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فضايي است. امنيت آب گواه بر توانايي قلمروداران   -يدايش، ماندگاري و كارايي واحدهاي سياسيآب، بنياد پ
آب كافي و مطمئن براي برآوردن نيازهاي اجتماعي، اقتصادي و پايداري زيست محيطي است. طي چند  تأميندر 

عه رش شهرنشيني، رشد و توسهاي طبيعي و انساني همچون تغييرات اقليمي، رشد جمعيت، گستدهه اخير مؤلفه
. امنيت آب را به يكي از جستارهاي جغرافياي سياسي بدل ساخته است. پژوهش حاضر كه ماهيت .اقتصادي و.

ليلي كانون تح -شناسي توصيفيگيري از روشبنيادي دارد مفهوم امنيت آب از منظر جغرافياي سياسي را با بهره
اي و جهاني هاي محلي، ملي، منطقهنشان داد كه امنيت آب در مقياس واكاوي خود قرار داده است. نتايج تحقيق

قرار  تأثيرحت فضايي را ت  -تواند همبستگي ملي، پيوستگي سرزميني و كنش متقابل فضايي واحدهاي سياسيمي
بات ث تواندامني برخاسته از عدم دسترسي پايدار به منابع آب براي شهروندان ميدهد. در مقياس محلي و ملي نا

لي مام سياسي بيانجامد. در مقياس فرافضايي را برآشوبد و به چالش مشروعيت نظ  -و امنيت واحدهاي سياسي
اي و جهاني) ناامني آب در مناسبات هيدروپليتيك بيشتر در قالب هماوردي و كشمكش كشورها نمود (منطقه

هاي قدرت براي مهار و ي از ابزارها و اهرمعنوان يكيابد بدين معنا كه كشورهاي باالدست از عنصر آب  بهمي
  كنند.دست استفاده ميفشار بر كشورهاي همسايه و پايين
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  مقدمه -1

ضايي ياسي فگيري واحدهاي سامنيت و راههاي دستيابي به آن از جمله سنگ بناهاي شكل تأمين
از نگاه تاريخي بوده تا از اين طريق اعضاي جوامع مذكور بتوانند به كمك يكديگر به مهمترين 

امنيت يكي از مباحث محوري در  امنيت بوده است، دست يابند. بر اين اساس، تأميننيازشان كه 
ته د قرار گرفگذاري در هر نظام سياسي است كه همواره از ابعاد مختلفي مورد تهديحوزه سياست

هاي ذهني قابل توصيف است. اغلب اي كيفي است كه بر حسب درجه بنديامنيت پديده .است
). در اين ميان، Sadeghi, 2016: 119»(شودمعناي نبود تهديدات و خطرات تعريف ميامنيت به

 هگر كشور يك سرزميني مرزهاي به را امنيت بحث زيادي حدود تا امنيت به كالسيك ديدگاه
 و سياسي مرزهاي تأثير تحت زيادي حدود تا امنيت مفهوم از تفسير كه جايي تا زدمي

). اين ديدگاه تهديد Soltaninezhad & others, 2016: 13گيرد (مي قرار عيني تهديدهاي
گر اصلي در نظام ژئوپليتيك جهاني واقعي را عامل نظامي و موضوع آن را دولت، يعني تنها كنش

  دارد. يدتأكهاي نظامي و منابع و ظهور تهديد د و بر تناسب مستقيم ميان تواناييكنتلقي مي

هاي موضوع محور و مفهوم محور شد و به جاي پايان جنگ سرد، منجر به ظهور ژئوپليتيك
ژئوپليتيك جهاني، از اهميت ژئوپليتيكي موضوعات بحث شد. موضوعات و مفاهيم گوناگوني 

با تحوالت  ).Ahmadi et al, 2017: 72توجه ژئوپليتيكي قرار گرفت(  در اين دوران، در كانون
ب در رويه شهرنشيني، شتاهاي اقتصادي، رشد جمعيت، افزايش بيجديد، به خصوص پيشرفت

مصرف منابع، افزايش تغييرات اقليمي و زيست محيطي، مشخص شد كه ديگر نگاه سنتي به 
تعريفي جديد از مباحث و تهديدات امنيتي ضروري شده  مقوله امنيت كارساز نبوده و لزوم ارائه

است. بر اين اساس، تهديد و امنيت در قالب جستارهايي همانند منابع طبيعي و كمبود آن، كاهش 
دسترسي به همان منابع با توجه به تقاضاهاي فزاينده ناشي از رشد جمعيت سر برآورد.  در اين 

سنتي در علوم جغرافيايي مورد مطالعه بوده،  طوربهط كه محي -ميان، مناسبات اكولوژيك انسان
از  تأثرمكشانه از محيط و طبيعت هاي بهرهگيري امنيتي نيز يافت. بدين مفهوم كه انديشهجهت
شدت تهديد و آينده انسان را هاي انساني( كشاورزي و صنعتي) مناسبات ياد شده را بهپويش

آور انسان در زيست كره در قالب فروسايي محيطي و هاي زيانناامن ساخته است. دخالت
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، ثباتي اجتماعيهاي زيست محيطي، فقر، بيبحران شدتبهگرمايش كروي نمود يافته كه نتايج آن 
تشديد كشمكش ميان واحدهاي سياسي، تغيير الگوهاي اقليمي و بارش، خشكسالي و سيالب 

ضعيت همراه با نتايج ناگوار آن در پيدايش ها مورد ديگر قابل مشاهده است. تداوم اين وو ده
رويكرد علمي جديد و طرح مفاهيمي همچون امنيت زيست محيطي در علوم جغرافيايي بويژه 

از  ).Kaviani Rad, 2011: 94-98( جغرافياي سياسي و  ژئوپليتيك انتقادي معنا يافته است
وجود آمد و ادبيات آن هلعات امنيتي بنويني از مطا حوزه عنوانبهرو، امنيت زيست محيطي،  اين
  خود گرفته است.اي بهفزاينده، ابعاد گسترده طوربه

هاي اصلي امنيت زيست محيطيِ اثرگذار بر امنيت ملي واحدهاي بر اين اساس، يكي از مؤلفه
 تمانتبع گفگواه بر پيدايش شرايط و به» آب امنيت« واژهفضايي، مسئله امنيت آب است.  -سياسي

هاي علمي و مطالعات جديدي است كه امروزه امنيت و ثبات را در كانون توجه مراكز و كانون
 ت،دارند: نخس مشترك وجه  چند »امنيت آب«تعاريف ارائه شده از مفهوم . امنيتي قرار داده است
 مدو. تاس انسان اساسي نيازهاي براي پايدار و مطمئن آب به دسترسي بر تمركز اين تعاريف

 هايكاال و غذايي مواد كشاورزي، (توليد است توليدي هايفعاليت براي آب تأمين به مربوط
ارم، چه است و زيست محيط از حفاظت يا زيست محيط حفظ بر تمركز سوم، . صنعتي و...)

رو، دسترسي پايدار از اين .است آب به(نبود و كمبود) مربوط بالياي از پيشامدها و جلوگيري
اي در توسعه متوازن، ادارة بهينه سرزمين، فضايي به امنيت آب، نقش عمده-اسيواحدهاي سي

پايداري، حفظ يكپارچگي ملي و پيوستگي سرزميني يا برعكس وجود تنش و كشمكش در 
ها و ديگر، آب و منابع آبي، اثرگذاري پايداري بر شاخص عبارتبهمقياس ملي و فراملي دارد. 

زداي واحدهاي سرزميني در مقياس خرد تا كالن دارد. اهميت نيتساز و امهاي امنيتمؤلفه
هاي منافع يكي از شاخص عنوانبهاي است كه امروزه منابع آبي گونهسازي امنيت آب بهفراهم

براي نمونه «شود در مناطق خشك و نيمه خشك جهان در نظر گرفته مي بويژهملي كشورها 
 ,Cook and Bakker»( استيت ملي خود اعالم كردهكشور مصر رود نيل را (خط قرمز) امن

فضايي  -واحدهاي سياسي ثبات براي دسترسي پايدار به منابع آبي ). در واقع،94-102 :2012
  . است براي توسعه در ابعاد مختلف امري راهبردي و گريزناپذير
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 -حد سياسيهر وا هاي جغرافيايي و ژئوپليتيكي اثرگذار بر امنيت مليبنابراين، يكي از ارزش
، محدود بودن رواز اينهاي مختلف آن است. امنيت آب مورد نياز در بخش تأمينفضايي، مسئله 

 در صدا سو و افزايش مصرف و تقاضاي جهاني آن از طرف ديگر، موجب بهمنابع آب از يك

طمينان است. بر اين اساس، ا شده جهان در امنيت آب هشدار براي فراهم سازي هايزنگ آمدن
هاي سياسي  از دسترسي پايدار به منابع آب كافي براي مديريت بهتر فضاي سرزميني تمام واحد

شده است. با توجه به مطالب فوق، نوشتار كنوني سعي » امنيت آب«خود، موجب طرح مفهومي
يكي از مسائل جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك در قرن  عنوانبهدر  واكاوي مفهوم امنيت آب 

  اضر است.ح

  روش تحقيق -2

ع ها با استفاده از منابتحليلي بوده است كه داده -روش تحقيق اين پژوهش از نوع توصيفي
اي، اسناد و نيز اطالعات گردآوري شده از طريق اينترنت، به روش كيفي و استنباطي كتابخانه

 اند.مورد تحليل قرار گرفته

  مباني نظري -3

  ليتيكجغرافياي سياسي و ژئوپ -1-3

به رفت. گيشينه كنش متقابل جغرافيا و سياست را بايستي در نخستين اجتماعات انساني پيپ
اجتماع سرشتي قلمرو محور يافت، جغرافياي  -از زماني كه كنش و منش انسان ،ديگر سخن

رك كنش د يا ژئوپليتيك نيازمند فهم جغرافياي سياسي. سياسي در عرصه عمل بنياد نهاده شد
 هاي فضايي در كنش متقابل با امر سياسي قرار. زماني كه پديدهغرافيا و سياست استمتقابل ج

سو و شود. در اين ميان، درك نسبت انسان و طبيعت از يكگيرند، جغرافياي سياسي زاده ميمي
انسان و امر سياسي در ارائه تعريف از دانش جغرافياي سياسي كاركرد مهمي دارد. بر اين پايه، 

رافياي سياسي، مستلزم درك كنش متقابل جغرافيا (فضا) و سياست(قدرت) يا تعامل فهم جغ«
سياست، قدرت و سياست امور مربوط به اب قلمرو فضا، مكان و هاي جغرافيايي همانندمايهبن
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، جغرافياي سياسي، علمي است كه ابعاد سياسي فضاي جغرافيايي در رواز اين .است گذاري
ناسبات قدرت(در ابعاد همزيستي، هماوردي، كشمكش و جنگ) با قالب كُنش متقابل م

قلمرو(فضا و سرزمين) و قلمرومندي (قلمروخواهي، قلمروسازي و قلمروداري) اجتماع انساني 
مايه بن عنوانبهدر اين تعريف قدرت  ).Kaviani Rad, 2015: 543-544»( كندرا مطالعه مي

 مطلوب است كه عملياتي شدن آن مشروط به وجود سياست به مفهوم توانايي خلقِ وضعيت
كم دو واحد كنشگر(فرد، گروه، سازمان، كشور)، مناسبات ميان واحدها و وجود مطلوب دست

