریزش کهدهد  میساله شبله سنجش منابع آب کشور نشان  سی

بارف و بقیاه    صاورت  بهدرصد آن  30بارد که حدود  متر در پهنه جغرافیایی ایران می میلی 250

میلیاارد   412جاوی   هاای  یزشر. با توجه به وسعت کشور، میانگین سا نه استباران  صورت به

نفوذ و رروبات خااك،    صورت بهمیلیارد مترملعب  205حدود  ،که از این مقدار استمترملعب 

میلیاارد   92شود و  )پس از بارش( از دسترس خارج می تبخیر صورت بهمیلیارد مترملعب  115

هاای   میلیارد مترملعاب ریازش   412. از شود یمآب سطوی جاری  روان صورت به نیز رملعبمت

هاای زیرزمینای    صاورت مساتقیم صارف تغذیاه آبخاوان      میلیارد مترملعب باه  26جوی حدود 

 هاای  یانجرمیلیارد مترملعب دیگر نیز از  12حدود  ،بر این . عالوه(Lehane, 2014: 2-4) گردد می

شاود کاه باا احتسااب ایان رقام، میازان کال آب          زیرزمینای مای   یهاا  آبخوانوارد  یرسطویز

 کاه  جاوی( اسات    هاای  درصاد ریازش   35میلیارد مترملعب ) 130تجدیدشونده سا نه حدود 

 در ساطح  رقم مشابه است که یدر حالاست. این  سال در هر هلتار برا  مترملعب 714 معادل

 آب مناابع  سا نه بالقوه املانات از زمین ها  خشلی از هر هلتار سهم یعنى ؛جهان ها  خشلی

 8/97 زم به ذکر است کل آب مورد اساتفاده در ایاران   است.  مترملعب 3000 به نزدی  دنیا،

درصاد در بخاش    5/1درصد آن در بخش کشااورزی،   5/92میلیارد مترملعب در سال است که 

 .(2نگاره ( )248چ 1390، )روحانی گیرد یمدرصد در شهرها مورد استفاده قرار  6صنعت و 

 منابع آبی تجدیدشونده ایران -(2نگاره شماره )

 (حجم )میلیارد مترملعب نوع منابع آبی

 412 بارش
 -282 تبخیر و تعرق
 38 های سطوی های زیرزمینی از بارندگی و جریان تغذیه منابع آب

 92 های سطوی در دسترس آب
 130 جاع منابع آبی تجدیدشونده

 (248چ 1390روحانی، منبعچ)

وابساته باه بخاش     ،ایران ملیاقتصاد  سهم درآمدهای که بخش عظیای از داشتباید توجه 

و  ملای برانگیازی در امنیات    عامال چاالش   تواناد  یما  یخشلسالاورزی است و کابود آب و کش
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درصد است و  4/11سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی  ،درواقعاقتصادی ایران باشد. 

        درصاد   90و  کشاور  تغذیاه       درصد  80درصد صادرات کا های غیرنفتی،  23اشتغال،      رصد د 25

میلیارد مترملعب  130مجاوع از  کند. این در حالی است که نیاز مواد اولیه صنایع را تأمین می

به دلیل نباود   و گیرد برداری کشاورزی قرار می میلیارد مترملعب مورد بهره 82 منابع آب ایران،

چ 1387 )حسینی، است یافتهدرصد کاهش  30دهی آبی کشور  آب، بهره انتقالهای درست  سازه

توان باه   می ازجالهکه  است ناودهرو  با مشلالت جدی روبه رامدیریت منابع آب کشور  و (280

 ،عدم توازن بین تأمین و مصارف آب  .2 ،مودودیت تأمین آب و مصرف آن .1 ؛مواردی هانون

ربیعی و اجتااعی مانند  های عدم آمادگی برای مقابله با بوران .4 ،افزایش آلودگی منابع آب .3

 نباود . 5رساانی در اثار زلزلاه و نظاایر آن،      ، سیالب، تخریب شبله آبیسال خش تغییر اقلیم، 

الگاوی مصارف مناساب و     نبود. 6های مرز مشترك،  برداری از آب های شفاف برای بهره سیاست

هاای آبای    رفتن حفظ تعادل اکوسیساتم  . خطر از دست7وری آب کشاورزی و  ایش بهرهعدم افز

 دکار بارداری از مناابع آب اشااره     های توسعه و بهاره  در ررح مویطی زیستهای  کشور و جنبه

 .(260چ 1390)روحانی، 

 فارس خلیج منطقهدر  منازعه و شیرین کمبود منابع آب. 4
 وجاود  اصالى  رارف  چهاار  ،فارس خلیجخاورمیانه و  در منطقهو منازعه  آب بوران با ارتباط در

 در حاال . اسارائیلى  رارف  .4 تارك  ررف .3 عربى ررف .2 ایرانى ررف .1 چاز عبارتند که دارند

 هاا  برناماه  ،دو این اسرائیل. و ترکیهچ هستند توانا و فعال ررف دو ،چهار ررف این میان از حاضر

 نیاز  آن اجارا   سارگرم  و ناد دار منطقاه  ساطح  در آباى  منابع توسعه برا  روشنى ها  ررح و

 داخال  در کاه  هرچناد  نادارد؛  ها آب زمینه در روشنى ا  منطقه ها  ررح ایرانى، ررف .هستند

 رارف  چنادین  حقیقات  در کاه  عرباى  ررف. است شده نائل یریچشاگ ها  موفقیت به کشور

 .(44-45چ 1373)عیسى،  است دیگران ها  ررح مجر  و غیرفعال ضعیف، موضع در است

 را رشد  تا است درصدد کشور این. است قرارگرفته توسعه راهبردها  موور آب ،ترکیه در

 بخاش  توساعه  از حاایات  و شادن  صانعتى  راه در صویح حرکت راه از گذشته دهه دو رى که

 در زیربناا  سنگ عنوان هب آب بین، این در. بیفزاید آن بر و دهد ادامه ،است دهکر آغاز کشاورز 

