
1392پاييزوم، سفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال نهم، شماره 
49- 83صص 

1404هيدروپليتيك ايران؛ جغرافياي بحران آب در افق سال

دانشگاه اصفهان، جغرافياي سياسياستاديار ـ ∗∗∗∗حسين مختاري هشيدكتر

7/3/1392: تاريخ پذيرش12/12/1391: تاريخ دريافت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چكيده
در جهان و افزايش روزافزون مصرف، موجب كشيده شدن آب بـه عرصـة رقابـت    محدوديت منابع آب شيرين 

ميـان  سياسـي -دهي به روابـط اجتمـاعي  كشورها و گروههاي مختلف شده و آب ايفاگر نقش اساسي در شكل

با ارزشترين منبع در زندگي بشر، موجب عنوانبهدر قرن بيست و يكم كمبود آب . باشدگروههاي اجتماعي مي

معاش بسياري از انسانها در كشورهاي مختلف بويژه در مناطق خشك جهان شـده و نيـاز روزافـزون بـه     تهديد 

سوي بحران جهاني آب توسعه بيابانها بشر را بهبين رفتن منابع طبيعي وآب، تغيير الگوهاي مصرف، آلودگي، از

از كمبود عمدتاًدني و اجتماعي هاي مي كه برخي معتقدند كه جنگهاي آينده و خشونتطوربه. سوق داده است

منابع آب و مواد غذايي ناشي خواهد شد و حتي با توجه به چالشهايي كه در اين زمينه متوجه حكومتها خواهـد  

بحران آب در دنيا يك بحران حكمراني است نـه بحـران   «: بود، كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل معتقد است

جنگهاي آينده بر سر آب خواهد بود، «س بانك جهاني نيز اعالم داشت كه ايب رئين1995در سال . »كميابي آب

اي از علم جغرافياي سياسي كه به مطالعة نقش آب در رفتارهاي سياسي در مقياسـهاي مختلـف   شاخه. »نه نفت

يكي از كشورهاي خشك و نيمه خشك جهـان در منطقـه  عنوانبهايران . شودپردازد، هيدروپليتيك ناميده ميمي

تـرين عوامـل   خاورميانه، از جمله كشورهايي است كه با بحران آب مواجه است و ايـن مسـئله يكـي از اصـلي    

رود و مسائل و مشكالت بالقوه و بالفعل قابل تـوجهي  ميشماربههاي آينده محدود كننده توسعه كشور در دهه

اي، تحليلي و با شـيوه كتابخانـه  -وصيفيمقاله حاضر با استفاده از روش ت. خواهد داشتدنبالبهرا براي كشور 

هيدروپليتيك ايران را بويژه از جنبه پراكنش جغرافيايي نواحي بحراني در حال حاضر و همچنـين در افـق سـال    

. دهدمورد بررسي قرار مي» شاخص تنش آب«انداز، براساس و سند چشم1404

افزايش جمعيت و همچنين افزايش مداوم مصـرف  دهد كه با توجه به روند ها و نتايج تحقيق نشان مييافته
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مترمكعب است كه در حـال نزديـك   1800سرانه آب در كشور، سرانة آب تجديد شونده در حال حاضر حدود 

اسـتان كشـور در   11باشد و در حـال حاضـر تعـداد    مترمكعب مي1700يعني كمتر از » آستانه بحران«شدن به 

مترمكعـب  1530نيز سرانه آب تجديد شونده كشور به 1404در سال . باشندتر از آستانه مذكور ميمرحله پايين

استان در مرحله بحران آب قرار خواهند گرفت و در اين ميان وضعيت استان تهران با 13خواهد رسيد و تعداد 

. مراتب بدتر خواهد شدمترمكعب به100سرانه 

.انداز، ايرانسند چشم، 1404هيدروپليتيك، بحران آب، سال :كليديهايهواژ

مقدمه -1

تقاضا براي آب در سطح جهاني همگام با رشد جمعيت و با سرعتي بيشتر از آن، كه ناشي از 

عواملي همچون ارتقاء سطح زندگي و بهداشت، گسترش شهر نشيني، گسترش صنايع، 

300كه مصرف آب در سطح جهاني در يطوربه. است در حال افزايش است... كشاورزي و

صورت گرفته 1950برابر افزايش يافته كه بيش از نيمي از آن افزايش بعد از 35سال گذشته 

2/3و تقاضا براي آب در سطح جهاني ساالنه حدود )Dolateyar & Gray, 2000: 6(است

& Kathleen(يابددرصد افزايش مي Shelly, 2000: 108 .( امروزه عالوه بر آمارهايي كه

تشديد اين وضعيت دهندهنشانآب در سطح كره زمين است، آمارهايي نيز كمبوددهندهنشان

كميابي منابع آب، كشورهاي مختلف جهان بويژه كشورهاي مناطق . باشدهاي اخير ميدر دهه

خشك را به اتخاذ تصميمات و سياستهاي مختلفي وا داشته است كه از جمله اين سياستها 

ي، شيرين كردن آبهاي شور، انتقال حوضه به حوضه آب، توان به استفاده از آبهاي فسيلمي

درصد از سطح كرة زمين از 71با وجود اينكه . اشاره كرد... تغيير الگوهاي توليد و مصرف و

درصد آبهاي كره زمين آب شيرين و قابل شرب است كه 6/2آب پوشيده شده است، ولي تنها 

بيعي در قطبهاي شمال و جنوب و يخچالهاي طصورتبهحدود دو سوم اين مقدار نيز 

بنابراين بدون محاسبه آبهاي موجود در يخچالها، . همچنين در يخچالهاي كوهستاني قرار دارد

 Mokhtari and(صدم درصد آبهاي كره زمين مناسب براي استفاده انسان است86تنها حدود 

Ghaderi, 2008: 37 .( ميليمتر است كه 860متوسط ميزان بارندگي ساالنه در جهان حدود

پراكندگي اين ميزان بارش در جهان بسيار ناهمگن بوده و به توزيع نامنظم آبهاي شيرين در 
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ن كه در قالب مناطق نيمه خشك يدرصد از خشكيهاي زم40كه يطوربهكند، جهان كمك مي

. درصد از آبهاي شيرين جهان را در اختيار دارند2شوند، تنها بندي ميو خشك طبقه

لحاظ جغرافيايي در كمربند خشك و نيمه خشك جهان قرار دارد و ميانگين ميزان ران بهاي

باشد و با وجود ميليمتر است كه كمتر از يك سوم متوسط جهاني مي240بارندگي آن حدود 

درصد جمعيت جهان را داراست ولي 1درصد سطح خشكيهاي زمين و 2/1اينكه ايران حدود 

شمسي متوسط سرانه 1330در دهه . كندهاي ساالنه را دريافت ميصدم درصد بارش36تنها 

1800مترمكعب در سال بوده ولي در حال حاضر اين رقم به حدود 8000آب كشور بيش از 

ميليون نفر عبور نمايد، 80مترمكعب كاهش يافته است و هنگامي كه جمعيت كشور از مرز 

با توجه به اينكه . مترمكعب خواهد رسيد1700سرانه آب كشور به آستانه بحران يعني كمتر از

از نظر كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل، بحران آب در حقيقت يك بحران حكمراني 

شود و چالشهاي بسيار زيادي را در سطوح مخلف متوجه حكومتها خواهد كرد، محسوب مي

لف، پراكنش جغرافيايي لذا مقاله حاضر ضمن اشاره به مفاهيم هيدروپليتيك در مقياسهاي مخت

مناطق بحراني كشور را از نظر منابع آب تجديد شونده، در حال حاضر و همچنين براي سال 

.  دهدباشد را مورد بررسي قرار ميانداز ميكه سال افق سند چشم1404

روش تحقيق-2

شيوه آوري اطالعات نيز به تحليلي بوده و جمع-روش تحقيق مقاله حاضر از نوع توصيفي

آوري شده نيز با استفاده از روشهاي اي صورت گرفته و تجريه و تحليل اطالعات گردكتابخانه

همچنين براي . متغيره نظير ميانگين، درصد و سرانه انجام شده استهاي تكآماري و تحليل

، و نمايش فضايي Excelافزار كار رفته در متن تحقيق از نرمههاي بتحليل اطالعات و داده

.  استفاده شده استARC GIS 9.3افزار ها از نرمداده
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مباني نظري-3

هيدروپليتيك- 1-3

ها موجب شده است هاي آبريز رودخانهعدم تطابق مرزهاي سياسي با مرزهاي طبيعي و حوضه

هاي آبريز آنها كنند كه حوضهدرصد از جمعيت جهان در مناطقي زندگي 40كه امروزه بيش از 

درصد از وسعت هر يك 65تا 50و ) Safaee, 2005: 16(يا چند كشور مشترك استبين دو 

نوع تعامل ). Lazerwits, 1994: 3(هاي آبريز مشترك تشكيل داده استها را حوضهاز قاره

اي از سازگاري و برداري از منابع مشترك آبي، طيف گستردهميان ملتها و جوامع محلي در بهره

