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تاریخدریافت-6233/61/4:تاریخپذیرش 6231/3/36:


چكیده

طیدودههاخیرتغییراتاقلیمیو افزایش مصرفمنابعآب،بسیاریازنواحیجهانرا
با بحران منابع آب شیرین رو به رو کرده است .دادههای موجود درباره کشور ما ،نیز
برخاستهازتغییراقیلموناکارامدیالگویمصرفکنونی،گویایآناستکهامنیتآبیو
بهتبعآن،امنیتملیکشورازاینپسدرپیوندبایکدیگرخواهندبود.بااینحال،
توانندازنگرانیهای


هاییداردکهدرصورتمدیریتالگویمصرف،می

کشورمانظرفیت
موجودبکاهند.دریایخزریکیازاینظرفیتهااست.پژوهشحاضربراینفرضاستوار

گیریازذخیرهآبیدریایخزرمیتواندامنیتآبیکشورراافزایشدهد.


استکهبهره
روششناسیپژوهشمبتنیبررویکرداستداللیاستوروشتحقیقنیزسرشتیتوصیفی-

زبهروشکتابخانهایگرداوریشدهاست.یافتههایپژوهش

تحلیلیداردواطالعاتآننی
نشاندادکهزمینههایمساعدمحیطجغرافیایدریایخزردرکنارنیازآبیکشور،الزام

ایگریزناپذیروراهبردیکردهاست.دیپلماسی فعال،


گیریازاینمخزنآبیراگزینه

بهره
مندانحوزهامنیتملیوژئوپلیتیکوارزیابیهای


گیریازاندیش

بسترسازیحقوقی،بهره
ازمهمترینبایستههایاستفادهازذخیرهراهبردیدریایخزراست .

زیستمحیطی

واژگان کلیدی:امنیتزیستمحیطی،امنیتآبی،ایران،دریایخزر 
.6دانشیارجغرافیایسیاسیدانشگاهخوارزمی(نویسندهمسئول) kaviani75@yahoo.com
.3دانشجویدکتریجغرافیایسیاسیدانشگاهخوارزمی ezdaryahome93@gmail.com
.2دانشجویدکتریجغرافیایسیاسیدانشگاهخوارزمی hava.valizadeh@yahoo.com
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مقدمه
بر بنیاد دادههای موجود در بسیاری نواحی و کشورهای جهان ،درخواست برای آب
آشامیدنیوسالمازظرفیتهایموجود،پیشیگرفتهوبسیاریازآنهارادرگیربحرانتأمینآب
شیرین،سالموپایدارکردهبهگونهایکهامروزهیادرآیندهنزدیک،امنیتملیآنهابهشدتدر
پیوند با امنیتآبیشانقرارمیگیرد.براینپایه ،بحرانآب بهعنوانیکیازنمودهایناامنی
بومشناسی و بخشیازتهدیدهای غیرسنتی ،باجستارامنیتانسانی ،پیونداستوارییافتهاست.از

اینرو،پژوهشگرانحوزهامنیتتعریفگستردهتریازامنیتدرعرصههای اقتصادی ،سیاسی،
انسانی ،فرهنگی ،سایبری ،سالمت و محیط زیست به مثابه ارزشهای جامعه به دست دادهاند
زیستمحیطی بهگونهایجدی

(عالیی.)634:6236،بااینحال،از دهه 6311بهبعدنگرانیهای
در سیاستهایجهانی نمودیافته وواکنشهایگستردهو گوناگونی درپی داشتهاند .در این
چالشهای بنیادی

زیستمحیطی مانند تغییرات آب و هوا در چند دهه اخیر،

میان ،تغییرات
فرارویامنیت انسانی در مقیاسکرویایجاد کرده که بحران کمیابی منابع زیستی ،فوریترین
مکملیافتهاست

گونهایکهرابطه امنیت و محیط زیست ،پیوندی دوسویه و
بودهبه 

پیامد آن 
،مقیاسها و رویکردهای ایجاد و حفظاینپیوند

(کهیل ،)2:6231 ،بااینتفاوتکهابزارها
زیستمحیطی در

دگرگونشدهاند(پیشگاهیفردودیگران.)632:6233،بااهمیت یافتن مسائل

دهههای اخیر،واکاوی سویهها ومقیاسهایمختلف آن بهطور عمومی یا موردیوارد حوزه

مطالعات امنیت بینالملل شده است کهدراینمیان ،منابع آبشیرین از مهمترین آنها بهشمار
میرود؛بدینمعناکهتقاضابرایآبدرمقیاسجهانیهمگامبارشدجمعیتفزونییافتهکه

اینوضعیتبرخاستهازعواملیهمچونارتقایسطحزندگیوبهداشت،گسترششهرنشینی،
گونهایکهدرچندسدهاخیربرمصرفجهانی،
گسترشصنایعکشاورزیوغیرهبودهاست،به 

سی و پنج درصد افزوده شده است (مختاری هشی .)31 :6233،این مسئله زمانی بهتر درک
کرهراتشکیلمیدهد؛

خواهدشدکهبدانیمآبشیرینسطحزمینتنهاسهدرصدمجموع 
آب
دیگر آنکه پراکنش این میزان آب در نواحی مختلف نابرابر است و رشد فزاینده جمعیت و
مصرفروزافزون آب درامور مختلف ،زمینهپیدایشوضعیتیشکننده درمناسبات داخلی و
خارجی واحدهای سیاسی -فضایی شده است ،بهگونهای که بسیاری از صاحبنظران از قرن
بیستویکم بهعنوان سده هیدروپلیتیک یاد میکنند (کاویانیراد .)221 :6234 ،در این میان،

هایپهناوریازکشورمان،بهطور


هواییوبهتبعآنکمبودشدیدبارشدربخش
تغییرات آب و
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مستقیمو غیرمستقیم بر امنیتملیتاثیرگذاشته وبهامنیتیشدنمسئلهآبانجامیدهاست.براین
پایه،بهرهگیریازهمهظرفیتهایمدیریتیوآبیکشوربرایراهکاریابیاینبحرانضرورتی

گریزناپذیر است .در این میان ،دریای خزر با توجه به کمیت و کیفیت آب موجود یکی از
ظرفیتهای بزرگ آبی کشور بهعنوان ذخیره راهبردی به شمار میرود که میتواند در تامین

کهبابهرهگیری

امنیتآبیکشورنقشبهسزاییداشتهباشد .ایننوشتار براین فرض استوار است

توانامنیتآبیبخشهاییازکشوررافراهمکرد.روش تحقیق

ازذخیرهراهبردیایندریامی
حاکمبراینپژوهشکهنوعاًکاربردیاست،ماهیت توصیفی و تحلیلی داردودادههاواطالعات
موردنیازآننیزبهروشکتابخانهایگرداوریشدهاست .