محدود است. اينكه كنشگران در چه سطحي از توانمندي قرار داشته باشند تابع بنيادهاي 
طيفي از سازگاري تا  معموالً آفرين (مادي و معنوي) و مناسبات قدرت ميان آنهاست كهقدرت

گيرد. عنصر ناسازگاري در ابعاد همزيستي، هماوردي، كشمكش و جنگ در بر مي
ع مادي كننده منابتأمين عمدتاًاز قدرت، سلطه و مالكيت است كه  متأثرقلمرو(سرزمين)، فضاي 

آفريند تالش مي قدرتهاي فضا يا همان منابع ذاتاً مايهرود. درونشمار ميبه قدرتو گاه معنوي 
كند. از ها و روندهاي فضاساز را فراهم ميبراي در اختيار گرفتن فضا زمينه هماوردي جريان

تبعِ اجتماع در عرصه فضا پراكنده است كساني بر مكان ها و فضاها حكم آنجا كه قدرت به
را در اختيار  دهي فرايندها و روندهاي(عيني و ذهني) فضاسازخواهند راند كه توانش سامان

جود سه متغير كُنش ، ورواز اين. )Hafeznia & Kaviani Rad, 2014: 191داشته باشند(
 مسائل و رويدادهاي جغرافياي سياسي يا ژئوپليتيك متقابل مناسبات قدرت، قلمرو و قلمرومندي،

ملل النعلوم سياسي، روابط بي در مقياس خرد تا كالن (فروملي تا جهاني) از رخدادها و مسائل
  كند. متمايز مي و جامعه شناسي

 هيدروپليتيك -2-3

و ابعاد  نيريآب ش زانيكرد كه با توجه به ثابت بودن م فيتوص يتوان دانشيرا م كيتيدروپليه
منطقه ،يمختلف محل حدر سط ياسيس يواحدها يهاكنشبرهم مصرف آن، به مطالعه ندهيفزا

بهره يچگونگ كشورها درباره استيس. پردازديم نيريدر خصوص منابع آب ش يو كرو يا
آنها  يياختالف و واگرا اي ييو همگرا يتواند موجب همكاريمنابع مشترك م نياز ا يبردار
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 گانهبرشمردن عوامل دوازده م) به هنگاتكايپوتيخود (ها يهاگت در مدل فرض تريشود، پ
آنها چهار مورد  انيبا موضوع آب و از مكشورها، شش تنش را در ارتباط  انيزا متنش ييايجغراف

  ).Sadrania, 2018: 38(دهديمشترك نسبت م يهارا به آب
بيشتر در قالب، هماوردي و كشمكش در مناسبات » كمبود«دهند كه وضعيت ها نشان مييافته

ترين بنياد زيستي است كه ايو داد و ستد بازيگران قدرت نمود داشته است. آب (شيرين) پايه
هاي آب و هوايي، الگوي بارش و موقعيت جغرافيايي مناطق است. بر راكنش آن تابع ويژگيپ

اين بنياد، مناطق گوناگون به فراخور عوامل برشمرده، ميزان دريافت بارش و اندوخته آب 
مندان، چندان با كم آبي و بي آبي سازگار ناهمساني دارند. زيست پايدار انسان و ديگر زيست

آبي دچار هستند تكاپو براي فراهم كردن آب ن دست نواحي كه به بارش اندك و كمنيست. در آ
يفي آب به ط تأميناز ديرباز در كانون توجه قلمروداران(حاكمان و كارگزاران) بوده است. پويش 

از مناسبات قدرت (همزيستي، همكاري، كشمكش و جنگ) دارندگان آب و نيازمندان به آن 
صد سال گذشته محدوديت منابع آب موجود در سطح زمين به همراه  دامن زده است. طي يك

رشد و گسترش صنعت، افزايش جمعيت، افزايش درخواست براي آب، آلودن منابع آب شيرين، 
هاي آب و هوايي و تغيير الگوي بارش به سياسي شدن آب از مقياس فروملي تا جهاني دگرگوني
هايي، جستار هيدروپليتيك در ادبيات جغرافياي و ويژگيها است. بر بنياد چنين شناسهانجاميده

سياسي سر برآورد. بر اين پايه، بحران كمبود آب و فزايندگي پيامدهاي آن در اثر افزايش مصرف، 
اجتماعي واحدهاي  -دهي به روابط سياسيتري در جهتموجب شده كه آب نقش بنيادي

اي كه امروزه آب گونهاطق خشك جهان بيابد بهدر من بويژههاي انساني فضايي و سازه -سياسي
قياسفضايي در همه م -يك موضوع ژئوپليتيك نمود يافته و بر روابط واحدهاي سياسي عنوانبه

گونه مناسبات قدرت كه در پيوند با آب در هر گذارد. بر اين پايه، هرتأثير ميهاي جغرافيايي 
راين مفهوم شود. بنابروپليتيك بررسي و واكاوي ميواژه هيدمقياسي كه نمود بيابد در قالب دانش

هيدروپليتيك در برگيرنده مناسبات قدرت كنشگران (فروملي) و بازيگران(فراملي) بر سر مسائلي 
  گيرد.نوعي در پيوند با كمبود آب شيرين قرار مياست كه به
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  )Kaviani Rad, 2017هيدروپليتيك ( مفهومي : الگوي1 شماره شكل
 

  آب، توسعه و امنيت -3-3

حساس برخاسته از وجود ساختارها و فرآيندهايي است كه در پرتو آن  فرد يا واحد خود  امنيت
 ,Kaviani Rad,(A)كند(را در برابر هرگونه گزند( عيني يا ذهني) پايدار و ماندگار تلقي مي

م وجود امنيت ديگر نيازهاي فردي و جمعي خود را مستلز تأميناي كه گونهبه ) 82 :2011
هاي مفهومي آن مجموعه داند. امنيت، مفهومي چند بعدي و پيچيده دارد كه در ساخت پارهمي

 ايآفريند. از آن رو، امنيت مقولههاي اجتماعي نقش مياخالقيات، آداب، سنن و ديگر شاخصه
آنها جهت  ر و كنشمند و تابع وضعيت محيطي است كه فرد يا جامعه را فرا گرفته و به رفتازمينه

  ).Kaviani Rad,(B),2011:87دهد(و معنا مي
دنبال نوبة خود امنيت بيشتر را بههاي اساسي در توسعه است و توسعه نيز بهمؤلفهآب از  

تواند ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي دارد. هيچ كشوري بدون برخورداري از آب كافي نمي
اندازي المللي دستدنيا چه در مقياس محلي، ملي و بين خود را حفظ كند. در بسياري از نقاط

ب تواند موجترين عامل برانگيختن خشم مردم و دولتهاست. اختالل در آب ميبه منابع آب، سريع
هاي كشاورزي و تهديد امنيت غذايي كشور، اختالل در امور صنعتي نظير اختالل در فعاليت
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اختالل در كشاورزي و صنعت و اختالل در بهداشت  توليد برق و ..، گسترش بيكاري در نتيجة
دنبال داشته باشد. هرگونه فعاليت توليدي و اقتصادي به ميزان قابل و سالمت شهر وندان را به

توجهي آب نيازمند است و چنانچه اختاللي در ميزان آب مورد نياز صورت گيرد به همان ميزان 
اهد گذاشت. مطابق محاسبات فائو در سطح سوء خو تأثيردر كيفيت و كميت محصول نهايي 

درصد براي  70هاي مختلف اقتصادي به ترتيب جهاني آب شيرين مورد استفاده در بخش
  1درصد براي مصارف خانگي است. جدول شماره  10درصد براي صنعت و  20كشاورزي، 

  ),Mokhtari Hashi 59 :2013(دهدمتوسط آب مورد نياز براي محصوالت مختلف را نشان مي
  

 

  : متوسط ميزان آب مورد نياز براي توليد محصوالت مختلف در جهان1 شماره جدول

  
 )2013: 60 Mokhtari Hashi,(  

 تنگاتنگ ايرابطه اقتصادي و اجتماعي ثبات و امنيت با شيرين آب به بنابراين، دسترسي

 نرخ يا اقتصادي سعهتو عدم كند.مي مختل را اقتصادي آب توسعه به كافي عدم دسترسي دارد.
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 و اندازدمي مخاطره به را اقتصادي و اجتماعي غذايي، رفاه امنيت اقتصادي، رشد و توسعه پايين
 :Araghchi, 2014شود( سياسي جوامع مي و اقتصادي اجتماعي، فروپاشي به منجر درنهايت

98.(  
هاي رده، چالشخود جلب كگرايش مهم مطالعاتي كه در هيدروپليتيك، توجه بسياري را به

با سياست، گره خورده  شدتبهامنيتي رقابت بر سر منابع در حال كاهش آب است. اين گرايش 
ن هاي انجام شده نشان از آو مسئله مديريت آب را به موضوعي امينيتي بدل كرده است. بررسي

شامل  آب دارد كه بين توزيع منابع آب با امنيت رابطه مستقيمي بر قرار است. اگر چه بحران
يشتري را سازي آن نقش بشود؛ اما دستيابي به آب و آلودهدستيابي نامتوازن به تمام منابع آبي مي

نظر برسد اما دور از واقعيت در كاهش امنيت رقم زده است. ممكن است در ظاهر عجيب به
اء را ناممكن قنيست كه آب و آباداني در كنار هم معنا دارند و نبود دسترسي به اين عنصر حياتي ب

كند. توزيع نابرابر آب شيرين در جهان بر دسترسي نابرابر مؤثر بوده و بر ميزان منازعات مي
افزايد. در واقع نبود تناسب ميان توزيع جمعيت و منابع آب مقوله امنيت آب را قابل تأمل مي

هاي برخي نيش بيتواند بر اساس پيكرده است. بر اين اساس، نبود مديريت صحيح منابع آبي مي
با اشاره به اينكه تاريخ  بشر سرشار از  1هاي آينده بر سر آب تبديل شود. فالكن ماركبه جنگ

رود، شمار ميجنگ بر سر منابع  است، با استدالل به اينكه آب شيرين نيز از منابع كمياب به
بههايي كه آب را ويژگي 2داند. از نظر گليكهاي نظامي بر سر آب را گريز ناپذير ميكشمكش

درجه كمبود آب در هر كشور،  دهد عبارتند از:يك منبع استراتژيك محور منازعه قرار مي عنوان
ميزان   ها وگستردگي اشتراك حوضه آب ميان دو يا چند كشور،  قدرت نسبي حوضه آبي دولت

  ).Gleick, 1993, 85(سهولت در دسترسي به منابع آبي جايگزين
شمار در مناطق خشك و نيمه خشك، آب منبعي كمياب به بويژهاطق جهان در بسياري از من

ها بر سر دسترسي به آب به هاي مختلفي وجود دارد درباره اينكه تنشبينيرود و پيشمي
مداران نيز از اين موضوع درك يكساني گران و سياستآميز بيانجامد. تحليلهاي خشونتدرگيري

                                                           

1- Falcon Mark 
2- Gleick 
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عي است كه با منازعه و درگيري ارتباط مستقيمي دارد و اين موضوع دارند؛ به باور آنها آب منب
). البته نظر پژوهشگران Halden, 2015: 96شود( دامنة وسيعي از احتمال تا قطعيت را شامل مي