با توجه به روند افزايشي مصرف آب در . گيردزگاري و جنگ را در برميهمكاري كامل تا ناسا

ها و منابع آبي، مشاجرات هيدروپليتيك ميان جوامع و ملتهاي ساكن بخشهاي فرادست رودخانه

در فرادست و فرودست منابع آب نيز در حال افزايش است و بر همين اساس برخي 

نامند و بر اين باورند كه بيشتر دروپليتيك ميپردازان، قرن بيست و يكم را سده هينظريه

 ,Kavianirad(اي و جهاني ناشي از كمبود آب خواهد بودها و جنگهاي محلي، منطقهدرگيري

مورد مناقشه بر سر آب در جهان رخ داده 1831در نيمه دوم قرن بيستم ). 338-339 :2005

 Hamshahri(استمورد آن منجر به بروز جنگ يا انفجار سد شده37است كه 

Newspaper, 2001: 1 .( درصد كشورهاي دنيا بيش از 15طبق گزارش بهداشت جهاني در

دستي مورد استفاده قرار ها قبل از رسيدن به كشورهاي پاييندرصد آب رودخانه50

بنابراين پرداختن به مسائل آبهاي مرزي مشترك از حساسيت ). Bancroft, 2001: 12(گيردمي

بيانيه يا 38000اي برخوردار است و براي مديريت كردن آنها تاكنون بيش از يژهو اهميت و

 :Ardakanian, 2005(المللي تدوين و تثبيت شده استمعاهده بين300كنوانسيون و حدود 

. المللي نيز بندهايي در ارتباط با آب وجود داردپيمان بين2000همچنين در متن بيش از ). 3

اند كه بر ها محل تبادل جريانهاي سياسي و محور تحوالت مهم بودهانهدر طول تاريخ رودخ

 ,Hafeznia and Nikbakht(سر كسب امتيازهاي آنها جنگهاي متعددي بوقوع پيوسته است

مسئلة كمبود آب و كاهش تدريجي آن در اثر افزايش مصرف موجب شده كه ). 47-48 :2002
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اجتماعي ملتها و جوامع بشري بويژه در -ياسيدهي به روابط ستري در شكلآب نقش اساسي

يك موضوع ژئوپليتيكي تجلي پيدا كرده و بر عنوانبهامروزه آب . مناطق خشك جهان ايفا كند

هاي مثبت و همكاري بين كشورها نظير هم داراي جنبهتأثيراين . گذاردميتأثيرروابط كشورها 

هاي منفي و سياه شده و هم داراي جنبهنظام حقوقي رودخانه دانوب و نظام حقوقي درياي

در مدل ارائه توسط پيتر هاگت . باشدمناقشه برانگيز مثل منطقه خاورميانه و شبه قاره هند مي

عامل جغرافيايي را موجب تنش و مشاجره بين كشورهاي همسايه 12جغرافيدان انگليسي كه 

ي است كه بر سر منابع آب اتفاق مربوط به تنشهاي)12و 5تا 1از شماره (عامل 6داند، مي

تمايل عبور كشور همسايه محصور در خشكي براي دسترسي به -1: افتند كه عبارتند ازمي

تغيير مسير -3اختالف بر سر تفسير خط تقسيم آب، -2آبهاي آزاد از كشور همسايه، 

دن آب در ربو-5برداري از منابع درياچه مشترك، اختالف بر سر بهره-4، رودخانه مرزي

). Hagget, 2000: 372(باروي مصنوعي ابرها-6قسمت علياي رود، 

يكي از مباحث صورتبهبا توجه به اين مسائل بررسي بحرانهاي ناشي از كمبود منابع آب 

اي از علم جغرافياي سياسي كه به بررسي مورد توجه در جغرافياي سياسي در آمده است و شاخه

به بيان ديگر هيدروپليتيك از جمله زير . شودروپليتيك ناميده ميپردازد، هيداين موضوع مي

هاي سياسي با باشد كه به بررسي نقش آب در رفتارهاي علم جغرافياي سياسي ميمجموعه

.پرازدمقياسهاي مختلف مي

در رويكردهاي مختلف درباره هيدروپليتيك بر روي عواملي مانند درگيري و همكاري، معموالً

اما ميسنير در تعريف خود . شودالمللي تأكيد ميهاي آبريز بيندولتها و حضور در حوضهبازيگري 

روابط ميان دولتها، بازيگران غيردولتي و ساير ) سيستماتيك(از هيدروپليتيك آن را مطالعه سامانمند

ن تعريف بر اي. داندالمللي ميعناصر مانند نهادهاي فرادولتي درباره استفاده انحصاري از آبهاي بين

تأكيد بر - 2بررسي ارتباط متقابل ميان بازيگران دولتي و غيردولتي؛- 1: موارد زير تأكيد دارد

تالش در جهت استفاده انحصاري از آب؛- 3بازيگران و نهادهاي درون و بيرون كشورها؛ 

 ,Abdi(المللياعمال حاكميتهاي گوناگون بر روي رودهايي كه هم جنبه ملي دارند و هم بين- 4

نيا هيدروپليتيك را مطالعه نقش آب در مناسبات و مناقشات اجتماعات حافظ). 109-110 :2008
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داند اعم از آنكه در داخل كشورها و يا بين آنها و داراي ابعاد انساني و ملتها و دولتها مي

).Hafeznia, 2006: 102(المللي باشداي، جهاني و بينفراكشوري، منطقه

آيد حداقل از دو الفات و بحرانهايي كه بر سر آب بين كشورها بوجود ميحل و فصل اخت

المللي براي حمايت و اول اينكه در حال حاضر قانون صريح و قاطع بين: جهت دشوار است

هاي جهان همچون نفع وجود ندارد و يك سوم رودخانهتقسيم آب بين كشورها و جوامع ذي

اي هستند و توافقنامه هلسينكي در سال ص محلي و منطقهدانوب در اروپا تابع قراردادهاي خا

المللي است، بر اين نكته تأكيد دارد كه هاي بينهاي از رودخانهم نيز كه در مورد استفاده1966

المللي را منصفانه حق استفاده از آبهاي حوضه بينطوربههر كشوري در داخل مرزهاي خود 

المللي مانع از حصول توافق بين كشورها ت قوانين بينبنابراين عدم قاطعيت و شفافي. دارد

شوند كه محسوب مي1دوم اينكه بحرانهاي ناشي از آب جزو بحرانهاي ژئوپليتيكي. شودمي

شوند، دير پا بوده و به راحتي حل و فصل ميبرخالف بحرانهاي سياسي كه در كنفرانسها به

يك ارزش جغرافيايي مثل آب است و شوند، چرا كه منازعه بر سرراحتي حل و فصل نمي

شوند و دولتها به آساني ارزشهاي جغرافيايي در يك كشور نيز جزو منافع ملي تلقي مي

منازعه و رقابت بر سر آب ممكن است در . توانند بر سر منافع ملي دست به معامله بزنندنمي

سهاي مختلف مقياسهاي مختلف صورت بگيرد كه موجب مطرح شدن هيدروپليتيك در مقيا

:گيردشود كه مورد اشاره قرار ميمي

هيدروپليتيك در مقياس محلي: الف

هاي مربوط به آن بر روابط منابع آب و سياستتأثيرهيدروپليتيك در اين مقياس به بررسي 

هاي محلي كه ممكن است بر اثر آن در يك منطقه از كشور يا اجتماعي و اختالفات و تنش

در بسياري از كشورها ضعف مديريت منابع آب، رقابت . پردازددهد ميناحيه جغرافيايي رخ

، يـا نبراي اطالعات بيشتر در مورد بحران ژئوپليتيكي به كتاب اصول و مفاهيم ژئوپليتيك، تأليف دكتر محمدرضـا حـافظ  -1

.مراجعه شود130-126انتشارات پاپلي، صص 
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شديدي ميان گروههاي داخلي جامعه كه هر كدام داراي منافع و عاليق خاص هستند، 