 انار    تولیاد  و آبیاار   ها  ررح زیرا رود؛ مى شاار به هدف این توق  برا  ترکیه راهبردهای

 و کشاورز  توسعه ها  هدف توق  وسیله ترین بنیاد  عنوان هب فرات و دجله رودها  به مربوط

 موساوم  آنااتولى  شرقى جنوب آب ررح ها، ررح این ترین مهم از. آید مى حساب به ترکیه صنعتى

 بارا   را منار  آناتولی جناوبی  آبى منابع از بخشى تا است درصدد ترکیه. است جنگل ررح به

 ،شاود  ماى  کشاور  ایان  ا  توساعه  ها  ررح اجرا  در موفقیت راه سد که ىیها دشواری بر غلبه
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 باه  را خاود  ا  منطقه هالار  ررح کشور این که یمکن مى مشاهده دلیل هاین به. گیرد کار به

 هاا   رودخاناه  یهاا  آب از بخشاى  ترکیاه  ،ررح این بر اساس. ندک مى پیشنهاد عرب هاسایگان

کشورهای عرب  به تسهیالت برخى دریافت ازا  در 13صلح لوله خط نام به را جیوون و سیوون

 .(1 نقشه) فروشد مى فارس خلیجحوزه 

 منابع آبی آناتولی جنوبی -(1) نقشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)Source: MacQuarrie, 2004: 12) 

 اماا  ،شاود  مى آغاز ا  منطقه سطح در ترکیه ا  توسعه و آبى ها  هالاری  زمینه ،سان بدین

 تاأمین  راساتا   در آشلارا دارد، ها عرب از ترکیه که برداشتى با هالار  پیشنهاد که افزود باید

 بارا   آن در ساود   گوناه  های   مقابال  در واست  کشور این اجتااعى و اقتصاد  توسعه منافع

 ایان  رساد  مى نظر به که دارد وجود مزبور ررح پیرامون ،حقیقت در. شود ناى دیده عربى ررف

 نیارو   باه  را ترکیه عربى، کشورها  در توسعه ها  فرصت از گیر  بهره با تا است درصدد ررح

 بایاد  حاال  یندرع. سازد مبدل اقتصاد  ها  زمینه در ویژه هب ،فارس خلیجو  خاورمیانه در مسلط

 جریاان  صالح  یهاا  لولاه  خاط  در کاه  هاایى  آب آشامیدنى، آب حیاتى اهایت وجود با که افزود

 ،شاد  نخواهاد  ریختاه  نظار  ماورد  کشاورها   اقتصاد  توسعه کانال در مستقیمرور  به ابندی مى

از  کاه  هاایى  آب هانناین . باود  خواهند کشاورز  ها  آب نیازمند هاننان کشورها این چراکه

 نوبه خاود  به ،یافت خواهد انتقال عربى کشورها  از برخى نیاز کردن برررف برا  صلح ها  لوله

خاود بواران    یدر پو  شده تاام عراق و سوریه کشور دو در اجتااعى و اقتصاد  توسعه زیان به

)بوچاانی و   ایران به هاراه آورده است ازجالهریزگردهای سرگردان را برای کشورهای منطقه و 

 باه  جنگال  رارح  که هنگامی دهد مى نشان موضوع این درباره ها پژوهش(. 126چ 1390دیگران، 

                                                                                                                                                       
13. Peace pipeline 
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 در اینا   کاه  فارات  رودخانه آب میزان در چشاگیر  کاهش موجب برسد، خود پایانى مراحل

 ها  رودخانه آب که شود مى آغاز زمانى فاجعه بین این در شد. خواهد ،دارد جریان سوریه خاك

 و مویطاى  زیسات  گیزند و یابد کاهش تشد به ،با  توو ت تبع به عراق خاك در فرات و دجله

 ,Biswas, Jellali)ساازد  مواجاه  جاد   بواران  با را کشور نفر از ساکنان این ها یلیونم کشاورز 

Stont, 1993) . 

 و ساوریه  های بسیاری را بارای کشاورهای   نگرانى ،ترکیه شرقى جنوب آناتولى عاران ررح

 در این کشاورها  صنعتى و کشاورز  ها  ررح اجرا  توق  برا  آب آتى کاهش مورد در عراق

 از . یلاى داشاته اسات   یدر پا در مناسابات کشاورهای ماذکور     را هایى تنش و برانگیخته آینده

 نقاش  داشاتن  باا  فرات و دجله یها رودخانه که است این اخیر کشور دو نگرانى علل ترین اصلى

 کشاورها   باه  را خاود  هاای  دیدگاه زیاد  حدود تا ساخت خواهد قادر را ترکیه  ئواستراتژی ،

 در را بیشاتر   نقاش  هاا،  آب شابله  ایان  از صاویح  گیر  بهره با ضان در کند و توایل مزبور

 نیاز  را این توان حتى ترکیه ،کارشناسان از ا  پاره به باور .نااید ایفا کشور دو  ئوپلیتی  مسائل

 )عزتى، دکن نفت مجانی تقاضا  عراق از ،آب شبله دو این رهاکردن مقابل در آینده در که دارد

 رود دره در ساوریه  عاراناى  هاا   رارح  به نسبت قبل ها مدت از که نیز عراق. (80–86 چ1371

 میلیاارد  22 جریاان  تواناد  ماى  ترکیاه  ساو   از سد احداث که بیند مى اکنون بوده، نگران فرات

دهاد. ایان در حاالی     کااهش  درصد 75 تا 50 میزان به را عراق به مزبور رودخانه آب مترملعب

کاهش منابع آبی از سرانه مصرفی بیشتری نسبت باه   باوجوداست که کشورهای سوریه و عراق، 

 .(1ناودار )؛ (45 چ1371)استار،  کشور ترکیه برخوردارند

 در کشورهای عراق، سوریه و ترکیه سرانه مصرف آب  مقایسه -(1) نمودار

 

 

 

 

 

 

 