گيري روابط ميان كشورها متفاوت است. برخي معتقدند اين منبع حياتي بر شكل تأثيردر مورد 
ها منجر شود؛ جاي ايجاد جنگ و درگيري به همكاري بيشتر دولتهتواند بكمبود منابع آب مي

، دارند. افرادي مانند گليك، كاپالن تأكيداما گروهي ديگر بر منازعه و درگيري و جنگ بر سر آب 
هومر ديكسون، شاه حسين پادشاه اردن و پطرس غالي دبير كل پيشين سازمان ملل متحد و تعداد  

ن معتقدند كه منابع واجد ظرفيتي براي تبديل به كشمكش بوده و بسيار زيادي از پژوهشگرا
بحران آب در نهايت به جنگ منجر خواهد شد. شاهد اين ادعا نيز منازعات بسياري است كه بر 

 نگرند؛ كه بيانگر ارتباط آبمحور آب رخ داده است. اين گروه به آب از منظر هيدروپليتيك مي
ند. در كمنابع آب تبيين مي تأمينارجي يك كشور را در با سياست است و عملكرد سياست خ

توانند براي دستيابي به منابع آبي مورد نياز خود، حتي سياستها ميقالب ديدگاه مذكور دولت
در مقابل برخي ديگر مانند  )Nasrabadi, 2015: 36(دطلبانه را مورد نظر قرار دهنهاي توسعه

رد) بر اين اعتقادند كه منابع آبي واجد ظرفيت براي (مدير طرح آب هاروا 1فرانكلين فيشر
بينانه كشمكش نيستند. طرفداران اين ديدگاه ضمن پذيرش مشكل كم آبي، با نگرشي خوش

اي باشد؛ و همه المللي و منطقهتوانند موضوعي براي همكاري بينكنند كه آب ميمي تأكيد
هاي همكاري توان به نمونهنه نيز ميمناقشات آبي منجر به كشمكش نخواهد شد. در اين زمي

ها( مصر و سودان در حوضه روز نيل و يا مالي و موريتاني و سنگال در مديريت رود ميان دولت
سنگان و موارد ديگر، در راستاي مديريت جامع منابع آب اشاره كرد. مطالعه موردي صورت 

هاي انجام شده بر اد كه توافقنشان د 1986گرفته از سوي كانو، كامكاي و لماركاندو در سال 
 Dolatyar andسر منابع آبي برون مرزي، منعكس كننده رويكرد غير خصمانه به آب است(

Gray, 1999, 19تواند موجب همكاري ميان طرفين شود؛ اما تجربه ). اگر چه نياز مشترك مي
اهر خود دارند. در ظها سعي در كسب منابع بيشتر با توجه به نيازهاي نشان داده است كه انسان

                                                           

1- Franklin M. Fisher 

  



  33...    واكاوي مفهوم امنيت آب از منظر جغرافياي سياسي و   ____________________________

وجه اند، اما بايد تمند شدهبرد از مزاياي برابري بهره -شود طرفين در يك توافق بردتصور مي
داشت كه حتي در صورت همكاري در اين زمينه نيز، نابرابري قدرت ميان طرفين منافع آنها را 

مللي، الاي و بينمنطقه توان در روابطقرار خواهد داد. در واقع اين پيش فرض را مي تأثيرتحت 
ي كه هر طوربههاي ميان طرفين شاهد بود؛ در خصوص آبهاي مرزي مشترك و موافقت نامه

 Priscoli andزني باالتري نيز برخوردار است(طرف قدرت بيشتري داشته باشد، از قدرت چانه

Wolf, 2009, 107 ،ت منابع، دست آوردن هها در طول تاريخ براي بدولت).  بر اين اساسامني
 است. در اين كرده ها، كمكاغـلب به رخداد جنگله ئمـس با يكديگر كشمكش داشته و اين

تعبيري جنگ بر سر منابع  بـشر، به اعتقاد دارنـد تـاريخ »وستينگ« محققان همچون برخي رابطه
بر  شرايط فعلي بايد گران امنيتي درتحليل تمركز معتقد است »گليك«بوده است. از سوي ديگر 

رخ خواهد داد و نبايد  مـنابع هاي مربوط بهكشمكش» كجا«و » زماني«در چه  كه اين نكته باشد
 ثباتي و كشمكش منتهيبه بي تواندمي هاي زيست محيطيدنبال ايـن مـوضوع باشند كه نگراني

آب منبع رشد اقتصادي و سياسي  بعمنا از نظر او اگر است. اين مناقشات قطعي وقوع شود، چون
 جنگ تواند توجيهي براي آغازمنابع آبي مي به گونه اسـت، دسترسيقطع اين طوربهباشد كه 

 ,Kaviani Rad( براي تهاجم نظامي مبدل شوند دفيآب نيز به ه عرضه هايباشد و سيستم

 تأثيرعوامل بر رفتار كشورها  سو منابع آبي در كنار ديگر). بدين ترتيب، از يك78 :2010
گذارد و از سوي ديگر رفتار كشورها نيز پيامدهاي خاص خود را بر روي منابع آب به همراه مي

خواهد داشت. اين وابستگي متقابل به بروز آسيب پذيري و منازعه بين جوامع انساني دامن زده 
  است. 

 

 مفهوم امنيت آب -5-3

هاي مختلف امنيتي است كه در داخل ز وابستگي متقابل حوزهعملكردي ا عنوانبه» امنيت آب«
اقتصادي و سياسي در مقياس مختلف فضايي پخش شده است.  -اي از نيروهاي اجتماعيشبكه

 هاياين شبكه شامل منابع امنيتي طبيعي( منابع آب، انرژي، آب و هوا و غذا) و امنيت گروه
يست اقتصادي و ز -گر فرآيندهاي پيچيدة سياسياجتماعي(فرد، جامعه و ملت) است. از سوي دي
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گيرد كه ناشي از مطالعاتي است كه در محيطي نيز در موضوع امنيت آب مورد توجه قرار مي
جام پذيري زيست محيطي بر روي آب انپذيري و ريسكالملل و آسيبزمينه اقتصاد سياسي بين

شاكله  عنوانبهحيات و امنيت آب ركن اساسي  عنوانبه). آب Zeitoun, 2011: 290شده است(
اصلي امنيت اكولوژيكي، پيوند تنگاتنگي با امينت ملي، امنيت انساني، امنيت غذايي، امنيت منابع 

كلي عاملي مهم در توسعه پايدار و زيست بهينه انسان است  طوربهآبي، امنيت قليمي دارد و 
  اين موضوع را نشان مي دهد.  2 شماره شكل

  
  )Zeitoun, 2011: 290: شبكه جهاني امنيت آب(2 شماره  شكل

 از ياريبس از مقياس خانگي تا جهاني داراي اهميت شده است.» امنيت آب«امروزه مفهوم 
 قرارمورد توجه » 1آب داريپا و كپارچهي تيريمد« مانند ييهاعنوان با نيا از شيپ كه ييهانوشته
 نيع در ).Hoekstra et al, 2018: 1( اندمطرح شده» آبامنيت « امروزه با عنوان اند،گرفته
 رد د.دهنيم بازتاب را جهت رييتغ و نشيب زين زمان طول در ،رييتغ حالِ در هايواژه اين حال،

                                                           

1- Integrated and sustainable water management 

امنيت ملي

امنيت 

 غذا
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 .گفتند سخن كپارچهي منابع آب تيريمد از ياندهيفزا طوربه دانشمندان ،1980 دهه از تينها
 هايآب منابع رايز شود، گرفته نظر در كل كي عنوانبه ديبا يآب منابع ستميس كه است روشن
 با هم مرتبط كامالً، آب تيفيك به مربوط مسائل و آب كميت مانند ينيرزميز يهاآب و يسطح

 تيمحبوب ليدلبه زين »داريپا منابع آب تيريمد« اصطالح ،1990 سال از ن،يا بر عالوه هستند،
وجه به پس از آن با ت .مورد توجه قرار گرفت برنتلند، گزارش انتشار از پس »داريپا توسعه دهيا«

.. تقاضا .رشد جمعيت جهاني، رشد و گسترش شهر نشيني، توسعه اقتصادي، تغييرات اقليمي و 
گسترش يافت. افزايش تقاضا براي آب و محدوديت منابع آبي فشار بر  شدتبهبراي منابع آبي 

امنيت «دنبال خود پارادايم جديدي با عنوان زايش داد كه بهآب پايدار اف تأمينها را براي دولت
در مناطق خشك و  بويژهدليل كمبود شديد منابع آبي به شيپ دهه كشكل گرفت. اما از ي» آب

دليل شرايط ي بهاندهيفزا طوربه» سازگاري با منابع آب مديريت« اصطالح ،نيمه خشك جهان
 ). Ibid: 2) (3 شماره ( شكل توجه قرار گرفته استمورد  تغييرات اقليمي و انطباق با آن

  ج

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
  

 

  )Hoekstra et al, 2018: 2در طول زمان(  مديريت آب :  ظهور مفاهيم جديد مرتبط با3شكل 

 رظهو  .است برخوردار كانوني تيموقع از كه است اصطالح كي ،»آب امنيت« وجود، نيا با
 به مربوط خطرات و آب كمبود با شدتبه ،جهاني عمده ينگران كي عنوانبه آب امنيت مفهوم
كلي هر چيزي كه مربوط به امنيت  طوربهيي، امنيت انرژي، امنيت زيست محيطي و غذا امنيت

 

 

 

 

  

 

٢٠٢٠               ٢٠١٠              ٢٠٠٠                ١٩٩٠             ١٩٨٠  
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  مديريت منابع آب پايدار

  امنيت آب

مديريت سازگاري با منابع 
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   .دارد ارتباط جهان سراسر در موجود زنده باشد،
ظ و حف يو حجم مناسب، برا تيفيبا ك يِفبه آب كا يدسترسگوياي امنيت آب  تيماه

اي فزاينده ندويپ ياتيماده ح نيا است. ييو امنيت غذا يستيتنوع ز ،يخشك ستمياكوس يداريپا
ت ممكن اس يو حت يافته است يو امنيت انسان يو هوا، رشد اقتصادآب  ،يبا امنيت غذا، انرژ

 ديهدرا ت طيآن امنيت انسان و مح امديو جنگ داشته باشد كه پ يريدرگ جاديدر ا ينقش مهم
امنيت آب بخش مهمي از امنيت محيطي يا اكولوژيكي است  ).Lozet & Kim, 2013: 8كند (

ارد. اي و شهري ارتباط مستقيم دكه با توسعه پايدار اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي منطقه
عاملي مهم و اصلي بر روي كيفيت  عنوانبهمسئله آب از زماني وارد مطالعات امنيتي شد كه 

صورت مستقيم، بر روي دگي مردم، امنيت سياسي كشورها و يا عامل تنش ميان كشورها  و بهزن
-Thapliyal, 2011: 23گذار شد ( تأثيرامنيت محيطي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشورها 