).Alizadeh, 2004: 27(برانگيخته است

هيدروپليتيك در مقياس ملي: ب

- تنشهاي سياسيات مثبت و منفي و تأثيراين مقياس از هيدروپليتيك به بررسي 

هاي دولتي در خصوص اجتماعي احتمالي ناشي از سياستهاي آبي حكومت و دستگاه

اي به حوضه مديريت آب در داخل كشور مثل احداث سدها و انتقال آب از حوضه

ي دولتي در هاحكومت و دستگاه)Mokhtari and Ghaderi, 2008: 42(پردازدديگر مي

هاي مربوط به منابع آب در داخل كشورها نقش مشيها و خطتنظيم و اجراي سياست

ي مربوط به منابع آب در هاكلي داراي سياستطوربههر كشور . اصلي را برعهده دارند

اتي تأسيساست و براي ايجاد ) آشاميدني، كشاورزي و صنعت(هاي مختلف بخش

، هاالبرساني، تصفيه آب، جلوگيري از وقوع سيل و كنترل سيسازي، آبجهت ذخيره

سساتي براي مديريت ؤكند و مگذاري ميريزي و سرمايههمچنين حفاظت از آنها برنامه

، هادر مرحله تنظيم سياست. نمايدات مربوط به آن ايجاد ميتأسيسمنابع آب و 

تصميماتي كنندميي سياسي تالش هاسياستمداران از طريق پارلمان يا ديگر چارچوب

ها اتخاذ نمايند و بعد از طي مراحل اداري اين رنامهي سياسي و بهاروي اولويت

كشمكشها بر سر آب ).Hosseinpour Motlagh, 2008(تصميمات را به اجرا درآوردند

و يا مناطق موجود در يك كشور و سرزمين را رو در روي يكديگر هاد گروهتوانمي

راي نمونه در ب. جنگهاي سياسي داخلي را فراهم كندآشوب وقرار دهد و موجبات

كنند با شهرهاي بزرگي هاي خشك را آبياري مياياالت متحده، كشاورزاني كه زمين

).Ghasemi, 2009(وارد درگيري شدندآنجلسو يا حتي لوسمانند فونيكس

ايهيدروپليتيك در مقياس منطقه: ج

ها هاي كشورهيدروپليتيك امروزه بيشتر در اين مقياس مورد توجه است و به سياست

پردازد، اين در رابطه با يكديگر در خصوص توزيع، كنترل و كيفيت منابع آب مي
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. تواند موجب همگرايي ميان كشورها گرددتواند موجب تنش و هم ميمسائل هم مي

منابع آب در سياست تأثيراي را بيان برخي رابطه آب و سياست در سطح منطقه

آب را تأمينارجي يك كشور براي دانند كه چگونگي عملكرد سياست خخارجي مي

براي مطالعه رابطه آب و سياست در سطح ). Asgari, 2002: 497(كندتبيين مي

ترين گيرد و عمدهاي، منابع آبي ممتد در دو سوي مرز مورد بحث قرار ميمنطقه

برداري از منابع آب و مديريت حوضه اختالفات ناشي از منابع آبي مرزي درباره بهره

ترين بحثي كه در اين سطح مطرح است، اين است كه آيا عمده. آيدها پيش ميرودخانه

ها و استفاده از منابع آب مشترك جهت دستيابي به كشورها براي تقسيم آب رودخانه

بر تأكيدگردد و رسند، يا توافقي بين آنها حاصل نميتوسعه با يكديگر به توافق مي

درگيري اجتناب كرد و در جهت همكاري با توان از اين نكته است كه چگونه مي

.)Hosseinpour Motlagh, 2008(يكديگر به توافق دست

هيدروپليتيك در مقياس جهاني: د

مذاكرات و مباحث كالن در اين مقياس از هيدروپليتيك درگير مسائلي همچون

المللي در اين المللي در مورد آب و فرموله كردن قوانين بينكنفرانسهاي بين

در دوبلين 1992كه در سال » آب و طبيعت«المللي مثل كنفرانس بين. صوص استخ

در سالهاي پاياني قرن ). Mollinga, 2001: 735(برگزار شد و شوراي جهاني آب 

المللي قرار گرفت ها و مذاكرات بينموضوعي مهم در كانون بحثعنوانبهبيستم آب 

آينده جهان در هزاره سوم ميالدي مطرح المللي كه در آن هيچ نشست بينتقريباًو 

صورت يكي از توان سراغ گرفت كه در آن آب و مديريت آن بهرا نمي،باشد

هاي كروي آب سياست. ترين عوامل و عناصر در دستور كار قرار نگرفته باشداصلي

هايي است كه المللي منابع آب در كنفرانسهاي بينها و سياستگذاريشامل بحث

دنبال تنظيم گيرد كه بهحيط زيست و منابع طبيعي در سطح جهاني انجام ميدرباره م

الملل جهت استفاده از منابع آبي مشترك ميان كشورها و تدوين حقوق و قوانين بين
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برداري از منابع آبي مشترك و همچنين ايجاد همگرايي بين كشورها، براي بهره

 ,Hosseinpour Motlagh(ب استجلوگيري از بروز كشمكش و نزاع بر سر منابع آ

2008( .

رشد جمعيت و مصرف آب- 3- 2

آن از بارشها منبع اصلي و و قابل دسترس انسان در بهترين حال ثابت بودهشيرين مقدار منابع آب 

زنند كه چنانچه هزار ميليارد متر مكعب تخمين مي47الي 40شود كه ميزان آن را حدودميتأمين

ميليارد متر مكعب در سال 43.500توان اين ميزان را ر نظر گرفته شود، ميحدوسط اين دو رقم د

نيازهاي اوليه يك جمعيت در دليلبهنخست مصرف آب جهان ). Gleick, 2000(در نظر گرفت 

، همواره در حال افزايش حال رشد و دوم به خاطر ارتقاء سطح زندگي در كشورهاي ثروتمند

كه ميانگين مصرف روزانه آب براي هردهدميي از كشورها نشان تحقيقات آماري در بسيار.است

و در روزليتر6000در حالي كه مصرف نهان آب براي هر نفر، حدود ، ليتر است300نفر، حدود 

2400انرژي تأمين؛ ليتر2600آبياري كشتزارها و تهيه و توليد مواد غذايي : باشدميقرار زير از

34بازرگاني و خدمات امورو ليتر700منابع و معادن ؛ ليتر

).www.ngdir.ir/GeoportalInfo/PSubjectInfoDetail.asp?PId=467&index=8(ليتر

گذارد، در نتيجه افزايش تعداد جمعيت سرانه آب شيرين و تجديدپذير انسانها رو به كاهش مي

6به 1950يارد در سال ميل2.5طوري كه در نيمه دوم قرن بيستم با افزايش جمعيت جهان از به

مترمكعب 7150مترمعكب به حدود 17000، سرانه آب شيرين از حدود 2000ميليارد در سال 

ابطه بين افزايش جمعيت و ر2و 1نمودارهاي شماره ). Boberg, 2005: 15(تنزل يافته است

.دهدكاهش سرانه آب در جهان را نشان مي
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Illustrated by: the Author

تئوريك فزايش تقاضاي آب در نتيجه افزايش جمعيت و ديگر عوامل صورتبهنيز 1شماره مدل

.دهدشود را نشان ميكه منجر به تنش و درگيري بين بازيگران در سطوح مختلف مي

زاي بازيگرانكمبود منابع آب و رفتارهاي تنش: 1مدل شماره 

Swain, 2004: 20

رشد

جمعيت

شهر نشيني

توسعه

كشاورزي

صنعتي شدن

افزايش 

كمبود منابع 

آب

وجود دوگانگي 
اجتماعي

از بين رفتن نظام 

اشتراكي موجود و 

افزايش رقابت

ضعف تشكيالت 
سازماني

بازيگراني با 

رفتارهاي 

زاتنش



140459سال دروپليتيك ايران؛ جغرافياي بحران آب در افقهي__________________________

آب، توسعه و امنيت- 3-3

- حيات و مايه آباداني و يك عنصر اساسي در حيات و ساختارهاي اقتصاديآب جوهر 

» وجعلنا من الماء كل شيء حي«اين مسئله بخوبي در آيه شريفه . اجتماعي جوامع است

هاي اساسي در توسعه است و آب از مؤلفه). Holly Quran, Anbia: 30(آشكار است

هيچ كشوري بدون برخورداري از . داردبالدنبهنوبة خود امنيت بيشتر را توسعه نيز به

در بسياري از . تواند ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود را حفظ كندآب كافي نمي

اندازي به منابع آب سريعترين المللي دستنقاط دنيا چه در مقياس محلي، ملي و بين

ختالل در تواند موجب ااختالل در آب مي. عامل برانگيختن خشم مردم و دولتهاست

فعاليتهاي كشاورزي و تهديد امنيت غذايي كشور، اختالل در امور صنعتي نظير توليد برق 

، گسترش بيكاري در نتيجة اختالل در كشاورزي و صنعت و اختالل در بهداشت و ...و

.داشته باشددنبالبهسالمت شهروندان را 

نيازمند است و چنانچه ميزان قابل توجهي آبهرگونه فعاليت توليدي و اقتصادي به

اختاللي در ميزان آب مورد نياز صورت گيرد به همان ميزان در كيفيت و كميت محصول 

مطابق محاسبات فائو در سطح جهاني آب شيرين مورد . سوء خواهد گذاشتتأثيرنهايي 

درصد 20درصد براي كشاورزي 70استفاده در بخشهاي مختلف اقتصادي به ترتيب 

1جدول شماره . )FAO, 2003a(درصد براي مصارف خانگي است10براي صنعت و 

.دهدمتوسط ميزان آب مورد نياز براي توليد محصوالت مختلف را نشان مي
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متوسط ميزان آب مورد نياز براي توليد محصوالت مختلف در جهان: 1جدول شماره 