(Source: MacQuarrie, 2004:56) 
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 موجاود  وضاعیت تاداوم   ،فارس خلیجمنطقه  در عراق کشور 14 ئوپلیتیلى انزوای به توجه با

 هرچناد کاه   .دکن مواجه بزرگ یبوران با را منطقه یگرد بار و باشد آمیز انفجار آیندهدر تواند  می

 خود هاسایه کشورها  با منطقه  ئوپلیتی  عوامل سر بر عراق کشور اختالفات و منازعه سابقه

 جریان تقلیل به خارر سوریه و عراق 1975 در سال مثال عنوان به .استمدعا  این بر ید یتأ نیز

 میلیاون  3 زنادگى  کرد مى ادعا عراق که سد الثوره آب تأمین منظور به سوریه سو  از فرات آب

 کشایده  یاار ع تااام  جناگ  ی  ورره به        تقریبا  قرارداده، تأثیر توت را کشور آن کشاورزان از نفر

 خصاوص  در ایان  ساوریه  با متشنج روابطى اخیر هاواره ها  سالدر  نیز ترکیه سویى از. شدند

 ماتهم  ساد آتااتورك   ساختن منفجر برای تورئه انجام به را سوریه بارها کشور این. است داشته

 و عاراق  ترکیاه،  کشاورها   باین  تشنج پایدار منابع از یلى خود نوبه بهموضوع  این کرده است.

 .شد خواهد کشیده نیز منطقه این سفلى کشورها  به آتى ها  دهه در آن دامنه و بوده سوریه

گیری دولت خالفت اسالمی در شاال کشاور   شلل ،نیز ملیسطح مقیاس هیدروپلیتی   در

 عراق و بخشی از سوریه و تالش پیلارجویان این دولت برای تسلط بر سد موصال و تهدیادهای  

                                              عراق را با بوران بسیار جد ی مواجه ساخته است. ملیمتوجه این سد، هیدروپلیتی   تروریستی

کیلومتری شاال شاهر   50و در  کیلومتری شاال بغداد 400سد موصل در مسیر رود دجله در 

 1986در ساال   ساد . ایان  اسات سد عاراق   ینتر بزرگو  شده واقعاستان نینوا  در شاال موصل

میلیاارد   11متر ارتفاع دارد و ذخیره آبی معادل حدود  131کیلومتر رول و  2/3تأسیس شد و 

چهارمین سد بازرگ   حال یندرع  ؛      داراست    را           مگاوات برق   1000             تولید بیش از   و توان مترملعب

                                            عالیاات سااخت ساد موصال را باه پایاان             حسین      صدام         زمانی که شود.  موسوب می خاورمیانه

                  کنترل قطعی این سد     شد.                                                          به این سد بیشتر به ناادی از قدرت عراق و ر یم وی توجه می       رساند

      باشد     بار       فاجعه                                                   خطری بسیار جدی را به هاراه داشته و دارای پیامدهایی   د     توان               توسط داعش، می

  . ( 2     نقشه  )
  

                                                                                                                                                       
14. Geographical Isol 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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 سد موصل عراق -(2) نقشه

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28772478 

         هایی را  سد     چنین                بردن از کنترل           برای بهره             های گوناگونی      راه   ها          تروریست        شناسان،             به باورکار

                                جریاان آب باه ساات بغاداد و                      تواناد کنتارل        مای    ی      راحتا       باه    ،                 با تسلط بر این سد      داعش   .     دارند

           عراق توایل     کل    به   را    ی      خشلسال                                        های کشاورزی جنوب بغداد را به دست گیرد و              هاننین زمین

         از آب را      یری      چشااگ      یار    بسا   م                         انند با تخریب این سد، حج  تو       ها می               دیگر، تروریست   ی     از سو     کند. 

                                      موصال، سابب وقاوع سایل در بغاداد             شاهر      بردن     آب           ، ضان زیر     ترتیب    ین ا    به          له کرده و         روانه دج

                                                               داعش کنترل موصل را در اختیار داشته باشاد، انجاام ایان کاار         که   ی     هنگام     ، تا    حال    ین ا    با      شوند. 

                     این سد را باه دسات                                                       ا این بدان معناست که نیروهای عراقی باید کنترل کامل                موتال نیست؛ ام 

                                               های داعاش باا کنتارل آب و بارق عاراق باه                                                    گیرند. اکنون نگرانی اصلی این است که تروریست

                              و این به معنای ایجاد ناامنی و      اند     شده   تر                                      یای خود برای تشلیل خالفت اسالمی نزدی  ؤ      توق  ر

               کشور عراق است.     ملی            تهدید امنیت 

هاای دجلاه و    هیدروپلیتی  در قسات سافلی رودخاناه  ررف دیگر منازعات بر عراق،  عالوه

هار دو باا بواران             هستند که   ی            عربستان سعود   و      کویت         کشورها    ،    فارس      خلیجفرات در منطقه 

                آب تجدیدپاذیر          سارانه            مترملعاب      118   با    ی            عربستان سعود .باشند یممواجه  یرینآب شمنابع 

                                          هم در بخش کشاورزی و هام مصاارف شاهری و                                    کشورهایی است که با تنش شدید آب        ازجاله

                                 کارشناسان بر ایان باورناد کاه         برخی    .(Al-Zahrani& Baig, 2011: 601-604)          مواجه است       صنعتی

            پاشنه آشیلی                                 سال آینده به پایان خواهد رسید.       تا چند   ی            عربستان سعود                     منابع آب زیرزمینی در 

                                                    بلندپروازانه این کشور را آشلارا به مخارره بیاندازد،     های                   بسیاری از برنامه      تنها    نه            که مالن است 

      ها از                             دامن زده و بر موج نارضایتی            این سرزمین               ای را در سراسر         گسترده             های اجتااعی          بلله تنش
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        سازی آب        شیرین                   تأسیسات عظیای برای              دو دهه گذشته   در    ،            به هاین دلیل  .       افزاید    می         این ر یم 

 .(Ouda, 2013:10-13)                                 دریا در این کشور ایجاد شده است