ت كيفي ي وكاف آب به خانواده افراد همه يدسترس"معناي به آب امنيت خانوار، سطح در). 24
 دسترس در عنوانبه يمل مقياس در شود. آبسالم و سودمند اطالق مي يزندگ كي يبرا الزم
 سطح با همراه د،يتول و هاستمياكوس شت،يمع ،يسالمت يبرا آب تيفيك و قبول قابل مقدار بودن
 شده فيتعر "اقتصادها و هاطيمح مردم، نسبت به آب به مربوط خطرات قبول قابل
 آب، كهي است تيوضعگواه بر  آب امنيت . بر اين اساس،)United Nations, 2015: 9(است

 بالفعل آن يديتول ليپتانس هم كه معنا آن به تيريمد. است شده تيريمد كارا و داريپا صورتبه
ذخاير «اين بعد از امنيت عبارت است از  .رديگ قرار كنترل مورد آن گربيتخر ليپتانس هم و شود

حياتي بودن آن براي بقاي  دليلبهاعمال كنترل و مديريت بر آن كافي آب در كميت و كيفيت و 
 يجهان بانك). Schafer, 2012: 20» (هاي توسعههاي روزمره و برنامهزندگي، انجام فعاليت

 تأمينعنوان نموده است كه عبارت است از  يكم صورتبهاست كه امنيت آب را  يتنها نهاد
 يمتر مكعب آب بهداشت 100 تأمينشرب فرد،  يبرا يتب شرب و بهداشآمترمكعب  1 انهيسال
 ،يطيمح ستيو ز يصنعت ،يكشاورز ديتول يمتر مكعب آب برا 1000 تأمينبهداشت فرد و  يبرا

امنيت آب  تأمين هر نفر به مفهوم يمتر مكعب در سال برا 1101 تأمين ينهادها نيمنظر ا زلذا ا
تعريفي ديگر، امنيت آب عبارت است از در  ).Zargarpour & Nourzad, 2009: 4است( 



  37...    واكاوي مفهوم امنيت آب از منظر جغرافياي سياسي و   ____________________________

ها و دسترسي به آب به مقدار الزم و با كيفيت قابل قبول براي سالمتي، معيشت، اكوسيستم«
 Grey( »توليد و ارتباط آن با سطحي از خطرات مرتبط با آب براي مردم، محيط زيست و اقتصاد

& Sadoff, 2007: 545ت با ارتباط در يفيرتع ملل سازمان كارگروه آب راًيخ). ائهارا آب امني 
 را يتسيزطيمح و ياسيس ،ياقتصاد ،ياجتماع يهاستميس انيم تعامالت وضوح،به كه است داده

طبق نظر كارگروه آب سازمان ملل، امنيت آب عبارت است از: توانايي جمعيت . دهديم نشان
منظور تقويت ول در دسترس بهو كيفيت آب قابل قب  براي حفظ دسترسي پايدار به توازن كميت

ايي كه همعيشت، بهزيستي بشر و توسعه اجتماعي اقتصادي، اطمينان از مراقبت در برابر آلودگي
صلح  ها درهايي كه در ارتباط با آب هستند و پاسداري از اكوسيستماز آب ناشي شده و بيماري

ب گواه بر وضعيتي است كه بنابراين، امنيت آ ).UN-Water, 2013: 2(و صفا و ثبات سياسي
آبِ پايدار بر اساس كميت و كيفيت مناسب در حوزه  تأميندر قالب آن، قلمروداران، امكان 

اي محيطي همصارف مختلف( خانگي، صنعتي و كشاورزي و حفظ اكوسيستم) متناسب با توانش
  جپپو با قيمت مناسب را دارند

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  ).by: the Authors: مفهوم كلي امنيت آب(4شكل 

  

  

براي:                                                                           امنيت آب عبارت است از:            دسترسي به مقدار:             

 آب شرب و سالم كميت دسترسي پايدار

 انجام فعاليتهاي اقتصادي

 حفظ اكوسيستم

 كيفيت
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  گذار بر امنيت آبتأثيرمتغيرهاي  -6-3
  

  تغييرات اقليمي  -1

رود.  تغييرات مي شماربهتهديد كننده اصلي امنيت آب در جهان  عنوانبهامروزه تغييرات اقليمي 
وسيله تغيير در توزيع مكاني و زماني بارندگي، دسترسي به آب و ... در بلند مدت منجر اقليمي به

 و آب چرخه نيب كينزد ارتباط دليلبهي ديگر، عبارتبهشود. آب مي تأمينقطعيت در  به عدم
 سراسر در بآ منابع بر يتوجه قابل اتتأثير توانديم يمياقل راتييتغ ،يكيدرولوژيهچرخه  و هوا

 يكيلوژدرويه چرخه كل يرو بر ميمستق ريغ و ميمستق اثرات مياقل رييتغ. باشد داشته جهان
 اهشك كشورها، آب منابع يزمان و يمكان عيتوز رييتغ به توانيم آنها انيم از كه شتدا خواهد
هب.  نمود اشاره آب منابع تيفيك كاهش و هاآبخوان هيتغذ كاهش آب، منابع به آنها يدسترس
 معرض در را ستمياكوس و هاانسان سالمت كه يآلودگ انواع جاديا باعث آب باالتر يدما عالوه
 ينيبشيپ رقابليغ و دهيچيپ مياقل رييتغ اثرات نكهيا به توجه با. شوديم داد، خواهد قرار خطر

بنابراين، تغييرات اقليمي  .گرفت خواهد قرار تأثير تحت زين آب يتقاضا اديز احتمال به هستند،
شود. تشديد كمبود آب حس مي اول روي چرخه آن در درجه تأثيراز جمله عواملي است كه 

تغيير رژيم آبي رودها و خطر وقوع سيالب از جمله اين  كيفيت آب، آب، كاهش
هاست. در مقياس جهاني تغييرات اقليمي سبب توجه جهاني به مناطق آسيب ديده گذاريتأثير
هاي هاي سياسي براي همكاري با تالششود. در مقياس محلي موجب امتناع برخي گروهمي
ت اي عالوه بر افزايش رقابشود. در مقياس منطقهحران آب ميمقابله و كنترل ب منظوربهالمللي بين

تواند به اعتمادسازي و همكاري سياسي مناطق بحران زده نيز هاي ساحلي حوضه ميبين دولت
  كمك كند.

 افزايش جمعيت و رشد شهرنشيني در جهان  -2

ديد تج متخصصان آب اشتراك نظر دارند كه هرگاه نسبت جمعيت به حجم منابع آب شيرين
شونده از حد معيني فراتر رود، كميابي آب محسوس و فشار و تنش ناشي از كمبود آب 

 ناپذير خواهد بود. بر اين اساس، افزايش جمعيت، رشد شهرنشيني و مصرف آب سهاجتناب
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 هايكنند و عدم تناسب بين آنها چالشمتغيرهايي هستند كه همواره سير صعودي را طي مي
به بعد از سه ميليارد نفر به  1950جمعيت دنيا از دهه  د.كنب را تشديد ميآ امنيت مربوط به

د جمعيت بيني شده است كه رششش و نيم ميليارد نفر رسيده كه بيش از دو برابر شده است. پيش
ميليارد نفر  10بر اساس سناريوهاي مختلف در بيشترين حالت به بيش از  2050جهان تا سال 
) و دو سوم از اين جمعيت در شهرها Padowski and Jawitz, 2009: 101خواهد رسيد(

ميليارد نفر در  7/0جمعيت شهري جهان از  سازمان ملل، براساس گزارشزندگي خواهند كرد. 
، به 2050بيني سازمان ملل تا سال رسيد و طبق پيش 2016ميليارد نفر در سال  4، به 1950سال 

). با اين وجود، روندهاي تاريخي نشان United Nations, 2015(ميليارد نفر، خواهد رسيد 3/6
داده است كه استفاده از آب سه برابر رشد جمعيت افزايش يافته و آب بيشتري نه تنها براي 

نيازهاي اساسي آشاميدني بلكه براي توليد غذا، صنعت و ارتقاي بهداشت انساني مورد  تأمين
ت انساني ها و مديريقاضاي آب از توان اكوسيستمنياز است. اين رشد سريع و پيش بيني نشده ت

براي عرضه آب سالم براي همه افراد پيشي گرفته است. بنابراين اين افزايش جمعيت و رشد 
ر در آينده نيز باعث فشار بيشتر ب احتماالًشهرنشيني يكي از داليل مصرف آب در دنيا است و 

  هد نمود. منابع محدود آب شده و زمينه بحران را فراهم خوا
  

  توسعه اقتصادي و تغيير الگوي مصرف -3

عالوه بر ازدياد جمعيت، عامل ديگر افزايش استفاده از منابع آب، توسعه اقتصادي كشورها و 
هاي شهري، صنعت و كشاورزي، ترقي سطح زندگي در بخش دليلبهالگوي مصرف آب است. 

وه بر افزايش تقاضا براي آب عال الگوي مصرف آب نسبت به گذشته در حال افزايش است.
آشاميدني، افزايش تقاضا براي غذا نيز تقاضاي آب براي توليدات كشاورزي را افزايش داده 

مقياس ملي استفاده از آب به سطح توسعه اقتصادي بستگي دارد. كشورهاي در حال  است. در
راي ي برداشت شده بتوسعه با درآمد پايين سرانه، برداشت آب كمتري دارند؛ اگرچه اكثر آب ها

كلي، برداشت آب براي آبياري  طوربهشود. كشارزي و نه مصارف داخلي يا صنعتي استفاده مي
اي هبه سرعت افزايش يافته است كه منتج به افزايش پنج برابري زمين 1930كشاورزي از دهه 
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 Padowski andتحت آبياري در سطح جهاني بدون توجه به شرايط آب و هوايي شده است(

Jawitz, 2009: 101 لذا افزايش توليد كشاورزي مصرف آب بيشتري را نيز در پي خواهد .(
 1960برابر شده است. از سال  7داشت. طي پنج دهه اخير توسعه اقتصادي متوسط جهان بيش از 

درصد افزايش يافته 60آبياري زمين ها نيز  منظوربهميانگين جهاني ميزان برداشت آب از منابع 
با تداوم اين روند، لزوم دسترسي به منابع آب بيشتر براي برآورد اين نيازها نيز افزايش  است.