/ محصول

كيلوگرم

/ آب مورد نياز

ليتر

/ محصول

كيلوگرم

/ نيازآب مورد 

ليتر

/ محصول

كيلوگرم

/ آب مورد نياز

ليتر

1500شكر4914پنير20800قهوه

1334گندم4602پودر شير16656چرم گاوي

1333نان4055حبوبات15497گوشت گاو

1000مركبات4043گوشت بز13058الستيك طبيعي

990شير3918گوشت مرغ10880شرتتي

962ميوه3644پنبهدانه 10850پارچه جين

909ذرت3419برنج9205برگ چاي

900موز3340تخم مرغ9063آجيل

8400پنبه
هاي دانه

روغني
322سبزي2364

گوشت 

گوسفند
100سيب زميني1789سويا6143

39فوالد1644غالت5553كره

www.lenntech.com/water-food-agriculture.htm&)FAO, 2003b (&)Kirby and et al, 2003(Sources:
& (Mekonnen and Hoekstra, 2010)

آبي يك موضوع خيلي جدي و قدرت است و كممثابهبهآب داشتن از ديدگاه هيدروپليتيك

اقتصادي و اجتماعي ملتها اثر گذار بوده و در نتيجه عامل استراتژيك تلقي شده كه بر توسعه

هاي گرفتار نظران معتقدند كه دولتصاحببرخيواستقدرت سياسيدر ضعف كننده تعيين

ها در طول تاريخ براي حكومت. جنگ بپردازندآبي ممكن است بر سر آب با يكديگر بهمعضل كم

ها كمك اغلب به رخداد جنگمسألهكشمكش داشته و اين دست آوردن امنيت منابع، با يكديگرهب

چون وستينگ اعتقاد دارند تاريخ بشر، به تعبيري جنگ بر محققان همدر اين رابطه برخي. كرده است

عالوه بر تنشها و رقابتهايي كه در بين كشورها بر سر ). Asgari, 2002: 197(استسر منابع بوده

وجود بيايد، نبايد از اين مسئله غافل شد كه در هتسلط بر منابع از جمله منابع آبي ممكن است ب

ن است بين سكونتگاههاي مختلف بر سر استفاده از منابع آب، سطوح فرو ملي و محلي نيز ممك

داشته باشد كه ي سوء بر امنيت داخلي كشورتأثيرتواند وقوع بپيوندد كه ميههايي بتنشها و درگيري
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1379نمونه اين امر در ايران در شهر آبادان در اعتراض به انتقال آب كارون به فالت مركزي در سال 

كشاورزان شرق اصفهان نيز با شكستن خط لوله و 1391مچنين در اوايل اسفندماه ه. وقوع پيوستهب

.تخريب تأسيسات انتقال آب زاينده رود به يزد، اعتراض خود را نسبت به اين امر نشان دادند

هاي كمبود آبشاخص- 4-3

براي ههاي مورد استفادين شاخصتررايج. محاسبه و توصيف كمبود مطلق آب بسيار دشوار است

.تركيبي از اين دو رويكرد اصلي زير براي برآورد تقاضاي آب در آينده استآب، كمبودمحاسبه 

.نسبت ميزان برداشت از منابع به مقدار آب تجديد شونده:ب؛سرانه آب در دسترس:الف

شاخص تنش آب-3- 1-4

و نسبت آب اين شاخص توسط خانم مالين فالكن مارك هيدرولوگ سوئدي ارائه شده است 

مطابق اين شاخص . كندحالت زير محاسبه مي4شيرين تجديد شونده را به جمعيت كشور در 

.باشدميمترمكعب در سال 1700آبي در كشورها سرانه آستانه شروع كم

.مترمكعب، دچار كم آبي نيستند1700كشورهايي با سرانه آب باالتر از :الف

.مترمكعب، دچار تنش يا فشار كمبود آب هستند1000تا 17000كشورهايي با سرانه آب بين :ب

.مترمكعب، دچار كمبود مزمن آب هستند500تا 1000كشورهايي با سرانه آب بين :ج

مترمكعب، دچار كم آبي مطلق يا بحران جدي آب 500كشورهايي با سرانه آب كمتر از :د

). Falkenmark and Widstrand, 1989(هستند 

)نسبت برداشت به منابع آب تجديذپذير(سازمان مللص شاخ-3- 2-4

كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل ميزان درصد برداشت از منابع آب تجديذير در هركشور را 

براساس شاخص مذكور هرگاه ميزان .گيري بحران آب معرفي كرده استشاخص اندازهعنوانبه

كم بحراندرصد 20- 10بين بحران آب، ن بدوباشد،درصد10برداشت آب يك كشور كمتر از 

80درصد بحران زياد آب و باالتر از 80و 40درصد بحران متوسط آب، بين 30- 20؛ بين آب

).Alcamo and & Rösch, 2000(درصد باشد، دچار بحران بسيار شديد آب است
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المللي مديريت آبشاخص مؤسسه بين-3- 3-4

كشور با 12، تعداد 1950مديريت آب، در سال الملليؤسسه بينبراساس مطالعات انجام شده توسط م

كشور با جمعيت 26به 1990اين رقم در سال . اندفر با كمبود آب مواجه بودهميليون ن20جمعيتي حدود 

7كشور جهان با جمعيتي بالغ بر 65تعداد 2050شود در سال بيني ميميليون نفر رسيده است و پيش300

درصد جريان آب 70بر اساس اين شاخص هرگاه بيش از . شوندبا كمبود آب مواجه ميليارد نفر

منظور رفع نيازهاي كشاورزي، صنعت و مصارف خانگي برداشت شود، آن كشور دچار ها بهرودخانه

وري ممكن در مصرف ترين بازده و بهرهاين بدان معناست كه حتي با باالاست و» آبكمبود فيزيكي«

,Molden(آب كافي در اختيار نخواهند داشتنيازهايشانتأمينآب، براي كشورهايي كه داراي ). 2007

منظور رفع نيازهاي كشاورزي، صنعت و ها بهمقدار كافي منابع آب هستند و ميزان برداشت آب رودخانه

احداث سد و صرف درصد باشد، ولي براي حفظ اين وضعيت نيازمند 25مصارف خانگي كمتر از 

).Seckler et al, 1998(هستند» كمبود اقتصادي آب«باشند، دچار هاي سنگينينههز

هاي تحقيقيافته-4

منابع آبهاي ايران- 1-4

جغرافيايي دور از يتموقعكمربند صحرايي جهان و همچنيندر قرار گرفتن لحاظبهايران 

و باشدميخشك و برّي غالباً آب و هواي داراي،درياهاي بزرگ به ويژه جريانات هوايي

250-240همين امر موجب شده است تا متوسط ساالنه نزوالت جوي كشور از حدود 

فراتر نرود و اين مقدار كم نيز توزيع مكاني بسيار ناهمگني ) يك سوم ميانگين جهاني(ميليمتر 

كه يميليمتر دارد، در حال1000از مساحت كشور بارشي بيش از % 1فقط كهطوريبهدارد، 

96دربارشمقداركلي طوربهوميليمتر دارد 100از سطح كشور، بارش ساليانه كمتر از % 28

ها فصلي ين بارشاز نظر توزيع زماني نيز ا. استكمترمتريميل200درصد از سطح كشور از 

وجود ا ب. گيردبوده و در فصولي كه بيشترين نياز به آب وجود دارد، كمترين بارش صورت مي

36خود اختصاص داده ولي تنها درصد سطح خشكيهاي جهان را به2/1ايران حدود كه آن

ميليارد متر 400كند كه طبق برآوردها رقمي حدود صدم درصد بارشهاي ساالنه را دريافت مي
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هزار كيلومتر مربع از 870ميليارد مترمكعب آن در سطحي برابر با 310مكعب است و 

كيلومتر مربع مناطق 778ميليارد متر مكعب نيز در سطح 90و هاي آبخيز كوهستانيحوضه

با توجه به ميزان بارش و تبخير آبي در ايران، ). Movahed Danesh, 1994: 358(بارددشتي مي

ميليارد متر مكعب 137.5در بهترين شرايط گنجايش منابع آب تجديد شونده ايران ساالنه 

در حال حاضر ). Gleick, 2000(رشهاي ساالنه استدرصد مجموع با34خواهد بود كه حدود 

باشد كه از ميليارد مترمكعب مي74طور متوسط حدود ظرفيت استحصال ساالنه آب كشور به

ميليارد 5/3در بخش كشاورزي، ) درصد94حدود (ميليارد متر مكعب 5/69اين مقدار 

در بخش ) درصد3/1(در بخش شرب و يك ميليارد مترمكعب ) درصد7/4حدود (مترمكعب 

عالوه بر مسائلي نظير ). www.Roshangari.net/as/ds(گيردصنعت مورد استفاده قرار مي

توزيع ناهمگن زماني و مكاني بارش در كشور، نوسانات ساالنه مقدار بارش نيز از مسائل 

كه در همچنان. شوداي است كه موجب بروز مشكالت بسياري از نظر بحران آب ميعمده

301شمسي ميزان بارش ساالنه كشور از 1380شود، در طي دهه مالحظه مي2شماره جدول 

.، يعني به يك سوم كاهش يافته است1384ميليمتر در سال 99به 1383ميليمتر در 

بارش ساالنه در ايراننوسانات مقدار: 2جدول شماره 

ميزان بارش سال

)ميليمتر(

ميزان بارش سال

)ميليمتر(

13801951386137

13812321387113

13822541388249

13833011389201

1384991390205

245بلند مدت1385147

Source: Statistical Center of Iran

1390جغرافياي بحران آب كشور بر اساس شاخص تنش آب در سال - 2-4

، مالين فالكن ماركده توسط خانم با توجه به اينكه براي محاسبه شاخص تنش آبي مطرح ش
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مساحت و جمعيت هر پهنه جغرافيايي الزم اطالعات پايه نظير متوسط ميزان بارش درازمدت، 