چارچوب مفهومی پژوهش
الف -امنیت ملی

امنیتاحساسِبرخاستهازوجودساختارهاوفرایندهاییاستکهدرپرتوآنفردیاواحدخود
رادربرابرهرگونهگزند(عینییاذهنی)،پایداروماندگارتلقیکند.برایناساس،متناسببامرجع
هایمختلفیبرآناستوارمیشودکههرکداممتناسببا

ودرونمایهامنیت،پسوندهاوترکیب
کند(کاویانیراد.)32:6231،بااینحالاز

پاردایمحاکمتعریفوتفسیرخاصخودراطلبمی
هایگوناگونیبهدستدادهاندکهبهنوعیمخرجمشترکهمهآنها

واژهامنیت؛تعاریفوبرداشت
بر احساس آزادی و رهایی از ترس یا همان احساس ایمنی استوار است .برای امنیت ابعاد و
مقیاسهای مختلف در نظر گرفته شده که طیف آن با نیازهای انسان تناظر دارد .با این حال،
سویههایگوناگونبرایامنیتدرقالبامنیت سیاسی ،امنیت اقتصادی ،امنیت اجتماعی،امنیت
زیستمحیطیو امنیت نظامیبرشمردهاند(حافظنیا.)36:6213،عوامل

ملی ،امنیت طبیعی ،امنیت
عبارت هستند از :موقعیت و مشخصات

تولیدکننده و یا به عکس تهدیدکننده امنیت عمدتاً
ژئوپلیتیکی و جغرافیایی کشور ،وضعیت جمعیتی کشور ،قدرت اقتصادی ،استقالل یا وابستگی
کشور به خارج از مرزها ،روحیهنیروهای ارتش ،سطح علمی و نبوغدانشمندان ،ویژگیهای رهبران
سیاسی،فناوری ،سیاست جهانی در خصوصمدیریت و خلع سالح و ...است(حافظنیا:6213،
.)321آنگاهکهباپسوندملیهمراهمیشودگواهبرتواناییرویارویییکملتبادخالتبیگانگان
ونیروهایخارجیدرمسائلداخلیاست.امنیتبرای یک کشور عبارت است از داشتن یا بهدست
آوردن اطمینان نسبت به سالمتموجودیت و مایملک ،نسبت به اعتبار وموقعیت و نسبت به همه

66

پژوهشهایراهبردیسیاست،سالششم،شماره،32زمستان(69پیاپی)32

فصلنامه


آنچه زیر چتر منافعملی قرارمیگیرد؛در حالی که مفهوم امنیتثابتاست،محتوای جغرافیایی-
سیاسیامنیتبهفراخور وضعیت زمان و مکان تغییرمیکند(مجتهدزاده .)634 :6236 ،براینپایه،
امنیت ملی یعنی دستیابی به وضعیتی که به کشوری امکان دهد از تهدیدهایبالقوه یا بالفعل خارجی
و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و در راه پیشبردامر توسعه اقتصادی ،اجتماعی و انسانی
و تأمین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه فارغ از مداخله بیگانه گام بردارد(روشندل:6211،
.)64امنیتملیسویههایچندگانهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،نظامی،زیستمحیطی،اجتماعیو
سایبریداردکهدرکلیتخودناظربرحفظ جان مردم ،حفظ تمامیت ارضی ،حفظ نظام اقتصادی
و سیاسی و حفظاستقالل و حاکمیت کشور است(موحدینیا.)33:6233،یافتههایموجودنشان
میدهندکهالزاماًامنیتملیتابعمتغیرهایفرامرزینیست،بلکهگاهمتغیرهایدرونمرزیبویژه

جغرافیاییدرمقیاسملیمیتوانندکلیتامنیت رادرمقیاسکشوریمتأثرکنندوامنیتدیگر
واحدهایسیاسی-فضاییپیرامونیرابرآشوبد .

ب -امنیت زیست محیطی

نگرانیها و علت بالقوه کشمکشهای

پس از جنگ سرد ،محیط زیست بهعنوان کانون اصلی
بینالمللی ویرانی محیط زیستدر
سیاسیسر برآورد()Dalby, 2003: 5073-5079و پیامدهای 
ویژهای
بازنگری جستار امنیت جایگاه 

یافتند (2002: 133

 .)Dalby,طرح مفهوم امنیت زیست

محیطی در قالب امنیت انسانی و ملی در میان کنشگران و بازیگران سیاسی ،ناظر بر اهمیتجهانی
محیط زیست در مناسبات قدرت ،توسعه و امنیت واحدهای سیاسی است.یافتههایموجود گواه
آناستکهطی چند دهه اخیر گزارههایی مانند«کشمکش بر سر منابع طبیعی»«،کمبودمنابع
طبیعی»«،فروسایی محیطی»«،گرمایش جهانی»و«نگرانی از پیامدهای اجتماعی و سیاسیآنها»
بودهاند.گزارههای یاد شده درستهمان
زیستمحیطیِ جهان 

درکانون ادبیات سیاست و امنیت
میآمیزند.
جایی هستندکهژئو(زمین و زیستکره)وپلیتیک(سیاست و مناسبات قدرت)درهم 
بومشناسی و سیاستهای امنیتی جهان صنعتی ،جغرافیای تهدیدات
بر همین پایه ،تغییرات 
زیستمحیطی ،پیامدهای سیاسی ،تأثیر نظام جهانی از تخریب محیط زیست و پناهندگان

گرفتهاند .بیگمان ،محیط

زیستمحیطی ،قرار

زیستمحیطی در حوزه مطالعات ژئوپلیتیک

گونهای که
زیست با جستارهای توسعه و امنیت واحدهایسیاسی نسبت مستقیم داشته است به 
زیستکره ،زیست و مدنیت بشر را

سازندهزیستبومها و

هرگونهآشفتگی در کارکرد عناصر
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مرتبطاند،طی