                   و اماارات متواده      ی                عربساتان ساعود                    کشورهای آمریلاا،                                  به لوا  تولید آب شیرین از دریا،

           کارخاناه     27   ی                عربساتان ساعود     در    و                      ساوم قارار دارناد                  هاای اول تاا                             عربی به ترتیاب در رتباه  

   ی                عربساتان ساعود  کاه   هرچند   .    کنند          تولید می     روز    هر                  میلیون گالن آب در   7 / 5          زدایی آب،      نا 

  .                               با کسری منابع آبی مواجاه اسات         بازهم                          سازی آب دریا را دارد، اما        شیرین        تأسیسات    ین  تر      بزرگ

 اسات  ییها بخش از سال در درصد هشت حدود برق با رشدی و آب بخش یعربستان سعوددر 

ایان کشاور    ملیامنیت  برای چالشی پایدار مسئله اینو  است شاهد را زیادی بسیار تقاضای که

 میلیاارد  213 کاردن  نیازمند هزیناه  مقامات سعودیبرای حل این مشلل، . آورده است وجود به

 و دارند مرفهی زندگی که ثروتاندی جاعیت روزافزون مصرف با .دهستن آینده سال ده در د ر

 در بارق  و آب تقاضاای  گریازان هساتند،   هاوا  حارارت  درجاه  زیااد  افزایش از تابستان فصل در

 2013 تابساتان  و در داشاته  افزایش چشاگیری شلل به گذشته یها سال در یعربستان سعود

   از     یی   زدا     نا                   های دولت سعودی در                 با شلست برنامه  .رسید مگاوات هزار 60 حدود به درمجاوع

                     آبای بارای تاأمین          هاا    ی      ساعود         تنهاا       ناه             این کشاور،                      منابع آبی زیرزمینی                 آب و کاهش چشاگیر 

    در                                                                    خود در تولید و خودکفاایی موصاو ت کشااورزی ندارناد، بللاه حتای                      بلندپروازان         نیازهای 

   در    ی              عربستان ساعود                   اند. شرایط بورانی     ده        ناتوان ش                                آب شرب مورد نیاز شهروندانشان هم        تأمین

         رو یااد                   ترین چالش پایش            عنوان مهم                                        که پیوسته از جنگ و مناقشات بر سر آب به      داده    رخ      عصری

نلتاه قابال             ترین است.       آفرین                                قرار گرفته که از این منظر، تنش    ای                        شود و عربستان در منطقه    می

امارات متواده   و یعربستان سعودکشورهای  قابل توجه های گذاری سرمایه اوجودب که یناتوجه 

  و    ( 3  و    2       ناودار  )                           به دلیل رشد فزاینده جاعیت   ،            سازی آب دریا       شیرین        تأسیسات  در بخشعربی 

                                                  امنیت غذایی شهروندانشان مواجه خواهند شاد؛ اماری                 با بوران جدی                    کاهش منابع آب شیرین

-Ouda, 2013: 335)        داشات             دربر خواهد           اجتااعی را      های   ی      ناآرام    خود    ی    در پ               در صورت تداوم    که

344; Shahin & Salem, 2015: 1-6).  
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 یسعود عربستان رشد فزاینده جمعیت در –(2)نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source: Shahin&Salem, 2015: 2) 

 رشد فزاینده جمعیت در امارات متحده عربی –(3)نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:(Ouda,2013:340) 

          دنیاا در            ن کشاور      تاری     آب      کام  و                               بدتر از عربستان سعودی داشاته        مراتب    به           نیز وضعیتی       کویت

   ،              نفار در ساال        هار    ی        باه ازا           این کشور               سرانه مصرفی آب     که   ی   رور    به  ؛                   های آینده خواهد بود     دهه

                                ای جریاان دارد و ناه برکاه و                                      . در ایان کشاور ناه رودخاناه       شود                      مترملعب تخاین زده می       یازده

        دوماین          عناوان        باه       کویت           شرب مصرفی      برای   ی ا      تازه              و نه منابع آب       خورد   ی م          ای به چشم         دریاچه

                   برای تاأمین بخاش           ، کویت           در حال حاضر   .   است      فارس      خلیج      منطقه                          واردکننده آب آشامیدنی در 

                                               وارد مذاکره و گفتگو با کشورهایی هانون ایران و   ،            به تزاید خود          مصرفی رو              ای از نیازهای       عاده

                                           اناد کاه حاضارند در برابار صاادرات آب          ده    کار                             است. مقامات کویتی پیشانهاد    ه  د ش          تاجیلستان 
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مقاماات دو کشاور عربساتان ساعودی و           ناد.   کن                                          شیرین از تاجیلستان به این کشور نفت صاادر  

باه   ؛بیانااك هساتند   ،باشاد  ها     ت رك کنترل و حاکایت وتت نیازشان مورد آب که نیا از کویت

 مالحظاات  از ا  پااره  شایرین،  مناابع آب  از استفاده به شدید دو کشور نیاز اوجودب هاین دلیل

ه با  ا  شایساته  ترکیاه، اساتقبال   صلح لوله خط ررح از مزبور کشورها  که دهش باعث سیاسى

 .(Fadlelmawla & Al-Otaibi, 2005: 555-570) نیاورند عال

           کشاورهایی            ازجالاه       ایران   ،     متود            سازمان ملل      زیست      مویط          کارشناسان      بینی      پیش         بر اساس

اران، )شساتلند و هالا                   رو خواهاد شاد                             با کابود مازمن آب روباه       2025                    خواهد بود که در سال 

 از یلاى  آیناده  در که هم اکنون نیز با بوران کاباود آب مواجاه اسات و   هرچند  (.164چ 1380

 البتاه  باود.  خواهاد  منطقاه  شایرین  آب مناابع  مسئله سر بر بوران و درگیر  اصلى یها ررف

 خطاوط  تعیین سر مسئله بر عراق( -)عثاانى غربى مرزها  هاسایگان با ایران رو نى منازعات