هاي كشور در شود، لذا اطالعات استاناست و محاسبات ديگر براساس اين اطالعات انجام مي

ميزان بارش ساالنه شود تفاوت در كه مالحظه ميهمچنان. آورده شده است3جدول شماره 

ها و تعداد جمعيت آنها نيز باشد و وسعت استانها اساس نابرابري در برخورداري از آب مياستان

42ميانگين 3مطابق جدول شماره . آيداز عوامل مهم در محاسبه مقدار سرانه آب به حساب مي

ميليارد 137.5حدود ميليارد متر مكعب است كه از اين مقدار 404ساله حجم بارش كشور حدود 

ساالنه تجديد شده و تحت عنوان آبهاي تجديد شونده در دسترس ) درصد34حدود (متر مكعب 

نامتناسب در فضاي جغرافيايي كشور توزيع شده صورتبهگيرد كه اين مقدار آب نيز قرار مي

رصد هاي كشور از نظر درصد جمعيت استان از جمعيت كل كشور و دبا مقايسه استان. است

استان 11شود كه در برخورداري استان از منابع آب تجديد شونده كل كشور، مالحظه مي

آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، اصفهان، تهران، خراسان رضوي، خوزستان، قزوين، قم، 

مركزي و همدان درصد جمعيت از درصد برخورداري از منابع آب تجديدشونده كشور باالتر است 

.باشدفشار بر منابع آبي ميمعنايبهن و اي

متر 1830سرانه آب تجديد شونده كشور 1390در سال 3همچنين براساس جدول شماره 

باشد و چنانچه متر مكعب مي1700باشد كه در حال نزديك شدن به آستانه بحران يعني مكعب مي

.خواهد رسيد1700از ميليون نفر عبور نمايد، اين رقم به كمتر80جمعيت كشور از مرز 
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اطالعات آماري استانهاي كشور: 3جدول شماره 
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2451,648,19575,149,669100404.4137.510070.534.448.818301.2989,880,6291530كل كشور
25845,6503,724,6205.011.84.02.91.30.750.110760.74,085,993981آذربايجان شرقي
35937,4113,080,5764.113.44.63.31.90.950.114811.43,743,4091219آذربايجان غربي
33017,8001,248,4881.75.92.01.50.40.241.215980.331,307,2291526اردبيل
163107,0294,879,3126.517.55.94.36.32.134.012171.375,900,1021006اصفهان
43320,133557,5990.78.73.02.20.30.264.853200.43592,0505011ايالم
29722,7431,032,9491.46.82.31.70.50.125.822273.111,586,0571450بوشهر
128918,81414,595,90419.45.41.81.34.12.868.51271.6918,456,799100تهران

66116,332895,2631.210.83.72.73.80.514.341040.861,008,7313642چهارمحال و بختياري
13395,385662,5340.912.74.33.11.10.871.165110.81741,4955818جنوبيخراسان

195118,8545,994,4028.023.27.95.76.45.585.913141.47,277,9931082خراسان رضوي
30928,434867,7271.28.83.02.21.00.444.534491.351,046,5022860خراسان شمالي
33564,0554,531,7206.021.57.35.31.40.963.316111.175,335,6151368خوزستان
31421,7731,015,7341.46.82.31.71.30.757.322921.041,173,7901983زنجان
14697,491631,2180.814.24.83.51.00.770.376451.37763,5336320سمنان
109181,7582,534,3273.419.76.74.91.50.320.926461.052,932,1132287لوچستانسيستان و ب
306122,6084,596,6586.137.512.89.39.23.437.027741.175,409,8372357فارس
33515,5671,201,5651.65.21.81.32.31.671.3147811,381,3301286قزوين
13411,5261,151,6721.51.50.50.40.90.560.14561.931,504,888349قم

45429,1371,493,6452.013.24.53.31.30.430.130150.731,654,2202722كردستان
124180,7262,938,9883.922.47.65.56.84.363.625932.073,917,0261945مانرك

45624,9981,945,2272.611.43.92.82.40.728.319950.692,142,1161811كرمانشاه
54015,504658,6290.98.42.82.11.70.17.743240.76731,8333892كهگيلويه و بويراحمد

47120,3671,777,0142.49.63.32.41.00.549.218341.92,314,0451408گلستان
100314,0422,480,8743.314.14.83.51.00.327.719310.622,706,7361770گيالن
45628,2941,754,2432.312.94.43.22.40.623.425020.441,864,3152354لرستان
75623,8423,073,9434.118.06.14.51.60.529.619951.023,541,2761732مازندران
22229,1271,413,9591.96.52.21.63.11.445.815580.911,605,4381372مركزي
16670,6971,578,1832.111.74.02.91.50.748.025272.372,191,0511820هرمزگان
33919,3681,758,2682.36.62.21.62.11.573.512720.641,921,9041163همدان
245129,2851,074,4281.410.83.72.71.30.972.434241.631,348,0032729يزد

Source: Statistical Center of Iran and the Author's calculations
2

.اطالعات آماري استان البرز جزو استان تهران محاسبه شده است-1
، حجم تخليه ساالنه و حجم تخليه 1390هاي ستونهاي ميانگين بارش، مساحت، جمعيت داده3در جدول شماره -2

.هاي بقيه ستونها توسط نگارنده محاسبه شده استدادهساالنه با چاههاي عميق از مركز آمار ايران اخذ شده ولي
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تر است متر مكعب پايين1700الذكر از استان فوق11در حال حاضر سرانه آب تجديد شونده 

متر مكعب در مرحله بحران 500آب كمتر از كه از اين بين دو استان تهران و قم با ميزان سرانه 

شود مالحظه مي1و همچنين نقشه شماره 2كه در جدول شماره همچنان. جدي آب قرار دارند

متر مكعب كه به معني كمبود مزمن آب 1000تا 500هاي كشور در طيف مابين هيچ يك از استان

جان غربي، اردبيل، اصفهان، خراسان رضوي، استان آذربايجان شرقي، آذرباي9باشد، قرار ندارند، مي

متر مكعب قرار دارند كه به 1700تا 1000قزوين و همدان در طيف مابين خوزستان، مركزي، 

استان باقي مانده كشور نيز در وضعيت باالتر از 19معني قرار داشتن در مرحله كمبود آب است، 

كشور بر اساس شاخص تنش آب در سال بندي استانهايسطح. آستانه شروع بحران قرار دارند

.آورده شده است1در نقشه شماره 1390

بر اساس شاخص تنش آب1390سطوح بحران آب كشور در سال : 1نقشه شماره 

Illustrated by: the Author
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1404جغرافياي بحران آب كشور بر اساس شاخص تنش آب در سال - 3-4

تعداد جمعيت آنها 1385-90ها در بين سالهاي ستانبراساس نرخ رشد جمعيت كشور و ا

باشد، در جدول شماره انداز جمهوري اسالمي ايران ميكه سال افق سند چشم1404براي سال 

0.33شود استان اردبيل با نرخ رشد كه مالحظه ميمورد محاسبه قرار گرفته است و همچنان3

درصد حائز بيشترين نرخ رشد 3.11خ رشد درصد داراي كمترين ميزان و استان بوشهر با نر

استان 18استان از ميانگين كشوري باالتر و 12در مجموع نرخ رشد . باشندميجمعيت 

ميليون نفر خواهد شد و بر اين 90جمعيت كشور نزديك به 1404در افق سال . تر استپايين

معنايبهافت كه متر مكعب كاهش خواهد ي1530اساس سرانه آب تجديد شونده كشور به 

استان كشور در مراحل 13در سال مذكور در مجموع . پايين آمدن از آستانه بحران است

ترتيب با سرانه هاي تهران و قم بهمختلف بحران آب قرار خواهند گرفت كه از اين ميان استان

متر مكعب در وضعيت بحران جدي قرار خواهند داشت، استان آذربايجان شرقي 349و 100

متر مكعب قرار داشته و در مرحله كمبود مزمن آب 500-1000تنها استاني است كه در طيف 

هاي آذربايجان غربي، اردبيل، اصفهان، خراسان رضوي، خوزستان، استان. قرار خواهد گرفت

در 1000-1700با قرار داشتن در بين طيف قزوين، همدان، بوشهر و گلستان نيزمركزي، 

استان باقيمانده كشور نيز باالتر از آستانه شروع بحران قرار خواهند 17مرحله كمبود آب و