میکند .از آنجا که کارکرد بخشهایمختلف زیستکره در هم تنیده و
تهدید 
چند دهه اخیر ،در نتیجه فزایندگی مداخالتبهرهکشانه انسان از بنیادهای زیستی و تشدید فقر،
گونهای که امنیتِ آینده
مسائلی همانند گرمایش جهانی و فروساییمحیطی روند شتابانی یافته به 
بشر را مبهم کرده است.بیم از چنینناامنیهایی مطالعه تهدیدهای زیست محیطی را کانون توجه
اینباره گرد آمدهاست.
گستردهای نیز در 

مراکز پژوهشی و راهبردی قرار دادهکه ادبیات و دانش
زیستمحیطی ،اکوپولیتیک ،ژئوپلیتیک

دانشواژههایی چون سیاست

این مراکز در قالب
زیستمحیطی ،تهدیدات غیرسنتی،امنیت غیرسنتی وغیره به تبیین و تشریح وضعیت موجود و

آینده پرداختهاند .با این حال ،میزان اثرپذیری افراد و واحدهای سیاسی از مخاطرات محیطی
(انسانی و طبیعی)همسان نیست،حتیگاه منافع برخی از آنها در تشدید بحرانهای زیست محیطی
همچون گرمایش جهانی ،تغییراقلیمِ جهانی و نابودی بنیادهای زیستکره در دیگر بخشهای کره
بحرانهای زیست محیطی ،جهانی

پیشبینیها گویای آن هستند که پیامد
زمین است ،اما عموم 
است و دیر یا زود،زیستو بقای کشورها و انسانها را در اشکال تغییرات آب و هوایی ،آلودگی
آبهایروو زیرزمینی(،)Glenn & etc, 1998 :33افتسطحآبهای
منابع آب بهویژه آلودگی 
زیرزمینیوابعادمختلف امنیت(اقتصادی ،غذایی،سالمت ،محیطی ،شخصی و سیاسی)انسانی و
ملی را تهدیدمیکنند.تهدیداتیادشدهدرحوزهمحیطزیست به علت سرشت و کارکرد
میکنند.
گشودهتری از امنیت طلب 

کُندی که در قیاس با تهدیداتنظامی دارند ،نیاز به تعریف
زیستمحیطیناظربر حفاظت از محیط زیست،جامعه و دولت

بربنیادچنینویژگیهایی؛امنیت
زیستبوم

دربرابر پیامدهای(ناگوار) فرآیندهای نامطلوب توسعه است که سالمتو بقایانسانو
ینپایه،امنیتزیستمحیطیحوزهنوینیازمطالعات

میکند( .)Yuan, 2011: 33برا
را تهدید 
امنیتیاست که با توجه بهتحوالتناگوارناشیازپویشهایانسان وآسیبپذیریهای بنیاد
زیستی؛زیستبومهاومحیطزیست،پیامدهایامنیتیآنبهطورفزایندهابعادگستردهایبهخود

گرفتهاست(کاویانیراد .)663:6231،

امنیت آبی

آب شیرین بهعنوان کاالیی کمیاب و پُرخواهنده؛ بنیاد سالمت ،رفاه و امنیت انسان است و
بومبهشمارمیرودکهکمبودآنزمینهبروز


کنیفقر،امنیتغذاییوحفظزیست
اساسریشه
ناامنیوهماوردیواحدهایسیاسی-فضاییاست.درچنیننواحی،امنیتوآب(شیرینوسالم)
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بهشدتدرپیوندباهمقراردارند.براینپایه،امکانآنکهآببهعنوانیکیازجستارهایامنیتی
نمودیابد،باالاست.واژههیدروپلیتیکدرجغرافیایسیاسینیزگواهبرمناسباتجوامعانسانیدر
حوزهمنابعآبشیریناستوعمدتاًآننواحیدرکانونپژوهشقرارداشتهوکمبودآبشیرین
براینمناسباتسایهافکندهاست.دراینمیان،دانشواژه«امنیتآب»6گواهبرکنشمتقابلآبدر

دسترس،تقاضابرایآبوشمارجمعیتاستکهبربنیادآنتقریباًهشتاددرصدجمعیتجهاناز
دیدگاهامنیتآبباتهدیدوآسیبهای جدیروبروهستند.ایندرحالیاستکهدربسیاریاز
مناطق،مواردیمانندناکارامدیالگویموجودمصرفودگرگونیهایاقلیمیهرروزهسویههای
جدیدیبرابعادناامنیآبمیافزایند(.)IISD, 2011: 11بااینحال،تاکنونتعاریفگوناگونی
دربارهامنیتآببهکاررفتهاستکهدرادامهبهشماریازآنهااشارهمیشود.سازمانمللامنیت
آبراتواناییجمعیتبرایحفاظتازدسترسیمداومبهمقادیرکافیآبباکیفیتقابلقبول
برایحفظمعیشت،رفاهانسانوتوسعهاجتماعیواقتصادی،برایاطمینانازمحافظتدربرابر
برایحفظزیستبومدروضعیتصلحوثبات

آلودگیهایناشیازآبوحوادثمرتبطباآبو

سیاسی میداند (2013

 .)UN-Water,امنیت آبی به معنای در دسترس بودن مقدار قابل قبول و

باکیفیت آب برایسالمت،معیشت،زیستبوم و تولید،همراهباسطحقابلپذیرشی ازمخاطرات
مرتبطباآببرای مردم،محیطو اقتصاد است(.)Grey & Sadoff, 2007: 547-548امنیتآب
توانایی دسترسی به مقادیر کافی آب تمیز برای حفظ کیفیت استاندارد مواد غذایی و کاالهای
تولیدی ،بهداشت مناسب و مراقبتهای بهداشتی پایدار است ( .)Ixpower, 2012بر این پایه ،دو
مقولهدسترسیبهآبآشامیدنی باکیفیتوکافی،مخرجمشترکهمهتعاریفوبرداشتهااز
امنیتآبیبهشمارمیرود .