 نااوع از هرگااز ،گذشااته در اروناادرود رودخانااه باار حاکایاات چگااونگى و نوااوه نیااز و ماارز 

 شاارده  منطقاه  سیاساى  جغرافیاا   نشاده  حال  اصلى ناادها  از بیشتر و نبوده هیدروپلیتی 

          انازوا      در    را           منازعاات        ایان                          بخشای از علال تاداوم          تاوان      می   . (  14  چ     1374             )مجتهدزاده،     شود مى

        معضال        ایان     از         رهاایى         بارا         تاالش    و        خشالى     در        کشاور        ایان           موصورشدن   و      عراق           جغرافیایى

       جهات     سه     نیز   و           جغرافیایى      اصلى     جهت      چهار    از      عراق      کشور    که      آنجا    از  .  د  کر      جستجو             استراتژیلى

          انگیازه       آزاد     ها     آب    به        دسترسى   و      فارس      خلیج    بر      تسلط       آرزو    ،   است      خشلى    در       موصور       فرعى،

-   393  چ     1374          القلام،          )ساریع       باشد    می           هاسایگانش        مرزها     به       تجاوز    در      کشور     این        رهبران      اصلى

383   ) .  

    در         بسایار        هاا           لنگرگاه   و       بنادر    با      ساحل         کیلومتر      1000    از     بیش    که       هرچند   ،   نیز       ایران      کشور

            رودخاناه،        ایان          حاشایه     در           خوزساتان       یاز  خ       نفات          اساتان      شدن      واقع     علت    به     اما       دارد،      فارس    یج  خل

        سیاسى،      حیات       شاهرگ         خوزستان    که     چرا   ؛     بگیرد        نادیده    را     رود       اروند           استراتژی        اهایت      واند ت       ناى

       نظار     از           رودخاناه        ایان           عباارتى       باه       است.    آن       ربیعى     مرز          اروندرود   و       ایران           استراتژی    و         اقتصاد 

  چ     1369         ولدانی،        )جعفری     دهد    مى       تشلیل    را       ایران     فالت   ی        جنوب غرب     ضلع       دفاعى    خط            استراتژی ،

            پاذیرترین       آسیب          خوزستان،       استان    که     گفت      توان    مى         ی مذکور  ها       مؤلفه    به      توجه    با          بنابراین   ؛ (   126

      باا          ایاران            منازعاات          تواو ت          تااری        باه        نگاهى   .   است       ایران      مرز        جنوبى      جبهه       منار     از       منطقه

          بیساتم،        قارن         ویاژه    ه   با    ،       تااری         راول     در         منطقاه         ماورای      نافذ       ماال      نیز   و       منطقه     این   ی  ها      دولت

   و          )درایسدل   د  کن    مى      بیان      خوبى   ه ب       مسئله     این      قبال    در    را       ایران            بسیار زیاد         شلنندگى   و        حساسیت

 و متود ملل سازمان امنیت شورا  598 قطعنامه پذیرش      فردا     از   . (   114  –   116   چ    1369       بلی ،

 مسیر تغییر و انوراف درصدد کشور آن عراق، دولت ررف از جنگ ها  جبهه در بس آتش قبول

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22M.+Al-Otaibi%22
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 قارار داده باود   اجرا در دست رانیز  هایى ررح زمینه این در و بود خود خاك داخل در اروندرود

 آیناده  در ارونادرود   یاساتراتژ  رودخاناه  ماذکور،  ها  مؤلفه به توجه با. (1369 ولدانى، )جعفر

 بخاش   توساعه  نیاز  و مصارفى  آب تاأمین  در را خود موور  و اصلى نقش شیازپ شیب نزدی ،

دو تواناد موال منازعاه     برداری از آن می و چگونگی بهره دکر خواهد ایفا و عراق ایران کشاورز 

 .(3نقشه ) قرار گیرد کشور

 اروندرودرودخانه  وقعیت استراتژیکم -(3) نقشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(http://www.ce.utexas.edu/prof/mckinney/ce397/Topics/Arvand/Arvand (2008).pdf) 

 جاد   مویطی یستز فاجعه ی  بیستم، قرن تاری  در رول ایران نیز خاور  ها  بخش در

 اماروز  از تار  بازرگ  مراتب به ا  دریاچه درگذشته که هامون دریاچه. است بوده گسترش حال در

 را دریاچاه  ایان  موایط  به وابسته اقتصاد  ها  جنبه هاه        تقریبا  و شده کوچ  رفته رفته ،بوده

 مناار   آبیاار   منباع  تنهاا  هاامون  تنها نه هیرمند، رود از غیر. است داده قرار خود یرتوت تأث

 ایفاا  نیاز  را مرکاز   آسایا   از بخش این مردم زندگى در موور  نقش بلله ،است ایران شرقى

 از وسایعى  بخاش  هاا   آب شاود،  ماى  شاارده  آسیا بزرگ رودخانه دهاین که هیرمند .دکن مى

 و ایاران  الاللاى  باین  مرزهاا   تقسیم کانون حال یندرع و ندک مى آور  جاع را افغانستان کشور

 وساعت  باه  ا  دریاچاه  زیااد،  اغاراق  باا  هاامون  بیستم، قرن آغاز در که یدرحال. است افغانستان

. اسات  یافتاه  کااهش  هم از جدا  برکه چهار به اکنون هم ،شد مى توصیف مربع مایل 000/150

 حاصل حال یندرع ،شود مى تبدیل مویطى زیست فاجعه ی  به یجتدر به که مویطى مسئله این

، زاده مجتهاد ) اسات  افغانساتان  در آب مصارف  اجارا   باا  رابطه در ییها یاستس سلسله اجرا 

 که تدریجى مویطى  فاجعه وصف، این با .(33–38 چب1374 ،زاده مجتهد ؛11-12 ،الف ،1374

http://www.ce.utexas.edu/prof/mckinney/ce397/Topics/Arvand/Arvand
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 ا  فاجعاه  تار  آهساته  ولى ،یارع تاام تلرار        تقریبا  نااید، مى چهره مرکز  آسیا  از بخش این در

 .کند مى نابود را مرکز  آسیا  از دیگر  بخش در آرال دریاچه که است مویطى زیست

        پهناه     ین    تار       بزرگ      عنوان   و      است                                            سومین دریاچه بزرگ ایران پس از خزر و ارومیه    که       هامون

                                               نقش اساسی در زنادگی ماردم منطقاه سیساتان و       ،    دهد                    سیستان را تشلیل می          های شیرین     آب

                              در باین سالنه ایان منطقاه                                   مثبت ربیعی، اقتصادی و اجتااعی             دارای آثار                 بلوچستان داشته و 

            الاللی جهان                        عنوان هفتاین تا ب بین          هامون به    از    که           تا آنجاست                 اهایت این دریاچه            بوده است.