در نقشه شماره 1404بندي بحران آب كشور براساس شاخص تنش آب در سال سطح. داشت

. آورده شده است2
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بر اساس شاخص تنش آب1404سطوح بحران آب كشور در سال : 2نقشه شماره 

Illustrated by: the Author

در نسبت برداشت به منابع آب تجديذپذيرجغرافياي بحران آب كشور از نظر - 4-4

1390سال 

) شاخص كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل(درصد برداشت آب به منابع آب تجديدپذير 
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برداشت آب توسط چاههاي . هايي است كه توصيف كننده بحران آب استيكي از شاخص

رويه آب است كه ديگر رفتن سطح آبهاي زيرزميني در اثر برداشت بيعميق بيانگر پايين

وسيلهبههر چه درصد برداشت آب . توسط چاههاي معمولي و نيمه عميق قابل برداشت نيست

با توجه به اطالعات جدول . تر شدن بحران آب استمنزله عميقچاههاي عميق بيشتر شود به

درصد است 48چاههاي عميق در كشور وسيلهبهونده هاي تجديد شميزان تخليه آب3شماره 

از نظر . باشدكه براساس شاخص كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل در مرحله بحران زياد مي

درصد برداشت توسط چاههاي عميق در 7.7استاني نيز تنها استان كهگيلويه و بويراحمد با 

حتياري نيز تنها استاني است كه در طيف مرحله بدون بحران قرار دارد، استان چهارمحال و ب

گيالن و مازندران با قرار داشتن . باشددرصد قرار داشته و در مرحله بحران كم مي20الي 10

استان آذربايجان شرقي، 18. درصد در مرحله بحران متوسط قرار دارند40الي 20در طيف 

م، مركزي، ايالم، خوزستان، سمنان، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، قزوين، همدان، تهران، ق

گلستان، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، كرمان، هرمزگان و يزد نيز با قرار گرفتن در طيف 

استان خراسان رضوي تنها استاني است كه با . باشندميدرصد در مرحله بحران زياد 80الي 40

نتايج . شديد قرار دارددرصد در مرحله بحران بسيار80قرار داشتن در طيف باالتر از 

بندي استانهاي كشور براساس شاخص درصد برداشت نسبت به منابع تجديد شونده در سطح

.آورده شده است3در نقشه شماره 1390سال 



_________________________1392پاييزوم، سفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال نهم، شماره 70

هاي كشور بر اساس شاخص درصد برداشت آب نسبت به منابع بندي استانسطح: 3نقشه شماره 

1390تجديد شونده در سال 

Illustrated by: the Author

انتقال حوضه به حوضه آب در كشور - 5-4

انتقال حوضه به حوضه آب شامل برداشت، انحراف، يا پمپاژ آب سطحي يك رودخانه يا 

اي ديگر اي در يك حوضه و تخليه تمام يا بخشي از آن در حوضهبرداشت آب زيرزميني از نقطه

وضه آب بايد با رعايت اصول و معيارهاي ، انتقال حوضه به ح)Myszewski, 2003(است
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مقدار آب قابل : برخي از اين معيارها عبارتند از. زيادي هم در مبدأ و هم در مقصد انجام شود

آبي؛ بررسي امكان اقتصادي منابع برداشت؛ حفظ مصارف فعلي؛ حفظ كفيت آب در شرايط كم

آب در تأمينضه؛ منابع فعلي آبي جايگزين؛ تقاضاي آب در شرايط فعلي و آينده هر دو حو

حوضه مقصد؛ اثرات اقتصادي انتقال در حوضه مبدأ؛ مصارف ضروري حوضه مقصد؛ امكان 

بيشتر آب در صورت انتقال؛ طول خط انتقال؛ نظرات جوامع محلي متأثر از انتقال؛ ) ذخيره(حفظ 

تأمينفايت آب براي ات منفي انتقال بر آبزيان، حيات وحش، مناظر طبيعي، و تفرجگاهها؛ كتأثير

نيازهاي اوليه هر دو حوضه؛ اثرات كلي انتقال بر حوضه مبدأ و اينكه آيا انتقال براي هر دو 

سازمان (از نظر يونسكو ). Amini and Ghaderi Bayeh, 2012: 3(حوضه ضرورت دارد؟

در صورت رعايت شرايط و ضوابط زير انتقال) آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد

كامالً جدي و شديد با كسري آب طوربهحوضه مقصد - 1: حوضه به حوضه آب بالمانع است

آب آن نيز مورد بررسي قرار گرفته تأمينهاي موجود براي قابل توجهي روبرو بوده و تمام گزينه

باشد و حتي اقدامات الزم براي مديريت تقاضا و كاهش مصرف آب نيز انجام شده باشد؛

ارزيابي جامع اثرات - 3كمبود آب واقع شود؛ تأثيرسعه آينده حوضه مبدأ نبايد تحت تو- 2

اي عدم تقابل در حوضه مبدأ و مقصد را نشان دهد؛ زيست محيطي بايد با اطمينان قابل مالحظه

اي عدم تقابل در مينان قابل مالحظهفرهنگي بايد با اط- ارزيابي جامع اثرات اجتماعي - 4

هاي اي بين حوضهمنصفانهطوربهمنافع خالص از انتقال - 5مقصد را نشان دهد؛ حوضه مبدأ و

با رعايت كامل معيارهاي فوق نيز ). UNESCO, 1999: 229(مبدأ و مقصد تقسيم شود 

ندارد، بلكه دنبالبهگونه پيامدي را به حوضه آب هيچتوان مدعي شد كه انتقال حوضهنمي

. يابدمعيارهاي فوق رعايت شوند آثار و پيامدهاي اين امر كاهش ميتوان ادعا كرد كه هرچهمي

به حوضه آب از سه جنبه مود اشاره برخي از آثار و پيامدهاي انتقال حوضه4در جدول شماره 

.قرار گرفته است
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به حوضه آببرخي از آثار و پيامدهاي انتقال حوضه: 4جدول شماره 

يست محيطيزآثار اجتماعيآثار اقتصادي

فشار بيشتر بر آبهاي زيرزميني؛- 

كاهش سطح كشت و غير - 

اقتصادي شد كشاورزي

خسارت به صنايع مرتبط با - 

محصوالت كشاورزي؛

كاهش توليد برق آبي- 

هاي فيزيكي و رواني؛افزايش تنش- 

مصرف كنندگان؛افزايش درگيري بين- 

هاي سياسي، ها و آشفتگيافزايش درگيري- 

اعي؛مديريتي و اجتم

افزايش فقر عمومي و مهاجرت؛- 

ي عمومي و سوء هاافزايش نارضايتي- 

.هاظن

تخريب زيستگاههاي حيات وحش؛- 

اندازهاي طبيعي؛تخريب چشم- 

هاي گياهي و حيواني؛تغيير در گونه- 

خشكي برخي از اراضي ماندابي و - 

برخاستن ذرات ريز؛

.تغيير كيفيت آب- 

هاي غرب، جنوب غرب و مركز كشور، انتقال آب از حوضهبا توجه به خشكي اقليم بخش 

نظران امور آب بوده شمال كشور به فالت مركزي ايران از ديرباز موردتوجه كارشناسان و صاحب

شود كه فكر احداث تونل كوهرنگ در زمان ساسانيان وجود داشته است و در اين گفته مي. است

در زمان صفويه نيز مطالعاتي در زمينه انتقال . استراستا حتي عمليات ناتمامي نيز انجام شده 

هاي آبي غرب و جنوب حوضه. بخشي از آب رودخانه طالقان به منطقه قزوين انجام شده است

 :Power Ministry of Iran, 2005(ميليارد مترمكعب آب مازاد دارند4غربي كشور ساالنه 

طرح عمراني در دست 30حوضه حدود در اين . تواند به فالت مركزي منتقل شودكه مي) 31

ميليارد مترمكعب آب ذخيره خواهد 75مطالعه يا اجراست كه در صورت اتمام آنها ساالنه حدود 

تواند به شد كه اين ميزان بيش از دو برابر نيازهاي آبي استانهاي اين محدوده است و مي

هاي اجرا شده و در طرحموقعيت جغرافيايي4نقشه شماره. هاي مركزي كشور منتقل شودبخش

. دهددست اجراي انتقال حوضه به حوضه آب در كشور را نشان مي
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هاي اجرا شده و در دست اجراي انتقال حوضه به حوضه آب در موقعيت جغرافيايي طرح: 4نقشه شماره

كشور

سياسي شدن مسائل مرتبط با آب در كشور -6-4

ر زيادي در مورد مسائل مرتبط با آب از نظر كمبود يا كيفيت نامناسب آب در در سالهاي اخير اخبا

هاي شهري به منابع آب شبكه شهري و واكنشهاي مردم نسبت به اين مسئله؛ تجاوز حوزه

هاي روستايي در اثر افزايش جمعيت آنها؛ اعتراضات نسبت به انتقال حوضه به حوضه آب؛ حوزه