  ).Cosgrove and Rijsberman, 2000: 27-38خواهد يافت(

  هدر رفتن آب -4

ها به علت سموم هاي گوناگون است؛ مانند آلودگي آبعامل مهم ديگر، هدر رفتن آب به شكل
كند. هدر رفتن آب صنعتي كه آب مفيد را از دسترس خارج مي و كودهاي كشاورزي و ضايعات

هاي انتقال و توزيع و باالخره هدر رفتن آب توسط مصرف كنندگان نيز از داليل كمبود در شبكه
رود. درصد آب تبخير يا جاري شده و به هدر مي 30تا  20آب است. عالوه بر اين موارد بين 

ي كه ميزان برداشت آب طوربهشود نيز به اين موارد اضافه ميعالوه استفاده غير علمي از آب به
 .در كشورهاي در حال توسعه دو برابر كشورهاي توسعه يافته براي هر هكتار است

  
  

  مديريت از هم گسيخته منابع آب -5

المللي كمتر از بحران آب نيست. امروزه انطباقاهميت مديريت منابع آب در مقياس ملي و بين
نفع دخالت داشته باشند منابع آب موجود مطرح است و در آن بايد كليه كشورهاي ذي پذيري با

ن مديريت هاي نويتا آب بتواند در مقوله توسعه پايدار بگنجد. بنابراين استفاده از فنون و روش
شود. در مجموع اين عوامل باعث منابع آب يكي از شيوه هاي مقابله با اين بحران نگريسته مي

مصرف و نياز به دسترسي به منابع آب شده و كمبود اين منابع نيز عالوه بر اينكه باث  افزايش
بحران در داخل كشورها شده، ممكن است در روابط كشورهاي درگير بحران با ديگر كشورها 

همسايگاني كه در برخي منابع آب همچون ذخاير زيرزميني يا رودهاي فرامرزي مشترك  بويژه
 يري و نزاع را فراهم نمايد.هستند، زمينه درگ
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   1بحران آب -7-3

هاي موجود، ميزان سرانه ها و مدلبحران آب به وضعيتي اشاره دارد كه در آن با توجه به شاخص
يا ميزان دسترسي به آب تجديدپذير مصرفي افراد در سال، كمتر از حد استاندارد جهاني 

بحران آب وضعيتي است كه در ديگر،  عبارتبه). Rezayan & Rezayan, 2016: 3»(است
 يدارا آب . بحرانآن آب قابل آشاميدن و غيرآلوده در يك منطقه كمتر از تقاضاي آن است

 جوامع ،يعبارتبه. است متفاوت ي جوامعاجتماع يهاارزش به توجه با و است يذهن عناصر
 و زيمت ي،كاف اندازه به يدنيآشام آب كه آنچه يبرا را يمختلف يهاآستانه است ممكن مختلف

هاي و مدل هاشاخص .كند نييتع آورند، ارمغان بهرا  ستمياكوس ازين مورد، آب  مناسب سطح اي
شود كه از كار گرفته ميمتعددي براي سنجش بحران آب كشورها و تهديدات ناشي از آن به

 فالكن به شاخص توانميجمله مهمترين آنها كه كاربرد زيادي در تعيين بحران آب دارند، 
  اشاره كرد: 3ملل سازمان شاخص و آب تيريمد يالمللينب موسسه شاخص، 2مارك

 اركم فالكن شاخص -1

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

 شاخص اين مطابق كند.مي محاسبه زير حالت 4 در كشور جمعيت به را شيرين تجديدشونده

  .باشدمي سال در مترمكعب 1700 سرانه كشورها آبي در كم شروع آستانه
 .نيستند آبي كم دچار مترمكعب، 1700 از باالتر آب سرانه با كشورهايي-الف

 آب كمبود فشار يا تنش دچار مترمكعب، 1000 تا 1700 بين آب سرانه با كشورهايي-ب

 .هستند

 .هستند آب مزمن كمبود دچار مترمكعب، 500 تا 1000 بين آب سرانه با كشورهايي-ج

 آب جدي حرانب يا مطلق آبيكم دچار مترمكعب، 500 از كمتر آب سرانه با كشورهايي-د

  ).Falkenmark and Widstrand, 1989هستند(

                                                           
1- Water crisis  
2- Index of Falken Mark 
3- Index of United Nation 
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  المللي مديريت آبشاخص موسسه بين -2

المللي مديريت آب نيز با توجه به دو عامل همزمان درصد برداشت كنوني نسبت به موسسه بين 
كل منابع آب ساالنه و هم چنين درصد ميزان برداشت آب در آينده به برداشت آب در حل 

  ي آستانه كميابي آب اين شاخص را ارئه داده است:حاضر برا
درصد باشد در منطقه  50پذير بيش از ميزان برداشت كنوني نسبت به منابع آب ساالنه تجديد .1

 بحران شديد آب وجود دارد.

درصد 50درصد و منابع آب تجديدپذير ساالنه بيش از  50ميزان برداشت كنوني كمتر از  .2
 وسط وجود دارد.باشد، بحران آب شديد تا مت

درصد و 200درصد و منابع آب ساالنه تجديدپذير كمتر از 50ميزان برداشت كنوني كمتر از  .3
 درصد، بحران آب معتدل را در منطقه شاهد خواهيم بود. 125بيش از 

درصد، 125درصد و منابع آب ساالنه تجديدپذير كمتر از 50ميزان برداشت كنوني كمتر از  .4
 ).Biniaz, 2010: 54بحران آب در منطقه است( بحران آبي كم و يا عدم

 )1شاخص سازمان ملل (نسبت برداشت به منابع آب تجديدپذير -3

پايدار سازمان ملل ميزان درصد برداشت از منابع آب تجديدپذير در هر كشور  كميسيون توسعه
اي ورد تقاضگيري بحران آب معرفي كرده است. اين ارزيابي شامل برآشاخص اندازه عنوانبهرا 

نابع به م هاي داخلي (خانگي)، صنعتي و كشاورزي است. نسبت برداشتآب شيرين در بخش
آب شيرين تجديدپذير، كمبود آب را از طريق نسبت يا درصد مجموع كل ساليانه مصرفي در 

 شود. براساس شاخصها تخمين زده ميها به منابع ساالنه (قابل تجديد) در اين بخشاين بخش
-10درصد باشد، بدون بحران آب، بين  10هرگاه ميزان برداشت آب يك كشور كمتر از  مذكور

درصد، بحران زياد  80-40درصد بحران متوسط آب، بين  30-20درصد، بحران كم آب، بين  20
درصد دچار بحران بسيار شديد آب است. اين شاخص اولين بار توسط  80آب و باالتر از 

                                                           

1- Withdrawal-to-availability ratio (WTA) 
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 1991در  2به سرپرستي شيكلومانوف 1پترزبرگ روسيهدر سنتهيدرولوژي  محققان موسسه
از  ترانجام شد. اين روش با جايگزين كردن تقاضاي آب با برداشت آب يك ارزيابي عيني

  )Sadrania, 2018: 99(داد ارائهتقاضاي آب در سطح ملي 
  
   

  هاي پژوهشيافته -4
  
  

  ئوپليتيكجايگاه مفهوم امنيت آب در جغرافياي سياسي و ژ -1-4

يكي از پايدارترين عاليق جوامع انساني، چگونگي رقابت بر سر كنترل و مديريت زمين و منابع 
دست هها در هر سطحي براي باست. واقعيت آن است كه واحدهاي سياسي، اشخاص و گروه

م برند. جغرافياي سياسي، در مفهوآورن منافع و منابع بيشتر در رقابت دائمي با يگديگر بسر مي
هاي متعدد بر سر منابع و روش حل  آنها ميگسترده آن، مطالعه دانشگاهي اين كشمكش

 »دانش رقابت و گسترش حوزه نفوذ«). از سوي ديگر، ژئوپليتيك Blacksell, 2014: 16باشد(
 ها ودولتها و گروههاي متشكل سياسي است كه درصدد كسب قدرت و تصرف ابزارها و اهرم

ز دهد. اهستند كه به آنها قدرت داده و امكان چيره شدن بر رقيب را مي هاي جغرافياييفرصت
هاي خاصي هستند و منابع ها و ارزشها و فضاهاي جغرافيايي داراي خصيصهطرف ديگر، مكان

ها ي الگوي پخش عرضة مزيتعبارتبهاند. متعادل توزيع نشده طوربهها در سطح جهان و مزيت
جغرافيايي نامتعادل است. در منطق ژئوپليتيك، وابستگي در نقطه مقابل هاي و نيز تقاضاي مزيت

قدرت، استقالل و آزادي عمل قرار دارد كشورها و يا نواحي مختلف سرزميني وابسته دولت به 
هاي جغرافيايي تعادل بخش و هاي جغرافيايي ديگران در صورتي كه فاقد عوامل و مزيتمزيت

) در نتيجه Hafeznia, 2006: 17-146ع ضعف قدرت قرار گرفته(متوازن كننده باشند، در موض
شود. در نقطه مقابل، كاهش وابستگي به هر پايداري و ثبات آنها با چالش و تهديد مواجه مي

تواند قدرت، ثبات و امنيت كشور هاي جغرافيايي همچون منابع آب مييك از عوامل و ارزش
ت را تضمين كند. در اين ميان مفهوم امنيت آب ضمن آنكه ارتباط نزديكي با ساير ابعاد امني

                                                           

1- The State Hydrological Institute in St Petersburg, Russia 
2- Shiklomanov 



    ___________________________   1398 پانزدهم، شماره اول، بهارژئوپليتيك ـ سال فصلنامه     44

همچون امنيت اقتصادي، امنيت اجتماعي، امنيت نظامي و... دارد، بيشترين نزديكي و ارتباط را با 
  امنيت زيست محيطي دارد. 

مسئله كمبود آب و تشديد تدريجي آن در اثر افزايش مصرف، موجب شده كه آب نقش 
اجتماعي ملتها و جوامع بشري بويژه در مناطق  -دهي به روابط سياسيتري در شكلاساسي

يك موضوع ژئوپليتيكي تجلي پيدا كرده و بر روابط  عنوانبهخشك جهان ايفا كند. امروزه آب 
، رواز اين). Mokhtari Hashi & Ghaderi Hajat, 2008: 40گذارد (مي تأثيرميان كشورها 

ها و منازعات احتمالي در ع كليدي كرة زمين هدف مستقيم كشمشيك از مناب عنوانبهمنابع آب 
، گسترش نامني ناشي از دسترسي به منابع آب، زمينة الگوهاي تعامل رواز اينآينده قرار دارند. 

اي و جهاني باعث و همكاري، يا تنش، منازعه و واگرايي را در ابعاد مختلف محلي، ملي، منطقه
 و تأثيرتبع آن جغرافيدانان سياسي از رشناسان مسايل مختلف و بهشده است. بر اين اساس، كا

 رواز ايند. انثر متقابل ميزان و مقدار منابع آبي و ضريب پايداري امنيت صحبت به ميان آوردهأت
ش منابع طبيعي و نق تأثيرفلسفه اصلي طرح مفهوم امنيت آب در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك، 

توليد قدرت، پايداري، ثبات و يكپارچگي سرزميني و يا ايجاد تنش و منازعه  بويژه منابع آبي در
در نواحي مختلف حوزه سرزميني دولت در مقياس محلي و ملي، تا درگيري بر سر منابع آب 

  اي و جهاني است.مشترك با همسايگان در مقياس منطقه
وان از تنابع آب را ميدر حوزه جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك، طرح موضوع امنيتي شدن م

ديگر، چيزي كه از نظر وجودي ناامني  عبارتبههدف و  -1چند بعد مورد واكاوي قرار داد: 
.. .ميت، يكپارچگي و اتحاد سرزميني وكند مانند دولت، حاكحاصل از منابع آب آن را تهديد مي

رت تهديد امنيت آب اي را در  صوي كساني كه نقش عمدهعبارتبهبازيگران امنيتي كننده  -2
توانند در مقياس محلي مردم نواحي مختلف حوزه سرزميني كنند و اين بازيگران ميبازي مي

وابستگي شديد به منابع آب باشد( در صورت انتقال آن منابع و يا استفاده توسط  دليلبهدولت 
   و جهاني.ها در مقياس ملي نواحي مجاور در صورت كمبود به درگيري منجر شود) تا دولت

برخي آن را يك دارايي مشترك و برخي نيز آن را مالكيت «گردد، زيرا به ماليكيت آب بر مي  -3
چشم سازي منابع آب بهها بر سر خصوصيها و كمشكشكنند. نگرانيخصوصي خود تلقي مي
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شود دولت در مقياس ملي و يا ). اين نوع نگرش موجب ميLaurie, 2007: 853»( خوردمي
يك ابزار قدرت  عنوانبهمقياس فراملي در زمان بحران و بروز خشكسالي، از وجود منابع آب  در