         ربیعای                           از روی نقشاه جغرافیاای             اما اکنون   ،   شود        یاد می                     دریاچه آب شیرین کشور     ین  تر      بزرگ  و 

         میلیاون     1                  پاذیرای بایش از           هرساله                            ای که تا کاتر از دو دهه قبل         دریاچه  .    است     شده     پاك       ایران، 

                           امروز ی  بستر خش  و تفتیده    ،  شد   ی م               ماهی از آن صید          هزار تن    12      سا نه    و                 پرنده مهاجر بود

                های دریاچه باه              گیری از نی                  زنانی که با بهره                       هزار صیاد بیلار شدند و     15   ،               با نابودی هامون   .   است

                          داماداران سیساتانی باا      .   اند      داده         ازدست                  منبع درآمد خود را    ،             اشتغال داشتند   ی   دست   ع ی   صنا      تولید 

         مهاجرت و    ،     کردند   ی م                               هزار هلتار از اراضی دریاچه چرا     70                             هزار رأس گاوی که تا دیروز در      120

  .         گرفته است                روان دریاچه قرار   ی  ها    شن     هجوم    ر ی       توت تأث      روستا      800

              هیادروپلیتی       یر           توات تاأث                                        زمانی انبار غله ایران باود، اکناون                   و بلوچستان که دیر        سیستان

               شادن دریاچاه          خشا     .     کناد    ی   ما     نرم       پنجه   و                                           افغانستان هانون موتضری است که با مرگ دسته

       حرکات         روزه و      120                                                                هامون به سبب قطع آب هیرمند توسط افغانستان، موجب افزایش بادهاای  

                       مختلف وارد کرده اسات.     ی  ها     بخش                             شده و تاکنون خسارات زیادی به           گردوغبار           های روان و     شن

                      کشاورزی، دامااروری و        منابع      رفتن                  اکنون با از بین   ،                ساکنان این منطقه   ی      خشلسال      بوران       بروز    با

                                                           حیات سیستان به رودخانه هیرمند کاه از افغانساتان سرچشااه          اند.    ده ش   رو    ه   روب            صید و صیادی 

             ایان کشاور            ثبااتی    ی   با                          ایران باه علات جناگ و       ی  سو    به                           وابسته است. آب این رودخانه    ،    گیرد   ی م

            اقتصاادی و         باار        یاان  ز       آثاار     و                  شدید شاده اسات       های   ی      خشلسال                            چندین دوره قطع و باعث ایجاد 

       هامون      تا ب    از      اثری        شرایط،     این       ادامه    با            داشته است.    پی                                      اجتااعی فراوانی را برای این منطقه در

    یر گ      دامن              مشلالت اقتصادی       تنها    نه   ،               در منطقه سیستان   ی      خشلسال        ا پدیده  ب       ه است.     ااند ن   ی  جا    به

                                             نیز بسیاری از سااکنان ایان اساتان را باا            مویطی      زیست                     بلله معضالت بهداشتی و    ،         منطقه شده

  .        کرده است    رو      روبه                ناامنی اجتااعی      مشلل

 هاای آبریاز ایاران    حوضه کارشناسان سازمان آب ایران، اظهارات بنابر این در حالی است که

 فقط آب مقدار این .است داده جا  خود در را جهان آب ذخایر مترملعب میلیارد 130 حداکثر

 توجاه  با ایران جاعیت اگر حال .باشد نفر میلیون 80حدود  جاعیتى مصرف جوابگو  تواند مى

 تواناد  ناى آب میزاناین  برسد، آینده دهه دو در نفر میلیون 100 رقم به جاعیت فعلى رشد به
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 تقاضاا   دیگار،  ساو   از باشاد.  مردم روزانه مصرفى شرب نیز و کشاورز  مصارف کننده ینتأم

 شادید  کااهش  باا  اسات  مصادف زمان، از مقطع آن در نیاز مورد آب میزان افزایش برا  فراوان

 شااهد  باید آینده در ما درنتیجه و شده مواجه بوران با ایران کشور سان ینبد ایران، نفتى ذخایر

 تاداوم  باا  . (Madani, 2005: 2-20)باشیم منطقه شیرین آب منابع سر بر کشالش و تداوم بوران

 فاارس  خلایج منطقه  در آب دور، چندان نه آینده در که شود مى استنتاج چنین ،روندهای مذکور

 ملای بر امنیات   اثرگذار نفت متغیر  هاانند تدریج به استراتژی  نیز و حیاتى ماده ی  عنوان به

 و باود  خواهاد  منطقاه  ایان  در ملای بواران   و تانش  پایادار  یلی از عوامال  و منطقه کشورها 

 متغیار  این بر اساس را آنان روابط و داده قرار خود یرتوت تأث را منطقه کشورها  ها  سیاست

 .(Bulloch and Adel, 1993) بخشید خواهد شلل جدید

 فرجام
توت تأثیر عاواملی هاناون تغییارات گساترده در نظاام       ملی امنیتدوره فرامدرن، مفهوم  در

جوامع به یلادیگر متواول     گستردهو نزدیلی  فناوری های یشرفتپالالل، توسعه ارتبارات،  بین