محیطشناسی پژوهش
ایرانازنظرجغرافیاییدرکمربندخشکونیمهخشکجهانقراردارد.بربنیاددادههای
موجود،میانگینبارشآننیزحدود341میلیمتربرآوردهشدهاستکهکمترازیکسوممتوسط
جهانی( 331میلیمتر) استوباوجوداینکهایرانحدود 6/3درصدخشکیهایزمینویک
درصدبارشهایساالنهدرمقیاسجهانیرادریافت

درصدجمعیتجهانرادارداماتنها 1/21
میکند.یافتههایموجودگویایآناستتامیانهدهه6211میزانبارشحدود331میلیمتربوداما
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از سال 6213باآغازدورهخشکسالیبهکمتراز 341میلیمتررسیده (شهبازی،6)6234،دیگر
آنکهکهسرانهآبتجدیدپذیرکشورازبیشاز3111مترمکعبدرسالدردهه6221بهتدریج
به 3311مترمکعبدرسال،6241به 2411متر مکعبدر  6231و  3311مترمکعبدر، 6211
 3611مترمکعب در سال  6211ودرسال 6236بهحدود 6311مترمکعبرسیدهاست کهاین
میزانباتوجهبهروندافزایشجمعیتکشوردرافقسال 6411به حدود  6211مترمکعب فرو
خواهدکاست.ایندرحالیاستکهپژوهشگران،آستانهبحرانآبراکمتراز6111مترمکعب
اند.پیشبینیهابرایسال  6414همگویایکاهشسرانهآبتجدیدشوندهکشور


برآوردکرده
دهاند.از
بهمیزان 6321مترمکعباست.درحالحاضر 331دشتاز 111دشتایرانخشکی 
سوی دیگر الگوی مصرف آب در ایران نشان میدهد که  33درصد آب ایران در بخش
وشیوههایسنتیمصرفمیشودو3درصدباقیمانده،سهمصنعت

روشها
کشاورزیباهمان 
وآشامیدناست.بهدیگرسخن،طیدودههاخیر،بحرانی شدندسترسیبهمنابعآبی درایران
متأثرازخشک سالی،تغییراقلیم،افزایشجمعیت والگویمصرفبیرویهکشوربودهکهدر
پیشبینی سازمان ملل ،ایران ازآندستکشورهاییاست که
آیندهنیزتشدیدخواهدشد.برپایه ،
در سال  3133باکمبود مزمن آب روبهرو خواهدبود .گزارشتوسعهآبسازمانمللدرسال
 3164همتاییدیبراینامراستکهکشورایرانازنظرمنابعآبتجدیدپذیر درزمرهمناطق
آسیبپذیر جهان به شمار میرود .از اینرو ،بحران آب و ورود کشور به تنش آبی ،آینده

ترسناکی فراروی کشور مینماید که اصالح الگوی مصرف و یافتن منابع نوین پایدار آب را
بهعنوان دو راهبرد اساسی کشور گریزناپذیر کرده است که متن حاضر بر راهبرد دوم یعنی
ناپذیراستواراست.بهطورمشخصدوگسترهآبیپهناوردرشمالو


آوردنبهمنابعپایان

روی
جنوب ایران وجود دارد که استفاده چندانی تاکنون از آنها به عمل نیامده است .برای نمونه
گیرندکهپسازنمکزداییو

کشورهایکرانهجنوبیخلیجفارسازهمینپهنهآبیبهرهمی
افزودنامالحسودمندبهآن،آبموردنیازشانرافراهممیکنند.ایندرحالیاستکهدرخلیج

فارس شوری آب دریا نزدیک به  41است اما در خزر شوری آب  62است .پس هزینهای
شیرینسازیآبایندریاچهیکسومجنوباستواینیکیازمهمترینمزیتهایدریای

خزراست(کردوانی 3.)6231،
1. www.khabaronline.ir/detail/423352/society/environment.
2. http://www.tabnak.ir/fa/news/582124.
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برایناساس،دریایخزر پهناورترینگسترهآبیمحصوردرخشکی است .ایندریاچهبا
طولتقریبی 6311کیلومتروعرضمتوسط 231کیلومترومساحت نزدیکبه 411هزار کیلومتر
مربع و حجم نزدیک به  311هزار کیلومتر مکعب پهناورترین دریاچه جهان است .نزدیک به
بهدریامیپیوندند.رودولگا

آنهاازشمالباختری
یکصدوسیرودبهایندریامیریزندکهبیشتر 
بهعنوانبزرگترینآنهابهطورمیانگینساالنه346کیلومترمکعبآب(هشتادویکدرصد)را
گونهای
کمژرفاست(میانگینکمتراز3متر)،به 
میکند.بخش شمالیایندریا 
وارددریایخزر 
کهتنهانیمدرصدآبدریادریکچهارمشمالیآنقراردارد.ژرفایایندریابهمانندوانآبی
استکهدرسمتشمال روبهباال کشیدهشدهودرجنوببهگودینشستهاست(امیراحمدیان،
).بهگونهایکهبیشازدوسوم حجم آبدریایخزردربخش جنوبیاست.
 61-24 :6213
کرانههایایندریانزدیکبه1411کیلومتراستکهنزدیکبه 311کیلومترآن،متعلقبهایران
است.جهتجریانآب ایندریاچهازشمالباختریبهجنوبخاوریاست.همینجهتجریان
و ژرفای زیاد آب در کرانههای ایران به کندی حرکت جریان انجامیده و تجمع انواع
بهمیزانیبیشازکرانههایدیگرکشورهارابهدنبال

کنارههایایران
آلودگیهایایندریاچهدر 

داشته است .آب دریای خزر شوری اندکی دارد ،با این حال ،میزان شوری آب نه تنها در
بخشهای مختلف دریا بلکه حتی در فصول مختلف سال نیز ناهمسان است که در اینباره

آبشدن آن در بخش
جریانهای داخلی سالیانه،پیدایش یخ و 

پژهشگرانعواملیمانندنوسانات

شمالی وشدت و ضعف تبخیر آب در فصول سال رامهمبرشمردهاند(بایرامیو همکاران،
بربنیاددادههایموجود،آبدریایخزر  6/2ویا 6/6درصددرلیترنمکدارد.