دليلي ديگري كه در زمينه اهميت  -4براي رسيدن به اهداف و خواسته هاي خود استفاده نمايد. 
ود. شامنيت آب توسط كشورها وجود دارد به نادر بودن و كمياب بودن اين منبع مربوط مي تأمين

هنگامي كه منابع كمياب باشد، كشمكش و درگيري بر سر مالكيت و بهره برداري از آن نيزتشديد 
ود. شامنيت پايدار آب در توسعه پايدار واحدهاي سياسي مربوط مي تأمينبه نقش  -5شود. مي

خود فقر، بيكاري،  دنبالبهتواند موجب مخدوش شدن توسعه يك كشور و كمبود منابع آب مي
 ت و پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و زيست محيطي شود. اما از طرف ديگر،مهاجر

معناي برخورداري از ظرفيت و پتانسيل الزم براي توسعه دستيابي به امنيت آب مناسب به«
اقتصادي( اعم از كشاورزي و صنعتي) و اجتماعي و در يك كالم بهبود استانداردهاي زندگي  

برآيند چنين وضعيتي نيز تحكيم مقبوليت نظام سياسي و افزايش ضريب  رفاه جامعه خواهد بود.
  ).Asgari, 2002: 500»(امنيت دولتها است

بنابراين، از ديد جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك، تهديدات مربوط به امنيت آب تنها در 
گروهشود و در مقياس محلي نيز بين ها و ميان كشورها محدود نميچارچوب مناسبات دولت

هاي مختلف جامعه و نواحي مختلف سرزميني يك دولت نيز  همواره كشمكش و ستيز براي 
ي محدوديت و كاهش منابع آب بويژه در مناطق عبارتبهدسترسي پايدار به منابع آب  وجود دارد. 

خشك و نيمه خشك جهان، منجر به افزايش آگاهي ساكنان محلي شده و باعث برخوردهاي 
امنيت آن از سوي حكومتها و  تأمين، اهميت توجه به منابع آب و رواز اين شود.گروهي مي

ها را در مقياس دولت بويژهارتباط آن با مسائل امنيتي و سياسي، رقابت و ستيز بازيگران سياسي 
تالش براي دستيابي به «همراه داشته است. لذا، ملي و اجتماعات انساني را در مقياس محلي به

ها و اجتماعات انساني، آنان را به رقابت وا داشته و مديريت آن از سوي دولت آب و حفظ و
هاي عامل ژئوپليتيكي موجب تنش، درگيري و جنگ در مقياس عنوانبهسبب شده است كه آب 

  ).Sadeghi, 2007: 204»( و جهاني باشداي منطقهمختلف محلي، ملي، 
ده توانش براي تعارض بين واحدهاي افزايش اهميت آب در مسايل ژئوپليتيكي باعث ش
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سياسي ـ فضايي بر سر منابع آب افزايش يابد. وزارت امور خارجه اياالت متحده تخمين زده كه 
تواند بر سر منابع آب فرامرزي در آن جنگ در حال حاضر حداقل ده مكان در جهان كه مي

د، جايي كه حدود پنجاه درصد صورت گيرد وجود دارد. اكثر اين مكان ها در خاورميانه قرار دارن
سته هستند. به بيابد وااز جمعيت به منابع آبي كه از واحدهاي سياسي ـ فضايي ديگر جريان مي

هاي عاليتف تأثيرهاي آبي بر خالف ديگر منابع طبيعي تحت توان فهميد كه حوضهروشني مي
ي فرادست و سرعت بر محيط زيست كشورهاهيدرولوژيكي واحدهاي سياسي ـ فضايي به

برداري از منابع مشترك ها و جوامع محلي در بهرهگذارد. نوع تعامل ميان ملتمي تأثيرفرودست 
اي از سازگاري و همكاري تا ناسازگاري و جنگ را در بر مي گيرد. با توجه آبي، طيف گسترده

اين منابع، برداري از به فزوني مصرف آب در آينده و افزايش مصرف كشورهاي فرادست در بهره
هاي سياست جهاني رابطه ها هستيم. ديدگاهشاهد گسترش مشاجرات هيدورپليتيك ميان ملت

كند. از آنجا كه ميزان آب شيرين ثابت مستقيمي ميان كمي منابع و ستيزش هاي انساني برقرار مي
 Kavianiشود (هاي آينده ياد ميستيزش أمنش عنوانبهو مصرف آن روزافزون است، از آن 

Rad, 2018:139 .(  
پايدار امنيت آب رابطه مستقيمي با ثبات، امنيت جامعه، نظام سياسي،  تأمينبنابراين، 

همبستگي ملي و پيوستگي سرزميني كشور دارد به همان اندازه هم تهديدات ناشي از امنيت آبي 
هم  اين موضوع تواند حاكميت نظام سياسي را به مخاطره بيفكند. امروزه راهبردشناسان برمي

در  هاي اجتماعي وداستان هستند كه امنيت آب از يك سو در مقياس فروملي به گسترش تنش
مقياس ملي و فراملي با افزايش تنش با همسايگان بر سر رودهاي مرزي و منابع آب مشترك 

  انجاميده است.
  

  

  امنيت آب در مقياس محلي و ملي -2-4

تنش سازوكارهاي بروز براي را زمينه متفاوت هايالشچ فضايي، وجود -در يك واحد سياسي
ناامني حاصل از عدم دسترسي پايدار به منابع آبي براي   ميان، اين در آورد.مي فراهم زا

 در مناطق خشك و نيمه خشك جهان  بويژهرا  زاتنش چالش يك هايويژگي نيز شهروندان 
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 است. رواني امنيت عدم شرايط تولد نايمعبه داراست. عدم داشتن امنيت آب براي شهروندان

 تالش ترينامنيت بزرگ حفظ زيرا بود خواهد بقاء براي جنگ بروز موجب رواني امنيت عدم

 دادن دست از ترس باشد، داشته وجود منابع آبي كميابي كه جايي در معنا، بدين است، بشري

 حكومت با شهروندان دترحا مراحل در و يكديگر با شهروندان ميان تنش بروز به منجر جان

 بروز در نهايت و حاكم رژيم مشروعيت بر گذاريتأثير به منجر خود امر اين كه بود خواهد

اي كه در مقياس محلي و ملي براي شهروندان و دولت در لهئمس« ،رواز ايناست.  امنيتي چالش
و با  كافي خصوص امنيت آب متصور است، شرايط عدم اطمينان شهروندان در دسترسي به آب

كيفيت است كه زاده ترس ناشي از كميابي منابع آب است. عدم توان مديريت منابع آبي از سوي 
ر اي كه دسازد. نوعي رابطهصاحبان قدرت و ثروت مشكل امنيت آب را بغرنج تر از پيش مي

د. اشبمي» حكومت -شهروند«سازد، از نوع هاي امنيتي را فراهم مياين وضعيت موجبات چالش
به اين معنا كه كشمكش ميان شهروندان و رژيم حاكم بر سر دستيابي به مقدار منابع آب كافي و 

). Rostami & Naderi, 2013: 21»(كندهاي چالش امنيتي را فراهم ميبا كيفيت مناسب، زمينه
 شدر و منابع تدريجي كاهش آب، منابع طبيعي ي ديگر، در مقياس محلي و ملي، كمبودعبارتبه

 و يابد كاهش ايدرمنطقه هرنفرساكن ازاي به آب ساالنه سهم سرانه كه شودمي سبب جمعيت
 افراد، برخورد واحتمال بگيرد خودبه بيشتري آب شدت منابع تصاحب براي رقابت درنتيجه

ثباتي سياسي منجر تواند به بياين امر مي .كند پيدا يكديگرافزايش با مراكزجمعيتي و هاگروه
لند مدتي ات بتأثيرتواند هاي مسلحانه و خشونت  نيز منجر شود كه ميكه گاهي به درگيري شود

فضايي بگذارد. زماني كه ناامني ناشي از عدم دسترسي شهروندان به منابع  -بر واحد هاي سياسي
فضايي دچار تنش خواهند شد و ميان شهروندان و  –آبي تشديد شود، واحد هاي سياسي

آيد كه در نهايت  اتحاد و يكپارچگي ملي را تحت وجود  ميهادي و تعارض باعتمحكومت بي
  دهد.قرار مي تأثير

 تواند صورتبندي نيروهاي، ناامني حاصل از منابع آب براي شهروندان يك كشور، ميهمچنين
وقوع آن  دنبالبهعواملي چون تغييرات اقليمي و  دليلبهي، عبارتبهاجتماعي جامعه را تغيير دهد. 

رده هاي گستفضايي با افزايش يا تشديد مهاجرت -خشكسالي و بحران آب، واحدهاي سياسي
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شوند. در نتيجه نيروهاي اجتماعي و از مناطق  كم آب به مناطق نسبتا غني آبي مواجه مي
اي اجتماعي هبنديكند. تغيير صورتشود و تغيير پيدا ميمختل مي شدتبهصورتبندي آنها 

هاي سياسي است. بنابراين، عدم اطمينان از ناپذير در عرصه كنش و پويشدهاي انكارداراي پيام
هاي امنيت و ثبات را در مقياس محلي و ملي در مناطقي كه با منابع آب كافي، نه تنها شاخص

تواند باعث مهاجرت له نيز ميئدهد، بلكه اين مسكاهش مي شدتبهبحران آب مواجه هستند، 
ق ديگر شده و موجب افزايش جرايم و رشد ناامني در ساير شهرهاي با منابع جمعيت به مناط

پديدة  دليلبهتوان به خشك شدن درياچه هامون در ايران مثال مي عنوانبه«آب شود. غني
هاي باالدست دولت افغانستان اشاره كرد كه موجب مهاجرت گسترده خشكسالي و فعاليت

از جمله شهر گرگان شد. اين مسئله سبب بروز مشكالت  ساكنان بومي به ديگر مناطق كشور
منابع آب كافي در يك منطقه نه  تأمينمختلف اجتماعي و گاه سياسي در اين شهر شد. لذا عدم 

تنها ممكن است باعث از بين رفتن امنيت و رشد اثرات سوء اقتصادي، سياسي و اجتماعي در 
جتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي ساير آن منطقه شود، بلكه ممكن است بر شاخص هاي ا

-Mianabadi, 2012: 24»(برند نيز شودسر ميشهرها كه از نظر منابع آبي در شرايط مناسبي به

32  .(  
تهديد امنيت غذايي از ديگر پيامدهاي ناشي از عدم دسترسي به امنيت آبي در مقياس محلي، 

اصلي توليد محصوالت كشاورزي است. ديگر، آب عامل  عبارتبهملي و حتي جهاني است. 
فزايش با اين حال ا. منفي بگذارد تأثيرد توليد را كاهش داده و بر امنيت غذايي توانميكمبود آب 

رسيرتقاضا براي آب در مصارف مختلف شهري، صنعتي و ...، تقاضاي آب آبياري را تحت ب
امنيت غذايي  تأميند. بنابراين، كنتر قرار داده و امنيت غذايي را تهديد ميهاي موشكافانه