و ملاال اسات.    یهدوساو ، یا  رابطاه   زیسات  موایط رابطه امنیت و  این توول،شده است. در 

کناد.   املان رشاد و بالنادگی انساان را فاراهم مای     عنوان عرصه و ملان زندگی،  به زیست مویط

های اساسی را بارای   هوایی، چالش و مانند تغییرات آبهای اخیر  در دهه مویطی زیستتغییرات 

بواران   در تاوان  آن را مای آثاار  تارین   امنیت انسانی در سراسر جهان ایجاد کرده است که مهام 

، عامال  مسائله که ایان   هرچند. ده ناودمشاه یرینآب شمنابع  ازجالهکایابی منابع زیستی و 

که موجب  آورد یماما فشارهایی را پدید  ،نیست الالل منازعه در روابط بینگیری  فوری در شلل

خاود    نوبه شده و به اجتااعی یها شورشها و  تشدید تنش، تداوم کشالش و برانگیختن آشوب

  خواهد داشت. یدر پتهدید امنیتی پایداری را 

    در        فاارس         خلایج       منطقه          کشورهای              های آب شیرین         اندوخته   که      دهد   ی م           پژوهش نشان        نتایج

                                                  کاهش یافتاه اسات. مجااوع ذخاایر آب شایرین در           سوم    ی        بیش از                       ری چهار دهه گذشته به

                           هاای جهاان را باه خاود                        درصد ساهم خشالی    14      ای که         ، عرصه    فارس      خلیج  و            خاورمیانه      منطقه 

         اماارات     و   ی              عربستان ساعود                              و در این میان، کشورهایی نظیر           درصد است  2      تنها             اختصاص داده، 

                قطار تقریباا       و        کویات            کشاورهای                                             که دارای بیشترین رشد جاعیت هساتند و نیاز              متوده عربی

          را مصارف       خود           های فسیلی    آب                  های آب زیرزمینی و         و سفره    ها   ن  وا                های موجود در آبخ          تاامی آب

      هاای         و روش      هاا       کان       یرین   شا     آب                                ای جاز اساتفاده روزافازون از                              به هااین دلیال، چااره   .    اند      کرده

                    هایی بسیار خطرنااك                              ای که منجر به انباشت زباله                                 از آب ندارند. روش بسیار پرهزینه    یی   زدا     نا 

          های  روش                           شاده و در حاال حاضار         کان       یرین ش    آب    های                                        از باقیاانده مواد موجود در این دستگاه
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     باا      را      هاا                     ادامه این برناماه       است و                      یافت آنها ابداع نشده                                       علای و پایداری برای دفع بهداشتی یا باز

   ،                                                             کشور عراق به دلیال عادم تعاادل میاان جاعیات و مناابع آب            است.    ده  کر   رو    ه             تردید جدی روب

                                 ورودی خااارج از مرزهااا یلاای از    ی    هااا    آب            درصااد بااه                                             شاایرین و نیااز وابسااتگی باایش از هفتاااد

   ی       تلااپو                           یرین کشاور ایاران نیاز                         شاود. مناابع آب شا                                 پذیرترین کشور منطقه موسوب می      آسیب

                                       هاوایی، کااهش نازو ت جاوی و ا فات         و    آب       ییرات  تغ                                    جاعیت حدود هشتاد میلیون نفر است؛ با 

                    باه صادا درآماده                   در این کشاور                   زنگ خطر بوران آب       اکنون    هم                های زیرزمینی از      انه و         ذخایر آبخ

          پایادار،               یا  چاالش           عناوان       باه        شیرین                        بوران و کابود منابع آب                     این بدان معنی است که       است.

         در حاال        کاه          هرچناد    .       ه اسات                       را مورد تهدید قرار داد      فارس      خلیج              کشورهای حاشیه    ملی      امنیت 

   در                                       ، وضاعیت کشاورهای ایاران و عاراق          فاارس         خلایج         حاوزه             از هشت کشور    ی       رور نسب    به     حاضر 

                             ، اما تداوم ایان وضاعیت در           بهتر است      اندکی           منابع آبی     نظر    از                              مقایسه با سایر کشورهای منطقه

                          تسلط داعش بر سدها و منابع           تروریستی       تهدید   .                                 اندازی بلندمدت چندان امیدبخش نیست     چشم

         تواند ی      می             و افغانستان                                آبی مشترك در مرزهای شرقی ایران          بر منابع       رالبان      گروه            آبی عراق و 

                                         پایدار بارای کشاورهای ماذکور قلااداد            مویطی      زیست   و     ملی                               منبع بالقوه تنش و تهدید امنیت

     شود.
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  . 3      ااره ش           ، سال دوم،      گذاری      یاست س     نامه             فصلنامه ره  ،  «                               و پیامدهای آن در غرب کشور ایران
  چ        تهاران    ،                                      ترجااه پژوهشالده مطالعاات راهباردی       ،             هتا و هتراس                مردم، دولتت     (،    1378 )             بوزان، باری

  .               مطالعات راهبردی         پژوهشلده 
         علیزاده،     ین    و ام         هابزاده   و           عبدالوسین       ترجاه   ،    حیات      مایه     آب،  :     واحد       آخرین    (،    1373 )        ساندرا        پوستل،

      مشهد.          دانشگاهى      جهاد   چ    مشهد
              مراحل بنیادین    (،     1381 )      اصغر               ، درچ افتخاری،  «                 گرایی و لیبرالیسم      واقع »   (،     1381 )          و دیگران     تری       تریف،

                                 تهرانچ پژوهشلده مطالعات راهبردی.  ،                            اندیشه در مطالعات امنیت ملی
     دوره    ،       حقتوقى       مجله   ، «       الالال      بین      حقوق   و          اروندرود      مسیر       تغییر     ررح »    (،    1369 )              ولدانى، اصغر       جعفری