 .)33:6233
میلیگرمداردو
بخشهایشمالیدریایخزرکهرودولگابدانمیریزد،کمینهنمکیعنی 66

تقریباًآبآنشیریناستامابخشهایجنوبیکهژرفترورودهایورودیهمکمترهستند،
نمکموجود62میلیگرمدرلیتریا6/2درصداست(کردوانی .6)6233،


یافتههای تحقیق
بایستههای بهرهگیری از ذخیره راهبردی خزر
الف -افزایش نیاز آبی کشور

جمعیتمهمترینعاملکاهشسرانهآبتجدیدشوندهکشورطینُهدههاخیر

رشدپرشتاب
1. http://www.khabaronline.ir/detail/221362/society/environment.
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بوده،بدینمعناکهجمعیتایرانطیاینمدتنزدیکبههشتبرابرشدهوازحدود61میلیون
نفردرسال 6211بهبیشاز 36میلیوننفردرسال 6231رسید.بر پایه آمارهایموجود،میزان
سرانهآبتجدیدپذیرساالنهکشورازمیزانحدود 62هزارمتر مکعبدرسال 6211بهحدود
هزارو 121مترمکعبدر 6231سالفروکاستهاست کهبرایحفظوضعموجودکشورتاسال
 3133باید 663درصدبهمنابعآبقابلاستحصالکشورافزودهشود.بهدیگرسخن،افزایش
شمارجمعیت،برابرباکاهشسرانهآبیاست.آن همدرکشوریکهبواسطهقرارگرفتندر
بندخشکجهانودورازدریاهایبزرگبویژهجریانهایهوایی،آبوهوایغالباًخشک

کمر
وبریداردومیانگینبارشآنبین341-331میلیمتر(یکسوممیانگینجهانی)درنوساناست،
دیگرآنکهاینمقدارکمنیزتوزیعمکانیوزمانیبسیارناهمگنیدارد.افزونبرمسائلیمانند
توزیع ناهمگن زمانی و مکانی بارش در کشور ،نوسانات ساالنه مقدار بارش نیز از تنگناهای
عمدهای است که موجب بروز مشکالت بسیار از نظر بحران آب شده است (مختاری هشی،

 .)13-12:6233طیدودههگذشتهخشکسالی بارها( 3مورد)رخدادهاست.وضعیتیکههر
مییابد.براینمونهدرتابستانسال،6232ازمجموع 6633شهر
سالشدتووسعتبیشتری  
ایران 361،شهرفصلگرمسالراباتنشآبیگذراندند.دراینمیان،کاهشنوزده درصدی
بارشهای کشورازآغاز سال آبی جدیدنسبتبهمدتمشابه دردرازمدت وکاهشسیزده
درصدیبارشهانسبتبهمدتمشابهسالگذشته،موجبشدهدرآستانهفصلتابستان ،6234
چیتچیان.6)6234،ایندرحالیاستکه
شمار شهرهایدچارتنشآبیبه 311شهربرسند ( 
یبازگشتیشدهاست.وضعیتیکهفشار
دورهایازخشکسالیمستمرواحتماالًب 
کشورماوارد 
فزایندهایبر منابعآبزیرزمینی درپیداشتهودرقالبفرونشستبیشازدو میلیونهکتاراز

3
.ازاینرو،توجه

اراضیکشوروقلیاییوشورشدن این آبها نمودیافتهاست(جاللی)6234،

بهمنابعجدیدبویژهمنابعدردسترسبیشازپیشگریزناپذیرمینماید .



ب -شوری اندک خزر

موسولفاتاستومیزاننمکهای

آبدریاچهخزر ازنوعترکیباتدارایکلسیم،منیزی
محلول آن بین  63تا  62گرم در لیتر است که حدود یک سوم شوری آب دریاهای آزاد و
نمکترینبخشآبدریاچهمربوطبهمناطق نزدیکبهریزشگاه رودولگا
کم 
اقیانوسهاست .
1. http://donya-e-eqtesad.com/news/884266.
2. www.irna.ir/fa/News/81342368.
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(هشتاددرصدروانابرودخانهایدریایخزر ازاینرود تامینمیشود) وشورترینبخشآن
قرهبغاز است کهدرآنتبخیربیشازورودیآببهدریاچهاست.بااینحال،
مربوطبهخلیج 
بخشهای مختلف دریای خزر متفاوت است

میزان شوری یا مقدار امالح محلول آب در
گونهایکه در بخشجنوبی دریا ،شوری بیشتر از بخشهای میانی و شمالی است؛بخش شمالی
به 
،61pptبخش میانی 6321 pptوبخشجنوبی 62 pptدارد) .)Zonn, I. S, 1999: 24-28علل
تفاوت میزان شوری امالح محلول آب در بخشهایمختلفایندریا،ورود آب شیرین؛ بیشتراز
کرانههای باختری است که اندک بودن شوری آب در این بخشها را در

رودها شمالی و
پیداشته ،در عوض عواملی مانند جریان آب در سطح دریا و تبخیر زیاد آب در کرانههای

بخشها رابهدنبالداشتهاست.بااینحال،میزان

خاوریو جنوبی افزایش مقدار امالح در این
شوری آب نه تنها در بخشهای مختلف دریابلکه حتی در فصول مختلف سال نیز متفاوت است
آبشدن آن در
کهدراینبارهعواملیمانند نوسانات جریانهای داخلی ساالنه ،پیدایش یخ و 

بخش شمالی ،شدت و ضعف تبخیر آب در فصول سال (الهیجانی )32 :6236 ،را مؤثر بر
اند.همچنانکهاشارهشدمیزانشورویدریایخزرازشمالبهجنوبافزایشمییابدو


شمرده
دربخشهایشمالیآبتقریباًشیریناست.درسال6312دانشمندانشوروی(پیشین)درخاک
داغستان از آب دریای خزر برای کشاورزی استفاده کردند که نتایج خوبی هم داشت
(کردوانی .6)6236،در کشور ما نیز طرح کالن ملی دانش و فناوری استفاده از آب دریا و
آبهای شور برای استفاده در کشاورزی ،آشامیدنی و صنعت با محوریت دانشگاه علوم

کشاورزیومنابعطبیعیساریوهمکاریمتخصصانکشوردرحالاجرااست .

پ -هزینه هنگفت واردات آب

با توجه به کاهش بارش و چشمانداز خشکسالی چنددههای ،مسئله آب بهعنوان مهمترین
نگرانیودلمشغولیکارگزاراننظامسیاسیدرمقیاسخردوکالنتاآیندهدور،دردستورکار

مسائلامنیتیایراناست.براینپایه،تاکنونراهکارهایگوناگونیپیشنهادشدهاستکهازآن
میانمیتوانبهوارداتآبازکشورهاییچونپاکستان،تاجیکستان،آذربایجانوگرجستان

لآمدهاستکهبیگمان

اشارهکردکهدراینبارهدستکمبامسئوالنتاجیکمذاکراتیبهعم

پیش از عملیاتیشدن آن ،بررسی تمام زوایا و پیامدهای فنی ،اقتصادی و زیستیمحیطیِ این
1. www.khabaronline.ir/detail/221362/society/environment.
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مدتوبلندمدتگریزناپذیراستکهدراینبارهدوریدریاچهسارزدرگورنو-