با دسترسي پايدار به منابع آبي يك كشور ارتباط مستقيم دارد و عدم دسترسي  شدتبهشهروندان 
 -به امنيت غذايي پيامدهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي را براي واحدهاي سياسي

  دارد. دنبالبهفضايي 
نيت ام تأمينال حوضه به حوضه آب براي بحث ديگر در مقياس محلي و ملي، مسئله انتق

هاي پيراموني در يك كشور بويژه در كشورهاي مناطق خشك و نميه خشك جهان آب حوضه
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انتقال حوضه به حوضه آب شامل برداشت، انحراف يا پمپاژ آب سطحي يك رودخانه يا «است. 
اي آن در حوضه اي در يك حوضه و تخلية تمام يا بخشي ازبرداشت آب زير زميني از نقطه

و مقصد همخواني داشته باشد. برخي از اين معيارها  أديگر است اين انتقال بايد با معيارهاي مبد
آبي؛ عبارتند از: مقدار آب قابل برداشت، حفظ مصارف فعلي، حفظ كيفيت آب در شرايط كم

ارف ؛ مصبررسي امكان اقتصادي منابع آبي جايگزين؛ اثرات اقتصادي انتقال در حوضه مبدا
   .ضروري حوضه مقصد؛ امكان حفظ بيشتر آب در صورت انتقال

ات منفي انتقال بر آبزيان، حيات وحش، مناظر تأثيراز انتقال؛  متأثرنظرات جوامع محلي 
 »أدنتقال بر حوضه مبنيازهاي اوليه هر دو حوضه؛ اثرات كلي ا تأمينطبيعي، كفايت آب براي 

تواند پيامدهاي مختلفي به عدم رعايت معيارهاي فوق مي .)Mokhtari Hashi, 2013: 70(و...
  داشته باشد: دنبالبهشرح زير 

  

  : برخي از آثار و پيامدهاي انتقال حوضه به حوضه آب2جدول 

  آثار زيست محيطي  آثار اجتماعي  آثار اقتصادي

 فشار بيشتر بر آبهاي زيرزميني؛ -

كاهش سطح كشت و   -
 ؛غيراقتصادي شدن كشاورزي

به صنايع مرتبط با  خسارت -
 محصوالت كشاورزي؛

  .كاهش توليد برق آبي -

هاي فيزيكي و افزايش تنش  -
 رواني؛

افزايش درگيري بين مصرف  -
 كنندگان؛

هاي ها و آشفتگيافزايش درگيري -
 سياسي، مديريتي و اجتماعي؛

 افزايش فقر عمومي و مهاجرت؛ -

هاي عمومي و افزايش نارضايتي -
  ها.ظن ءسو

هاي حيات تخريب زيستگاه  -
 وحش؛

اندازهاي تخريب چشم -
 طبيعي؛

هاي گياهي و تغيير در گونه -
 حيواني؛

خشكي برخي از اراضي  -
 ماندابي و برخاستن ذرات ريز؛

  .تغيير كيفيت آب -
 )Mokhtari Hashi, 2013: 72(  

د كمبودهاي آبي را جبران توانميبا وجود اينكه انتقال حوضه به حوضه آب در مواردي 
تواند مشكل نانچه اين عمل بدون مالحظه تمامي جوانب صورت گيرد، خود مينمايد؛ ولي چ

ديگري را به مشكل بحران آب اضافه نمايد كه همانا اغتشاش، آشوب و بحران سياسي است.  
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اي كه انتقال آب حوضه به حوضه  در صورتي موفق به حل بحران آب خواهد شد كه در حوضه
آبي هم از نظر محدوديت مقدار آب و هم مديريت آب وجود شود، مشكالت تقل مينآب از آن م

اي كه آب عدالتي در ميان جوامع حوضهدر غير اين صورت احساس تبعيض و بي نداشته باشد،
د موجب بحران سياسي شده و توانمياز آن منتقل شده، ايجاد خواهد كرد و اين مسئله به مرور 

فرايند سياسي شدن موضوع   5شكل شماره كشمكش و درگيري ميان جوامع را موجب شود. 
  ).Ibid,74دهد(آب و آسيب امنيت ملي را از طريق كاهش حجم آب نشان مي

  
  )Mokhtari Hashi, 2013: 74 (: فرايند سياسي شدن موضوع آب و آسيب امنيت ملي 5شكل

  

خشك  اطقدر من بويژهدر مجموع، از منظر جغرافياي سياسي، تهديدات ناشي از نا امنيتي آبي 
د در محلي و مقياس ملي به تضعيف قدرت ملي كشور از طريق توانميونيمه خشك جهان 

المللي، تهديد گذاري بينهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي، كاهش سرمايهتحميل هزينه
  نيازهاي بنيادي مردم از جمله آب، منجر شود. تأمينخاطر عدم توانايي در مشروعيت نظام به

  

  اي و جهانيآب در مقياس منطقه امنيت -3-4

يك  عنوانبهاي و جهاني اعم از سطحي و يا زيرزميني همواره هاي مشترك در مقياس منطقهآب
، حاكميت بر منابع آبي يكي از موضوعات رواز اينشوند. منبع بحران و تهديد محسوب مي

هاي ل درون سفرهيك منبع سيا عنوانبهژئوپليتيكي است كه حل آن مشكل است. حركت آب 
زميني و يا روي سطح زمين به شكل رودخانه هاي موجود در كشورها، باعث شده آب از زير

د توانميمرزهاي قراردادي عبور نمايد. عملكرد كشورهايي كه در باالي رودخانه قرار دارند، 
  دست رودخانه داشته باشد.ات وخيمي بر استفاده كنندگان پايينتأثير

اي مرزي و نياز مشترك كشورهاي منطقه به منابع آبي مشترك، ضرورت هعبور رودخانه
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كند.[در اين مقياس] سياست كشورهاي منطقه در خصوص امنيت آب را بيشتر بيان مي تأمين
ب تنش تواند موجكنترل، توزيع و كيفيت منابع آب مشترك بسيار مهم است. اين مسائل هم مي

شورها شود. برخي رابطه آب و سياست در مقياس تواند موجب همگرايي ميان كو هم مي
دانند كه چگونگي عملكرد سياست منابع آب در سياست خارجي مي تأثيراي را بيان منطقه

كند. در اين مقياس، منابع آبي مشترك در امنيت آب را تبيين مي تأمينخارجي يك كشور براي 
رداري باز منابع آبي مرزي دربارة بهره ترين اختالفات ناشيدو سوي مرز مورد توجه است و عمده

ي اترين بحثي كه در  مقياس منطقهآيد. عمدهها پيش مياز منابع آب و مديريت حوضه رودخانه
ها و استفاده از منابع آب مشترك مطرح است، اين است كه آيا كشورها براي تقسيم آب رودخانه

آنها حاصل  رسند، يا توافقي  ميانبه توافق ميبراي دستيابي به توسعه و [ امنيت آب] با يكديگر 
توان از درگيري اجتناب كرد و در جهت بر اين نكته است كه چگونه مي تأكيدشود و نمي

  ).Mokhtari Hashi, 2013: 56همكاري با يكديگر به توافق رسيد( 
وجود  يرودخانه مرز 276، در سراسر جهان 1آب سازمان ملل متحد بنابر گزارش بخش

 38و  يشمال يآمريكادر عدد  46 ا،يدر آسعدد  60 قا،يدر آفرعدد  64در اروپا، عدد  68ارد: د
چند حوضه  اي كي دربردارندهكشور  148. در مجموع قلمرو قرار دارد يجنوب يآمريكادر عدد 

 ني. عالوه بر اكشور اشتراك دارند 18است. تنها در حوزه رود دانوب  يالمللبين يهارودخانه
از آنها در عدد  40و  65 بيبه ترت كهشده اند  ييشناسا ي مشتركسفره آب مرز 200د حدو

ي از چند كشور آب منابع ريكه رودخانه ها و سا يهنگاموجود دارد.  قايجنوب شرق اروپا و آفر
لمللي اهاي بينشوند و تنشكنند، مسائل آبي فرامرزي ايجاد ميگذرند يا آنها را تقسيم ميمي

ها هستند ). در حال حاضر بسياري از رودخانهKavianirad, 2018: 93-97(شونديآشكار م
كشور  18اند. بزرگترين آنها دانوب است كه كه سه و يا تعداد بيشتري از كشورها را در برگرفته

گيرند. دجله و فرات در را در بر گرفته و كنگو و نيجر و نيل هم يازده كشور را در بر مي
گيرند. المللي هستند كه شش كشور را در بر ميهاي بزرگ بيناز جمله رودخانهخاورميانه هم 

                                                           

1- UN Water 
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منابع آبي مشترك بر روابط كشورها به ميزان وابستگي كشورها به منابع آب رودخانه مورد  تأثير
تا  75نظر بستگي دارد. برخي كشورها مانند مصر، ناميبيا، روماني، بنگالدش و تركمنستان بين 

كنند در حالي كه كشورهايي مي تأمينهاي فرامرزي مورد نياز خود را از رودخانه درصد آب 100
درصد آب مورد نياز را از رودخانه 75تا  50مانند عراق، اريتره، اكراين، سوريه و سومالي بين 

خاطر  اين است كه يك كشور كنند. درگيري بر سر منابع آب نه تنها بهمي تأمينهاي فرامرزي 
ميت بر المللي حاكبه ديگري آسيب بزند بلكه به اين دليل است كه قواعد حقوق بين دتوانمي
  ). Ibid: 97ها ابهام دارند(آب

هاي مرزي و مشترك كه همواره تهديد كننده امنيت آب كشورهاي منطقه عالوه بر رودخانه
هاي كي از آبي عنوانبههاي زير زميني نيز و همسايه در شرايط اقليمي متفاوت هستند، آب

كننده آب مورد نياز برخي كشورهاي جهان همچون دانمارك،  تأمينمشترك و شايد تنها منبع آبي 
كننده آب كشورهايي چون تونس، مراكش، ليبي،   تأمينعربستان سعودي، مالت و يا منابع عمده 

كو در ي يونسكنند. در نقشه منتشر شده از سواي در امنيت آبي اين كشورها بازي مينقش عمده
كم ميان دو كشور مشترك مخزن آبي كه دست 273هاي آبي مشترك جهان، به وجود زمينه حوضه

مخزن در قاره  38، آمريكامخزن مشترك آب در قاره  68اند، اشاره شده است. از اين تعداد بوده
قرار  مخزن در قاره آسيا 12مخزن در اروپاي غربي و  90مخزن در اروپاي شرقي، 65آفريقا، 

برداري از اين مخازن وجود دارند كه ساز و كار پذيرفته شده و مشتركي براي بهره
) لذا در زمان كمبود و بحران آب استفاده بيشتر از اين مخازن Hasanpour, 2015: 51ندارد(

 تواند موجب تنش و درگيري  بين دوشود كه ميمشترك به يك رقابت ميان كشورها تبديل مي
  كشور شود.