  .  12      ااره ش     دهم، 
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         گوهرشاد.       مشهدچ  ،      ایران     ملی         بر امنیت        یتیکی     ژئوپل            تأثیر تحوالت   ،  (    1389             حیدری، مواد )
                               های فرامرزی با نگاهی گذرا باه                           ریزگردها از منظر آلودگی           بررسی حقوق  »   (،  2   139                حسینی، سیدمواد )
  .  52      شااره    ،    زیست      محیط       پژوهشی   -            فصلنامه علمی  ،  «           وضعیت ایران

    از         بهیناه            اساتفاده    و            کرمانشااه          اساتان     آب       منابع    ا         مقایسه      بیالن »    (،    1375 )      فرضى     ناصر    و      خلیل       خزلى،
      نیرو.       وزارت            ، کتابخانه   غرب    اى       منطقه    آب      شرکت   چ        کرمانشاه   ، «  آن

         ترجااه    ،      آفریقا      شمال   و           خاورمیانه       سیاسى          جغرافیاى    (،    1369 )     بلی      اچ.        جرالد   و                درایسدل آ سدیر
  .      الاللی    ین ب   و       سیاسى         مطالعات      دفتر  چ      تهران   ،      یرحیدر     دره م

  .                       تهرانچ وزارت امور خارجه         چاپ دوم،   ،                  مطالعات امنیت ملی  ،  (    1383            ربیعی، علی )
  ،  «                      هاای اقتصاادی کشاور            گاذاری                           امنیت اقتصادی در سیاسات               اهایت توجه به  »   (،     1388             رنجبر، موسن )

  . 9-  10      ااره ش  ،        اقتصادی  -                    ماهنامه اطالعات سیاسی
                                 ، تهرانچ مرکز توقیقات استراتژی .                              امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران   (،     1390 )             روحانی، حسن

   ،           خاورمیانته                    فصلنامه مطالعتات    ، «      عاراق        خارجى       سیاست       مبانى       تبیین »    (،    1374 )              القلم، مواود      سریع
  . 2     ااره  ش      دوم،     سال

                          ، ترجااه سایدمواد ساید           مستائل   و       هتا         چتالش             جمعیت جهان:     (،    1380 )                       شستلند،  ان و هالاران
  .                  دانشگاه شهید بهشتی                جلد دوم، تهرانچ          میرزایی، 

              خاورمیاناه و                    هاای آیناده در                                      هیادروپلیتی  و بواران آبچ چاالش    »    (،    1376 )         الادین                صادقی، سیدشاس
  .   115-   116      ااره ش         یازدهم،     سال   ،       اقتصادى  -     سیاسى                ماهنامه اطالعات   ، «    فارس      خلیج

بار   یساال  خشا  اثارات و پیامادهای اقتصاادی و اجتاااعی     »، (1386) صالح، ایرج و داریوش مختاری
 دوره ساوم،  .علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایتران  ،«خانوارهای روستایی در منطقه سیستان

 .1 اارهش
     سات.  چ      تهران   ،         ژئوپلیتیک    (،    1371    اهلل )     عزت       عزتى،
     سات.  چ      تهران   ،            ژئو استراتژى    (، 2   137 )   اهلل      عزت       عزتى،

  و     آب           فصتلنامه   ،  «      یاران     در ا         آفارین        تانش           هااواره         عامال     دو  چ      جاعیت   و    آب »   (،     1373 )               علیزاده، مواد
  . 1   ه   اار ش      نامه        ، ویژه     توسعه
  . 1      ااره ش   ،         خاورمیانه         مطالعات         فصلنامه  ،  «         خاورمیانه       توسعه    در    آب     نقش »    (.    1373 )            عیسى، نجیب

    نو.     ررح   چ           مخبر، تهران      عباس       ترجاه   ،    2225        تا سال      جهان    (،    1372     پ ل )      کند ، 
   و    آب           ماهنامته    ،     نصار         قاسام          متارجم    ، «      کویات     در       شارب     آب         توزیاع    و         تاأمین  »    (،    1373 )  ه   ویژ       گزارش
  . 9     ااره  ش   ،    زیست    یط  مح

  . 1     ااره  ش      دوم،     سال   ،     توسعه   و    آب         فصلنامه   ، «    صلح    ی  سو    به      راهى   چ  آب       تقسیم »   (،     1373 )     پ ل      کند ، 
                                  چ ترجاه پژوهشلده مطالعات راهبردی.     تهران   ،   ملی                 چهره متغیر امنیت    (،     1387       رابرت )   ، ل    ماند

   و      فارس      خلیج        مرکز ؛       آسیا       خزر،       دریا     با       رابطه    در       ایران     ها         دیدگاه »      الف،   (    1374 )       پیروز       زاده،     مجتهد
  .  12   و    11      ااره ش      نهم،     سال   ،       اقتصادى  -     سیاسى       اطالعات          ماهنامه   ، «         خاورمیانه
       ساال    ،         خاورمیانه         مطالعات         فصلنامه   ، «          ئوپلیتی    و      زیست      مویط     آب، »    ب،   (    1374 )       پیروز            مجتهدزاده،
  . 3      ااره ش      دوم،
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                                 در کشاورهای منطقاه  ئوپلیتیاا             مویطاای        زیسات           تهدیادات   »   (،     1393 )                             مهلاویی، حجات و هالاااران  
      ااره   شا                  ، ساال چهاارم،     ای            ریزی منطقه                فصلنامه برنامه  ،  «                          با تأکید بر بوران منابع آب      فارس      خلیج
13  .  
   ،     توسعه   و    آب         فصلنامه  ،  «  آن    از       ایران     سهم   و      جهان    آب       منابع    به      گذرا       نگاهى »    (،    1373 )      مواد         ناسوتى،
  . 2     ااره       دوم، ش     سال

         مساائله   و             خاورمیاناه     در    آب         اهایاات  چ   آب         مناابع           الاللااى       باین        هااا          بواران  »    (،    1371 )                ریاز ، سااعید       ناى 
  . 1      شااره   ،      فاضالب   و    آب         فصلنامه   ، «  ها     ک ن       شیرین    آب
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