تصمیمدرکوتاه

بدخشان در شرق تاجیکستان با صدها کیلومتر فاصله ،راه کوهستانی و دشوارگذری و ناامنی
مسیر ،از تنگناهای بنیادی طرح یاد شده است؛ دیگر آنکه این طرح عمدتاً معطوف به استان
خراسانرضویاستوسرمایهاینزدیکبهسهمیلیارددالرطلبمیکند.بیگمان،وارداتآب

بهعنوانکاالییراهبردیازاینکشورهاحتیاگرروابطوتعاملمناسبیهمبرقرارباشدعمالًبه
اینمفهوماستکهدستکمبخشیازامنیتملییاناحیهایکشوردراختیارکشورهاییاست
کهبیثباتینظامسیاسی،شناسههمهآنهابهشمارمیرود.ازاینرو،جدایازهزینههایمرتبطبا

طرح،وابستگیامنیتآبیکشوردستکمدراینبخشحساسیتباالییمیطلبد .بر اساس

نمیتوان دوره
رهیافت تئوری وابستگی متقابل پیچیده یا نامتقارن ،با افزایش وابستگی متقابل 
بینالمللی شود.وابستگی
درخشانی از مشارکتو همکاریرا انتظار داشتکهجایگزین منازعه 
متقابل در سیاست جهانی به وضعیتی اشاره دارد که در آن؛ میان کشورها یا میان بازیگران
مختلف،اثرگذاری متقابل وجود دارد.بنابراین ،روابط مبتنی بر وابستگی متقابلهمواره متضمن
میکنند.همچنینتضمینی وجود ندارد که روابط مبتنی
هزینهاند چرا که استقالل عمل را محدود 

بر وابستگی متقابل بهسود دوطرفه بیانجامد.نکته دیگر در این نظریه ،عدم تقارن میان طرفین است
میتوانند از این
که سبب نفوذ یکی بر دیگریاست .بازیگرانی که وابستگی کمتر دارند،بیشتر 
چانهزنی استفاده کنند(قوام.)64:6233،درعینحالوارداتآب
رابطه بهعنوان ابزار قدرت برای 
ازکشورهایهمسایهعالوهبرحجمزیادعملیاتعمرانی،هزینهباالییداردکهنظراقتصادیبه
صرفهنیست.افزونبرمواردبرشمردهازمنظرپدافندیوضرورتثباتامنیتیکشور،بیگمان،
واردات آب ،امنیت ملی کشور را در درازمدت به خطر میافکند و زمینه پیدایش فضای
زنیهماوردانرادرپی دارد.بنابرایندرمرحلهنخستباید


خواهیوافزایشقدرتچانه

سهم
ظرفیتهایموجودراشناختسپسظرفیتهاوتوانشهایمحیطیراشناساییوتوسعهداد .

ت -موقعیت دریای خزر نسبت به کانونهای جمعیتی کشور

دریایخزر بهسهقسمتتقریباًمساویتقسیممیشود:شمالی،میانی،جنوبیکهحجمآب
اینمناطقبسیارمتفاوتاست.بخش شمالی دریابامساحتیحدود 33درصدمساحتکل ،کم
بخشدریاچهبهشمارمیرود.گرچهحجمآنکمترازیکدرصدحجمکلوحجم

عمقترین

درصدکلمیباشد

میانگیناینقسمت311کیلومترمکعباست.مساحتبخشمیانیحدود21
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وحجمآبآنحدود 23درصدحجمکلدریایخزر است.بخشجنوبیایندریا،بیشترین
حجم آب را دارد؛ نزدیک به  14درصداز کلآبدریای خزردر اینمنطقه انباشتهاست و
مساحتآندرحدود23درصدمساحتکلآن است.اینبخشعمیقترینبخشدریایخزر
استکهبیشینهژرفایآن حدود 6111متروحجممیانگیناینمنطقه 43211کیلومترمکعب
است(پژوهشگاهملیاقیانوسشناسیوعلومجوی)6234،ودربخشایرانیدریایخزرقرار
دارد.ازسویدیگرچهاراستانپرجمعیتکشوریعنیخراسانرضوی،تهران،البرزوآذربایجان
شرقیکهدرنیمهشمالیکشورواقعهستند؛یاهمینامروزبابحرانآبروبهروهستند یادر

آیندهنزدیکبهآستانهتنشآبیواردخواهندشد.افزایشنیازآبیوکاهشمنابعموجودآببه
میکندوبهدنبالآن
همراهتغییرالگویبارشبرخاستهازتغییراقلیم،امنیتایناستانهاراتهدید 
میتواند امنیت ملی را هم متاثر کند .از آنجا که ظرفیتهای موجود آبی پاسخگوی نیازهای

هایذکرشدهنیست،بهرهگیریازآبدریایخزرراگزینهگریزناپذیرکردهاست.

فزایندهاستان
از سه استان شمالی کشور در کرانههای دریای خزر با طول خط ساحلی نزدیک به 331
کیلومتر مربع ،بیش از 1111کیلومتر مربع در محدوده ساحلی قرار دارد .بر پایه تقسیم مناطق
ساحلی 332،کیلومترمربعدرپهنهنوساناتآب 433،کیلومتردرپهنهخطرو 1113کیلومتر
مربعدرپهنهکاربریساحلقراردارد(سازمانبنادروکشتیرانی .)2:6236،

جدول شماره  : 2طول خط ساحل سرزمینهای اصلی و جزایر استانهای شمالی در مقیاس ( 0:25111کیلومتر)

مقیاس

مبنا

 6:331111

IRS 2003

استان

سرزمین اصلی

جزایر

جمع

گیالن 

 311261

-

 311263

مازندران 

 443263

-

 443263

گلستان 

 661224

 63263

 633241

جمع 

 334216

 63263

 323232

منبع( :سازمان بنادر و کشتیرانی)22 :0930،


ازمزیتهایموقعیتیایندریاکهاستفادهازاینمنبعآبیرادرحلبحرانخشکسالیتسهیل 
میکند،نزدیکیاینذخیرهآبیبهمراکزپرجمعیتکشوردرنیمهشمالیکشوراست.فاصلهکم

سواحل دریای خزر با مراکز جمعیتی تهران ،کرج ،مشهد و تبریز؛ افزون بر کاهش هزینهها
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میتوانددرزمانساختوعملیاتیکردنمسیرهایانتقالآب،هزینهنگهداریازاینخطوطو