ده از منابع آبي بويژه بين كشاورزان و حتي واكنشهايي در اعتراض تنشهاي محلي در خصوص استفا

برخي از داليل افزايش . شودهاي داخلي شنيده ميها، تاالبها و درياچهبه خشك شدن رودخانه

ها در كشور، رشد جمعيت و توسعه توان مصرف زياد، عدم تقارن بارندگيگونه را ميمسائل اين

)مرحله(نام طرح شماره
حجم آب انتقـالي  

)مترمكعبميليون(

300)مطالعه(ماربر 1

5-10)مطالعه(سارهاي قطزي چشمه2

120)ساخت(انتقال آب از دز به قمرود 3

70)مطالعه(ل خدنگستان تون4

200)مطالعه(انتقال آب سولكان به رفسنجان 5

1100)مطالعه(انتقال آب به فالت مركزي 6

220)مطالعه(گوكان 7

330)مطالعه(سد مخزني تنگه سرخ 8

500)مطالعه(انتقال آب زاب به درياچه اروميه 9

85)ساخت(سد تالوار 10

55)طالعهم(سد مخزني چمشير 11

12
آبرساني به شهر سمنان از چشمه روزبه 

)ساخت(
12

420)ساخت(سد طالقان 13

65)ساخت(سد كمال صالح 14

268)ساخت(تونل سوم كوهرنگ 15

120)برداريدر دست بهره(چشمه لنگان 16

180)برداريدر دست بهره(سد الر 17

297)يبرداردر دست بهره(تونل اول كوهرنگ 18

246)برداريدر دست بهره(تونل دوم كوهرنگ 19 Power Ministry of Iran, 2005: 31
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خود كاهش ساالنه منابع داخلي 2007بانك جهاني در گزارش سال .ناهمگون و ناپايدار دانست

هاي جهاني محاسبه كرده است كه بيش از برابر استانداردها و شاخص3/6آب شيرين در ايران را 

بر اساس اين گزارش كاهش منابع آب شيرين . درصد اين كاهش با كشاورزي مرتبط است90

درصد بوده، ولي اين رقم براي ايران 9حدود 2002تا 1987داخلي در جهان در طي سالهاي 

برابر 3/3برابر انگليس، 6/8اين كاهش براي ايران در طي مدت ياد شده . درصد بوده است7/56

برابر 5/5براساس اين برآورد، كاهش منابع آب شيرين ايران . برابر ژاپن بوده است7/2آمريكا و 

 World(برابر كشورهاي فقير است7/3ا درآمد متوسط و برابر كشورهاي ب9/8كشورهاي ثرتمند، 

Bank, 2007 .(تواند كمبودهاي آبي را با وجود اينكه انتقال حوضه به حوضه آب در مواردي مي

تواند جبران نمايد، ولي چنانچه اين عمل بدون مالحظه تمامي جوانب صورت بگيرد، خود مي

د كه همانا اغتشاش، آشوب و بحران سياسي مشكل ديگري را به مشكل بحران آب اضافه نماي

اي انتقال حوضه به حوضه آب در صورتي موفق به حل بحران آب خواهد شد كه در حوضه. است

شود، مشكالت آبي هم از نظر محدوديت مقدار آب و هم مديريت آب كه آب از آن منتقل مي

دالتي در بين جوامع عصورت احساس تبعيض و بيوجود نداشته باشد، چرا كه در غير اين

تواند موجب بحران اي كه آب از آن منتقل شده ايجاد خواهد كرد و اين مسئله به مرور ميحوضه

فرايند سياسي شدن 1شكل شماره . سياسي شده و كشمكش و درگيري بين جوامع را موجب شود

.دهدموضوع آب و آسيب امنيت ملي را از طريق كاهش حجم آب نشان مي

فرايند سياسي شدن موضوع آب و آسيب امنيت ملي: 1ماره شكل ش

در شهر آبادان اعتراضاتي نسبت به انتقال آبهاي خوزستان صورت گرفت كه به 1379در سال 

در سالهاي اخير نيز اين اعتراضات با شدت كمتر و به تناوب . كشته شدن چند نفر نيز منجر شد

شود استان خوزستان داراي مقادير زيادي آب كه گفته ميدر اين مورد با اين. نمود پيدا كرده است

انتقال حوضه به 
ياحوضه آب

رويه سدبيايجاد

كاهش 
حجم 
آب 

احساس تبعيض-
اعتراضات-
تقويت حس واگرايي-
سياسياهش مشاركتك-

آسيب 
امنيت 
ملي 

پيامدهاي اقتصادي 

پيامدهاي اجتماعي 

محيطي پيامدهاي زيست
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رود، مسئولين استان معتقدند كه نه تنها آب اضافي در اين استان وجود باشد كه به هدر ميمازاد مي

ندارد، بلكه اگر چنانچه بخواهند زمينهاي بيشتري را زير كشت ببرند، كمبود آب در استان بيشتر 

منظوربهارات مسئولين استان خوزستان، آنها با انتقال آب از اين استان مطابق اظه. آشكار خواهد شد

كشاورزي در منظوربهشود كه در مواردي انتقال آب اين استان شرب مشكلي ندارند ولي گفته مي

كنند كه بازده كشاورزي در كجاي ايران گيرد و براي همين نيز استدالل ميجاهاي ديگر صورت مي

صلخيز خوزستان است كه آب براي اين منظور آن هم با هزينه سنگين منتقل بيشتر از دشت حا

كار گرفته هشود؟ بهتر است آبهاي اين استان براي توسعه كشاورزي در همين استان حاصلخيز بمي

از طرف ديگر بحث مديريت آب شرب و عدم توزيع عادالنه آن در بين شهرهاي استان . شود

خودشان كهدر حاليمردم اين استان . گرددجر به واكنش مردم ميخوزستان، موضوعي است كه من

كشي براي شود آب لولهكنند و حتي گفته ميليتري خريداري مي20هاي آب شرب را با گالن

. شودتوانند ببينند كه آبهاي اين استان به نقاط ديگر كشور منتقل مياستحمام نيز نامناسب است، نمي

ز تمامي نمايندگان مجلس استان خوزستان در اعتراض به انتقال آبهاي ني1390در شهريور ماه 

رود به اعتراض كشاورزان شرق اصفهان نسبت به انتقال آب از زاينده. استان تهديد به استعفا كردند

نيز يكي از مسائل مرتبط با سياسي شدن موضوع آب بود كه 1391استان يزد، در اوايل اسفند سال 

دن لوله انتقال آب به يزد و همچنين تخريب برخي از تأسيسات مربوطه شد كه منجر به شكسته ش

اعتراضات كشاورزان شرق اصفهان 6تا 1تصاوير . بندي آب در شهر يزد شداين امر موجب جيره

اعتراضاتي كه در استانهاي آذربايجان شرقي و غربي در . دهدبندي آب در يزد را نشان ميو جيره

ي وارده به اين هارويه سد بر روي رودخانهدن درياچه اروميه در اثر ايجاد بياعتراض به خشك ش

سياسي شدن مسئله آب در ايران از ابعاد گوناگون دهندهنشاننوعي درياچه صورت گرفت نيز به

. است
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گيريتجزيه و تحليل و نتيجه-5

اي ايران كه حدود يك سوم ميانگين ترين منشاء آب حاصل بارشهاست، محدويت بارشهعمده

آبي شود، موقعيت رياضي، ذاتي دچار كمطوربهجهاني است موجب شده است كه كشور 

توپوگرافي و وسعت زياد كشور نيز موجب بروز مسائلي نظير توزيع نامتناسب مكاني، زماني و 

يز كه گاهي نسبت شود و عالوه بر آن نوسانات ساالنه بارش نتبخير شديد بارشهاي محدود مي

كند نيز، عدم اطمينان منابع آب كشور را مضاعف به سال قبل به يك سوم كاهش پيدا مي

ميليارد مترمكعب 137.5ميليارد مترمكعب بارش ساالنه در كشور، تنها 404از حدود . نمايدمي

در كشور بسيار نامتناسبيصورتبهگيرد كه اين ميزان قابل تجديد بوده و در دسترس قرار مي

ها براي اعتراضقطار كردن كمباين: 3تصوير اعتراض به انتقال آب زاينده رود به يزد: 2تصوير شكستن لوله انتقال آب به يزد: 1تصوير 

ب در يزدبندي آجيره: 6تصوير بندي آب در يزدجيره: 5تصوير قطار كردن تراكتورها براي اعتراض: 4تصوير 
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شود و اين مسئله پايه اصلي كمبود يا عدم كمبود آب در كشور است و از اختيار توزيع مي

در بروز كمبود آب كه تا حدود زيادي در اختيار انسان مؤثرعامل ديگر . انسان نيز خارج است

بوده و منشأ انساني دارد، پراكندگي جمعيت است كه در برخي مواقع تجمع زياد انسانها در

شود و منابع فضاهاي جغرافيايي موجب محدوديت منابع موجود در آن فضاي جغرافيايي مي

استان درصد 11هاي تحقيق، در بر اساس اطالعات يافته. آب نيز از اين قاعده مستثني نيستند