هاي فوق نشان از اهميت امنيت آب در معادالت جغرافياي سياسي و نابراين، گزارهب
اي آينده دارد. هفضايي بويژه با توجه به تغييرات اقليمي در دهه -ژئوپليتيكي واحدهاي سياسي

يك موضوع جغرافيايي سياسي و ژئوپليتيك مطرح  عنوانبهعوامل زيادي سبب شده است تا آب 
ش بر منابع آبي، افزاي تأثيرتوان به تغييرهاي آب و هوايي به علت ن عوامل ميشود از جمله اي

جمعيت جهان، رشد و گسترش شهر نشيني، توسعه اقتصادي و ... اشاره كرد كه تقاضاي جهاني 
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بهرا  افزايش داده و عرضه آب شيرين را با كاهش مواجه ساخته است. كمبود آب و  براي آب
در مناطق خشك و نيمه خشك جهان موجب شده است تا  بويژهاي آبي هآن ايجاد تنش دنبال

سالح يا ابزاري در راستاي  عنوانبهكشورهاي دارندة اين كاالي راهبردي بتوانند در آينده از آب 
هاي همين دليل امروزه، داشتن امنيت آب به يكي از اهرمدستيابي به اهدافشان استفاده كنند. به

  ه است.ژئوپليتيكي تبديل شد

  
  

  : تهديدات حاصل از امنيت آب از  مقياس محلي تا جهاني6 شماره شكل

  گيري      تجزيه و تحليل  و نتيجه -4

 تيدر برابر جمع يآب تيامن از نانياطم كميو ستيرو در قرن ب شيپ يهاچالش نيتراز مهم يكي
 ابيممنابع ك يبراو رشد تقاضا  ييآب و هوا راتييرشد و گسترش صنعت، تغ ش،يروبه افزا

دارد  يقابل توجه يو اقتصاد ياجتماع ،يطيمح ستيز ،ياسيس يامدهايچالش پ نيآب است. ا
 رهيبارش كه ذخدر نواحي كم بويژهموضوع  ني. ارديگيرا در بر م يتا جهان يفرومل اسيكه از مق

وداران قرار آب در كانون توجه قلمرامنيت   تأمين يشود تالش برايدارند سبب م ياندك يآب
و  كشمكش ،يهمكار ،يستياز مناسبات قدرت (همز يفيآب به ط تأمين شيپو نيلذا ا .رديگ
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، بحران ناشي از كم آبي و رواز اينبه آب منجر شده است.  ازمندانيآب و ن ارندگانجنگ) د
 هاي آبريز مشترك بين كشورها و وابستگي متقابل سياسي،عدم مديريت پايدار منابع آب، حوضه

اي به اين ماده حياتي داده بهمحيطي به منابع آب، جايگاه ويژهاقتصادي، اجتماعي و زيست
اي كه طيفي از مناسبات قدرت ميان كشورها را فراهم كرده است. بر اين اساس، دسترسي گونه

هاي اساسي جوامع انساني در كمي و كيفي، همواره  يكي از نگراني لحاظبهپايدار به منابع آب 
تغييرات اقليمي، رشد  دليلبهسو جوامع انساني  از يك پايدارِ هايطول تاريخ بوده است. نگراني

جمعيت جهاني، گسترش شهرنشيني، افزايش و رشد  تقاضاي جهاني براي آب  و از سوي ديگر، 
كي ا  به ير  »امنيت آب«جغرافياي متغيير منابع آب و عدم توازن در توزيع جغرافيايي آن، مسئله 

 اصطالح زا ها و عوامل كليدي جغرافياي سياسي و ژئوپليتيكي تبديل كرده است. استفادهاز اهرم
 كرتف در را پارادايمي تغيير يك ،»تعادل« يا »منابع« ،»عرضه« همچون هاييواژه جاي به »امنيت«

به آب مفهوم امنيت  ايجاد كرد. ظهور مناسب و پايدار براي جوامع انساني آب تأمين چگونگي
است. بر  زيست محيط داريحكومت از جديد شكل يك اي ازنشانه جديد، پارادايم يك عنوان

فضايي از دسترسي پايدار به منابع آب كافي جهت    -هاي سياسياطمينان تمام واحد اين اساس،
 شده است. بر اين اساس،» امنيت آب« مديريت بهتر فضاي سرزميني خود، موجب طرح مفهومي

حفظ   جهتو حجم مناسب،  تيفيبا ك يفبه آب كا ي پايداراز دسترس يحاك »امنيت آب« تيماه
ديگر،  امنيت آب،  عبارتبه است. ييو امنيت غذا يستيتنوع ز ،يخشك ستمياكوس يداريو پا

منابع آبي پايدار بر اساس كميت و كيفيت مناسب براي مصارف خانگي، صنعتي و  تأمينتوانايي 
  هاي محيطي و با قيمت مناسب است.  متناسب با تواناييكشاورزي، 

اساساً، تقاضا جهاني براي آب همچنان در حال افزايش است. اما اين تقاضا براي همه واحدهاي 
فضايي برابر نيست. براي كشورهايي كه در مناطق خشك و نيمه خشك جهان قرار  -سياسي 

هاي آينده موجب تنش و تواند در دههسد كه ميرمينظر بهامنيت آب دشوار  تأميناند، گرفته
چه افزايش تقاضاي جهاني براي آب در جهان در نتيجه در مقياس ملي و فرا ملي شود. اگردرگيري 

اثرات تجمعي روندهاي بلند مدت از جمله، تغييرات اقليمي، افزايش جمعيت، رشد شهرنشيني، 
هاي سياسي جهان در هر اي كه واحدگونهبه توسعه صنعتي و... بر بحران امنيت آب افزوده است
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تيكي از منابع ژئوپلي لحاظبهتوانند اند و حتي ميبوده متأثرمقياسي از تحوالت مربوط به امنيت آب 
  مايند.نگذاري بر ساير كشورها استفاده تأثيريك ابزار جهت دسترسي به منافع ملي و  عنوانبهآبي 

يك موضوع و ماهيت جغرافياي سياسي و  عنوانبهب بنابراين، امروزه داشتن امنيت آ
سو، تالش اي كه در مقياس مختلف محلي تا جهاني از يكگونهژئوپليتيكي پديدار شده است به

آن  دنبالبههاي مختلف و امنيت آب بخش تأمينفضايي همواره مسئله  -واحدهاي سياسي
كنترل  منظوربهدامات قلمروداران جلوگيري از تنش و منازعه بوده است و از سوي ديگر، اق

يك اهرم فشار، بيانگر بعد سياسي موضوع  عنوانبهمناطق نيازمند به آب از طريق منابع آبي 
راخور فضايي به ف -امينت آب در نظام ژئوپليتيك جهاني است. بر اين اساس، هر واحد سياسي

،  روز ايناكند.  تأمينخود را  تواند امنيت ملي و يكپارچگي سرزمينيداشتن امنيت آبي خود مي
 -زيربنا و عنصر اصلي رفاه اجتماعي و توسعه اقتصادي يك واحد سياسي عنوانبهامنيت آب، 

فضايي است و ناامني و پيامدهاي ناشي از عدم دسترسي به منابع آبي كافي و با كيفيت براي يك 
اقتصادي در مقياس محلي و ملي و هاي اجتماعي و ثباتيها و بيساز تنشتواند زمينهكشور، مي

ستون اصلي  عنوانبهامنيت آب  تأميناز بين رفتن مشروعيت و مقبوليت نظام سياسي شود. عدم 
خود وفاق و وحد ملي  دنبالبهتواند يكپارچگي سرزميني و توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي، مي

  ثباتي را در كشور گسترش دهد.را كاهش داده و دامنه بي
پيامدهاي مختلف آن  بويژه  دليلبهيدگاه جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك كاهش امنيت آب از د

آنكه به  ملت  بيش از –در پايداري و بقاء كشور بسيار قابل توجه است. از اين نظر كه امنيت دولت 
ملت در مقابل تهديدات نظامي و خارجي بستگي داشته باشد، امروزه  –حمايت فيزيكي از دولت 

يژه در كشورهاي خشك و نيمه خشك جهان به وابستگي آنها به امنيت آب بستگي دارد. اين بو
هاي اثرگذار بر امنيت ملي، هاي اخير، يكي از مؤلفهشود كه در دههاستدالل از اين واقعيت ناشي مي

   است.» بامنيت آ« تأمينفضايي، مسئله  -ثبات، پايداري و يكپارچگي سرزميني واحدهاي سياسي
در جغرافياي سياسي هر گاه يك ارزش جغرافيايي،  امنيت، ثبات و پايداري نظام سياسي، همبستگي 

اي كه نتواند در قالب قوانين و قواعد گونهملي و پيوستگي سرزميني كشوري را به مخاطره افكند به
اساس، امروزه و در شود. بر اين موجود آن را مهار و هدايت كرد، پديده ياد شده وارد حوزه امنيتي مي
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يك ابزار قدرت در هر مقياسي محسوب خواهد  عنوانبههاي آينده دسترسي پايدار به امنيت آب دهه
ت آب و امني تأمينلذا در بعد قدرت از منظر ژئوپليتيك آب در مقياس جهاني، با توجه به اهميت  شد.

ه و حتي كرد تأمينامنيت آب خود را به موقع براي شهروندان يك كشور، امروزه كشورهايي كه بتوانند 
اند. لذا، مفهوم امنيت آب كشورهاي ديگر را به خود وابسته نمايند، دربعد  قدرت گام اساسي برداشته

  يابد.در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك در مقياس محلي تا جهاني انعكاس مي
 أمينتقدرت يك كشور و امنيت آب كافي و مناسب نشان دهنده  تأميندر بعد  محلي و ملي، 

ند توامناسب و به موقع آن مي تأمينكننده اعتماد شهروندان به دولتمردان است و عواقب عدم 
ديگر،  يعبارتبههايي شود كه قدرت و مشروعيت نظام حاكم را متزلزل نمايد. منجر به بحران

شود كه شهروندان بحراند باعث توانميامني ناشي از عدم دسترسي پايدار به منابع آبي تداوم نا
زده نسبت به مشروعيت سياسي و كارآمدي حكومت مركزي دچار شك و ترديد شوند و در 
نتيجه اعتماد مردم نسبت به نظام سياسي كاهش يابد چرا كه يكي از وطايف اصلي هر دولتي 

نه عدم د زميتوانميفراهم نمودن بستر الزم برايزندگي شهروندان است و عدم اجراي اين وظيفه 
  باور مردم به مشروعيت و كارآمدي دولت و نظام سياسي را ايجاد نمايد.

اي هامنيت آب تبديل به يكي از ابزارهاي قدرت و اهرم مسئلهاي و جهاني نيز در بعد منطقه
ژئوپليتيكي براي كنترل و فشار از طرف كشورهاي برخوردار به كشورهاي غيربرخوردار و 

امنيت آب به يكي از عوامل  تأمينديگر،  عبارتبهت آب تبديل شده است. ناپايدار در بعد امني
برداشت آب در اراضي باال دست و كشورهايي كه  همگرايي و يا واگرايي بدل شده است. مثالً
اي را پيش روي كشورهاي پايين كند، تهديد عمدهمنابع آبي مثل رود از چند كشور عبور مي

امنيت آب در  تأمينهاي فوق بيانگر اهميت و جايگاه ن، گزارهبنابراي دست قرار داده است.
  هاي آتي است. معادالت سياسي و مناسبات قدرت و كنترل كشورها بر يكديگر در دهه

  قدرداني -5

هاي واسطه حمايتنويسندگان مراتب سپاسگزاري خود از معاونت پژوهشي دانشگاه خوارزمي به
  د.ندارياعالم م شده از پژوهش حاضرانجام 
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