مسیرهارانیزبکاهد.اینکاهشهزینهکهناشیازفاصلهکماستبویژهدرمقایسهباوارداتآب
ازدیگرکشورهاییکهبهمراتبفاصلهطوالنیتریبامراکزاصلیجمعیتکشوردارد،بیشتر

یدهدکهفاصلهجنوبیترینبخشساحلی
دهد.اندازهگیریمسافتهانشانم 


خودرانشانمی
دریایخزرتاتهرانحدود 31کیلومتروتاکرجحدود 663کیلومتراستوبههمینصورت،
بینشهرمشهدتابندرترکمندراستانگلستان 361کیلومتروبندرآستارادراستانگیالنتا
تبریز321کیلومترفاصلهوجوددارد(نقشهشماره )3











نفشه شماره  : 5موقعیت دریای خزر نسبت به مراکز عمده جمعیتی در نیمه شمالی کشور


ث -نوسان تراز آب دریای خزر

افت و خیز موقت تراز سطح آب پهنابها (دریاچهها ،دریاها و اقیانوسها) گویای نوسان
خیزاب،جزرو

کوتاهمدتترازآباست.دربسیاریمواردایننوساندرقالبپدیدههاییمانند 

نمودمییابد .اینگونه نوسانکوتاهمدتتراز

مدوسونامییاهمانعملکردموجبرسطحآب
درروندفعالیتهایطبیعیحوضههایآبی،

آبعمالًحرکتآبازنقطهایبهنقطهدیگراست.
ترازآبعاملمهمی درحجموسطحآبحوضهوشکلسواحلحوضهاست.بدینمعناکه
سروی
کهبهصورتپیشرویوپَ 

دردگرگونیهایمناطقساحلی دارد 

ترازآبنقشبنیادی 
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هایکرانهایدریایخزر


ویرانگرسازه
افزایشترازآبیکیازمهمترینپدیدههای

میدهد.
رخ 
طی سالهایاخیربودهاست.دربروزایننوسانترازآبدریاعواملیمانندتغییراتاقلیم،تغییر
آب و هوایی حوزه آبریز ،تغییر دِبی رودخانه ،بارش منطقهای ،تبخیر ،دما ،باد ،باال آمدگی،6
تغییراتریختشناسیبستردریا،تغییردرالگویجابجاییاتمسفریوپویشهایانسانیمانند

ساختسدبررویرودخانههایاصلی ورودی آب،ورودآبزیرزمینی،بارشبررویدریاو
تبخیرازسطحدریاوخروجآببهخلیجقرهبغاز نقشداشتهاند.براینپایه،تغییرترازآببه
دلیلتغییردرمیزانآبورودی -خروجیدریایخزر ازمهمتریندالیلنوسانترازآباین
شمارمیآید.ازمیانعواملبرشمردهآبدهیولگاوتبخیرازسطحدریااهمیتبنیادی

دریاچه به
داشتهاند(پژوهشگاهملیاقیانوسشناسیوعلومجوی.)6234،دیگرآنکهدرچنددههاخیرعامل
انسانینیزبه یکیازعوامل پایهای دردگرگونی شکلسواحل مؤثر بودهاست کهباساخت
سازههایساحلیمانعازکارکرد طبیعیبازسازیساحلشدهوفرایندهایفرسایشی راتقویت
کردهاست.از سال 6231تا  6214حدود  113کیلومتر مربع ازاراضی ساحلیدریایخزر به زیر
آب رفت که از این میزان  24درصد در استان گیالن قراردارد.نوسان تراز آبدریای خزر در
میدهد که تغییرات ساحلی ایندریاچهاز یک الگوی حادثهای -تدریجی
دوره تاریخی نشان 
میکند(پورکلیوافشاری.)613:6236،برپایهواکاویدادههایدریافتیازایستگاههای
پیروی 
ترازسنجیمیانگینترازآبدریایخزردرسالآبی(،)6233-32برابر-31/11متراستکهدر
باسالآبیپیشازآنهشتسانتیمترودرقیاسباچهارسالپیش43سانتیمترکاهش

سنجش

نشانمیدهد.پژوهشگرانازجملهدالیلکاهشترازآبراادامهتاثیرخشکسالیسالهایپیش
درحوضهآبریزدریایخزر وکاهشبارشودر نتیجهافت آبدهیرودخانههایمنتهیبویژه
رودخانهولگادانستند(ملک .)32:6234،
بیگمان،باکاهشسطحترازآبدریا،برزمینهایکرانهایدریاافزودهخواهدشدکهاین
اوسوسهمیکندتابهاشکال مختلف این زمینهاراتصاحبکنندوبرخالف

رویداد بسیاریر
ساختانواعسازههاوزیرساختهادرحریمقانونیدریارویآورند.

کلیهقوانینومقرراتبه
ناشیازپیشرویآبایندریادردهه6211

ایندرحالیاستکهازیکسوهنوز،آثارویرانی
پیشبینیدربارهرفتارنوسانی
وجوددارندوازدیگرسونبود یا کمبوداطالعاتمدونومنظم  ،
میکند .
ایندریاچهراهمچنانمبهم 
1. Surge
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بازدارندههای بهرهگیری از دریای خزر
ندهایروبهرواستکهدرادامه
بهرهگیریازظرفیتآبیدریایخزرباموانعوعواملبازدار 

بهآنپرداختهمیشود.

پیامدهای زیستمحیطی طرح انتقال آب
الف -موانع زیست محیطی ناشی از شیرین سازی آب

یافتههای موجود گویای آن است که تا سال 6413خورشیدی نزدیک به دو میلیارد نفر با
نمکزداییازآب
روبهرو خواهندبود(حیدری.6)6231،امروزه  ،
بحرانکمبودآبآشامیدنی 
دریاازطریقآبشیرینکنبهعنوانیکراهکارپیشنهادیوکارابرایرویاروییباکمبودآب
زیستمحیطی این

آشامیدنیدرکانونتوجه است،هرچندکههزینههایاقتصادیوپیامدهای
درصورتیکهحتیشیرینکردنآب

روشبانقدهاونکوهشهایبسیارینیزهمراهبودهاست.
زیستمحیطیدرقالبورودپسابهای

نیزازمنظر اقتصادیبهصرفهباشد ،اینبرنامهپیامدهای 
بایستههایمهم
میکنند.یکیاز 
شوربهمحیطاست کهآسیبهایجدیبهمحیطزیستوارد 
مکزداییاست.برآوردمیشود
درموردآبشیرینکنها،شیوهتامینآبشورورودیواحدن 