برخورداري از كل منابع آب تجديد شونده كشور از درصد برخورداري جمعيت آن استانها از 

تر است كه يكي از عوامل بروز يا تشديد بحران آب همين مسئله ر پايينجمعيت كل كشو

3/1درصد جمعيت كشور، تنها 4/19مثال استان تهران با وجود دربرگرفتن عنوانبه. است

درصد از منابع آب تجديد شونده كشور را در اختيار دارد و اين امر باعث شده كه از نظر 

دومين استان بحراني از اين نظر، استان قم . رار گيردبحران آب در وضعيت بسيار شديد ق

تجديد شونده را درصد منابع آب 4/0درصد جمعيت كشور، تنها 5/1باشد كه با دارا بودن مي

استانهاي وسيع و كم جمعيتي مثل سمنان، يزد، سيستان و بلوچستان و خراسان . در اختيار دارد

ارند، چرا كه وسعت زياد آنها موجب جذب بارش جنوبي از اين نظر در وضعيت بهتري قرار د

شود ولي از طرف ديگر وقوع بارش در سطح بسيار وسيع و اقليم خشك اين بيشتري مي

كند كه ضعف موجود در اين زمينه مانع استفاده استانها نياز به مديريت آب را مضاعف مي

گونه استانها هم در سال رغم اينكه اينشود و عليبهينه از حجم بارشهاي صورت گرفته مي

داراي سرانه آب باالتري هستند و هنوز با آستانه بحران فاصله زيادي 1404و هم سال 1390

در . دارند، ولي در عمل وضعيت متفاوت است و مسائل و مشكالت آبي اين استانها زياد است

ن نرسيده باشد كه هنوز به آستانه بحرامترمكعب مي1830سرانه آب كل كشور 1390سال 

مترمكعب مربوط به استان سمنان و 7645در بين استانها باالترين ميزان سرانه آب با . است

توان گفت كه در در مجموع مي. مترمكعب مربوط به استان تهران است127كمترين سرانه با 

اين سال سرانه آب استانهاي پرباران و كم جمعيتي نظير كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و 

باران و كم جمعيت از طرف از يك طرف و استانهاي وسيع، كم... بختياري، كردستان ايالم و

همچنين سرانه آب استانهاي پرجمعيت، مهاجرپذير و . باشدديگر، باالتر از ساير استانها مي
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وضعيت استانهاي . تر است و اين استانها در مرحله كمبود آب قرار دارندصنعتي پايينعمدتاً

. قم از اين لحاظ بسيار حاد بوده و در مرحله بحران جدي قرار دارندتهران

ميليون خواهد 90جمعيت كشور به 1404در افق سال 3براساس اطالعات جدول شماره 

مترمكعب و قرار گرفتن كشور در 1530كاهش سرانه آب كشور به معنايبهرسيد و اين 

در اين . بحران آب در استانها متفاوت خواهد بودمرحله كمبود آب خواهد بود كه البته مراحل 

استان كشور گرفتار مراحلي از بحران آب خواهند شد و بدترين وضعيت را استانهاي 13سال، 

349و استان قم به 100ي كه سرانه آب استان تهران به طوربهتهران و قم تجربه خواهند كرد، 

يري جدي مباحث مديريت آب و آموزش مترمكعب كاهش خواهد يافت كه اين امر لزوم پيگ

درصدي جمعيت 69/1چرا كه با توجه به نرخ رشد . كندعمومي را از سالهاي قبل گوشزد مي

به آن اضافه خواهد شد، اگر هم 1404ميليون نفر تا افق سال 4استان تهران كه حداقل 

شكل دفع فاضالب كه آب استان و بويژه شهر تهران را رفع كرد، متأميننحوي بتوان مشكل به

1404در سال . باشدحجم آن برابر با چند رودخانه متوسط خواهد بود از معضالت اصلي مي

در اين . مترمكعب همچنان باالترين سرانه آب كشور را خواهد داشت6320استان سمنان با 

و به دو استان گلستان و بوشهر از آستانه بحران آب عبور كرده1390سال در مقايسه با سال 

جمع استانهاي در مرحله كمبود آب خواهند پيوست و استان آذربايجان شرقي نيز نسبت به 

وضعيت بدتري پيدا خواهد كرد و از مرحله كمبود آب به مرحله كمبود مزمن آب 1390سال 

.سقوط خواهد كرد

دهنده وجود استفاده از چاههاي عميق براي برداشت آب يكي از مالكهايي است كه نشان

كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل براي تعيين درجه بحران آب . درجاتي از بحران آب است

كند و براساس آن هرچه ميزان برداشت از آبهاي تجديد شونده از اين مالك استفاده مي

چاههاي عميق باالتر باشد، به همان ميزان آن فضاي جغرافيايي از نظر بحران آب وسيلهبه

براساس اين شاخص با توجه به اينكه ميزان برداشت كل كشور . هد داشتوضعيت بدتري خوا

درصد است، لذا كشور در مرحله بحران زياد 48توسط چاههاي عميق حدود 1390در سال 

با ميزان عمدتاًبا اين وجود بين استانهاي كشور از اين نظر تفاوتهايي وجود دارد كه . قرار دارد
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يعني هرچه ميزان بارش استان بيشتر باشد، ميزان برداشت توسط ارتباط دارد، بارش استانها

يكي ديگر از عوامل مؤثر در ميزان برداشت توسط چاههاي عميق . شودچاههاي عميق كمتر مي

باشد، چرا كه در بخشهاي كوهستاني وجود زمينهاي قابل كشاورزي و مسطح كافي مي

ساس درصد برداشت توسط چاه عميق تنها استان كشور كه برا. محدوديت زمين زياد است

نسبت به منابع آب تجديد شونده در مرحله بحراني قرار ندارد، استان كهگيلويه و بويراحمد 

. رسد اين امر با كوهستاني بودن استان و محدوديت كشاورزي ارتباط داردمينظربهاست كه 

ت كه در مرحله بحران كم در مورد استان چهارمحال و بختياري نيز كه آن هم تنها استاني اس

براساس اين شاخص تنها يك استان بحراني نيست و . كندآب قرار دارد، اين مسئله صدق مي

رويه با چاههاي عميق گرفتارند و اين بقيه استانها در درجاتي از بحران ناشي از برداشت بي

از تعميق مسئله ضرورت توجه جدي به اين امر و تدوين راهكارهاي مناسب براي جلوگيري

استان خراسان رضوي از اين لحاظ در وضعيت بحران شديد قرار . سازدبحران را آشكار مي

شدت اضافه برداشت از آبهاي زيرزميني در دليلبهدارد و حتي برخي بر اين باور هستند كه 

.دشتهاي اين استان زمين دچار فرونشست شده استبعضي از

ص رفع يا تخفيف بحران آب، انتقال آب از حلهاي مطرح شده در خصويكي از راه

باشد كه موفقيتهاي بزرگي نيز هاي داراي كمبود آب ميهاي داراي مازاد آب به حوضهحوضه

طرح از اين قبيل اجرا شده يا در دست 30در اين زمينه حاصل شده و در سالهاي اخير حدود 

حل، الزم است مطالعات اين راهبا توجه به شيوع و گستردگي روزافزون استفاده از . اجراست

در . ها كمترين تبعات سوء را داشته باشندجامعي در اين خصوص صورت گيرد تا اين طرح

كنار موفقيتهاي حاصل شده در اين زمينه، گاهي مشكالتي نيز بروز كرده است كه منشأ اين امر 

يريتي آب و توان در مديريت منابع آب و همچنين عدم توجه كافي به مسائل مدرا مي

در سالهاي اخير در اين زمينه . دانستهايي كه آب از آنجا منتقل شده است،اي حوضهتوسعه

. گيرداز وجود احساس تبعيض منشاء ميعمدتاًگهگاهي اعتراضاتي صورت گرفته ست كه 

پايدار صورت بگيرد، به توسعه پايدار و صورتبهبنابراين الزم است براي اينكه انتقال آب 

وقتي اين جنبه از . هاي داراي مازاد آب توجه كافي شودجانبه جوامع ساكن در حوضهمهه
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گيرد، اين سخن كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل مسائل بحران آب مورد مالحظه قرار مي

بيشتر » بحران آب در دنيا يك بحران حكمراني است نه بحران كميابي آب«: كه معتقد است

جه به مطالب مطرح شده كه از هر شاخصي بخواهيم براي تعيين درجه با تو. شوددرك مي

جدي دچار بحران است، بيش از صورتبهبينيم كه كشور بحران آب كشور استفاده كنيم، مي

.شودهر چيز ضرورت توجه به مديريت آب در ابعاد و سطوح گوناگون احساس مي

قدرداني-7

ژوهشي دانشگاه اصفهان كه زمينـه انجـام   معاونت پازد دانالزم ميبر خود هنگارندوسيله بدين

.تشكر و قدرداني نمايداست،پژوهش حاضر را فراهم كرده
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