کنها ،اعم از
زیستمندان دریایی موجود در آب ورودی به آب شیرین 

که نود درصد 
فرآیندشیرینسازیازمیانبروند .دربارهدریایخزر

پالنکتونها،تخموالروماهیهادرهنگام

نیزمسلماًازاینآبنمیتوانبهصورتمستقیمبرایکشاورزییاآشامیدناستفادهکرد.بربنیاد
برآوردهایموجودپسابحاصلازشیرینسازیباغلظت 33گرمدرلیتربانمکوحرارت
بیشترینسبتبهوضعیتفعلیآبدریایخزربهدریاتخلیهمیشودکهشوریودرجهحرارت
امامیتوانددرفاصلهنزدیکبهمجرای

آندراثردرآمیختنباآببهتدریجتعدیلمیشود
زیستمنداندریاییواردکند.دیگراینکهدرمحیطساحلی،

تخلیهکننده،پیامدهایناگواریبر

محیطیطرح،مصرفباالیانرژیوانتشارآالیندههایناشیازآندر


هایزیست

مهمترینجنبه
آبشیرینکناستکهدرصورتعدماجرایتمهیدمناسببرای

طولبهرهبرداریازسازههای

آن ،آثارمنفیخودراخواهدداشت .برپایهضوابطسازمانحفاظتمحیطزیست،درصورت
تخلیهپساببهمحیطهایآب،افزایشغلظتمحیطنبایددرفاصلهبیشاز 311مترازمحل

تخلیهاز61درصدبگذرد.اطالعاتموجودومدلسازیاولیهانجامشدهدریکمحدودهفرضی
دهدکهدرمحدودهایبهابعادتقریبی 211متر،برمیزانشوریاز 61درصد تا411


نشانمی
1. http://jamejamonline.ir/online/671096208659023025.
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درصدافزودهمیشودوبرایماهیانشاخصمنطقهبیشترینپیامدمنفیایجادخواهدشد.باتوجه
بهنوعتصفیه،تغییراتدماناچیزبودهوتنهادرشعاعکمتراز611متر،تغییراتدماییبیشاز./3
درجهسانتیگرادمشاهدهمیشودودربقیهمحیطتغییراتکمتراز./3درجهودرحدود1/3

درجه سانتیگراد خواهد بود (مظاهری و دیگران  .)61 :6232،نتیجه آن که در محیط دریایی،
آنقابلپیشبینیاست،برداشتآبازدریا

مهمترینفعالیتیازطرحکهپیامدهایمنفیدرباره
ازفرآیندشیرینسازیآببهدریااست(شرکتتوسعهومنابعآب

وتخلیهپسابشوربرآمده 
ایران .)6232،


اثرات زیست ساحلی
زیستبوم ساحلی ،بخشهای کمارتفاع و پَست حاشیه دریای خزر را در بر میگیرد .این

منطقهکهاغلبخاکماسهایدارد،ارتفاع31مترراشاملمیشود.بخشاعظممحدودهساحلی
هایکشاورزیتشکیلمیدهد.ازاینرو،عمدتاًگونههایگیاهیو


درمسیرخطانتقالرازمین
جانوریکهقدرتسازگاریباانسانرادارند،میتواننددراینمحدودهزیستکنند.درمحیط
هایزیستمحیطیطرح،مصرفباالیانرژیوانتشارآالیندهایناشیاز

ساحلی،مهمترینجنبه
برداریازتأسیساتآبشیرینکناست.اگرچهممکناستمنبعتولیدانرژی


آندرطولبهره
درمنطقهمستقرنباشد،امانمیتوانمیزانانرژیموردنیازاینزیرساختهاراکهبههرحالباید

درجاییتأمینشود،نادیدهگرفت.ازطرفدیگربهرهبرداریازاینتأسیساتواثرآندرمحیط

ساحلی ،تخلیه لجن حاصل از عملیات پیش از تصفیه است که در صورت اجرایی نشدن
زیرساختها  ،پیامد منفی خود را خواهد داشت (مظاهری و دیگران .)63 :6232،بنابراین ،در
محیط ساحلی ،شاخصترین پیامد ،تولید گازهای آالینده ناشی از تامین انرژی تأسیسات آب
سازیمصرفانرژیراضروریمیسازد (شرکتتوسعهومنابعآب

شیرینکن است کهبهینه
ایران .)6232،


پیامدهای زیست خشكی
بومکشاورزیوجنگلیمیگذردو


خطلولهانتقالآبدریایخزردرمسیرخوداززیست
بومها را متاثر میکند .عمدهترین پیامدهای انتقال آب در گستره
در مناطق مختلف این زیست 
خشکی ،کاهش امنیت گونههای جانوری و تخریب محدوده جنگل در طول مسیر خط انتقال
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بویژه در دوره ساختمانی است .در این دوره ،فعالیتهایی از جمله رفت و آمد ،ترافیک،
جادههایدسترسی؛ بهکاهشامنیتگونههای جانوری و گیاهیو
پاکتراشیزمین و ساخت  

پاکتراشی زمینی نیز بیشتر در
میانجامد  .
تخریب زیستگاههای جانوری حاشیه خط انتقال  
هایتلمبهخانهومخازنذخیرهانجاممیشودکهآشکارترینوعمدهتریناثراین


محدودهایستگاه
فعالیترویرویشگاههایواقعدرارتفاع 331تا 6111مترخواهدبود.امابهیادداشتهباشیم

مواردبرشمردهعمدتاًدرحوضهالبرزهستند.درخارجازحوضهالبرزهماینکار ،پیامدهای
برزیستبومیاینمناطقداردکهانتقالشوریآببهزمینهایپیراموننخستینتأثیر

گستردهای

نامطلوب این انتقالآبازدریای خزر خواهدبود.دیگر آنکهبهواسطه تبخیری کهصورت
ودهمیشودودرصورتیکهآبدرطیمسیربه

میگیرد برشدت اینشوریدرطیمسیرافز

زمینهای پیرامون منتقل شود ،این شوری باعث میشود عرصههای جنگلی و زمینهایی که
زیستبومهاییکهبهاینشوریعادت ندارند،

پیرامون اینمسیرانتقالهستند ،تهدیدشوندو
اینشوریبهآنهاواردشود به مشکالتومسائل دیگرینیزدچارشوند.هرچند

هنگامیکه
پیشنهاد شده است دستکم در حوضه جنگلهای البرز شمالی برای جبران خسارت وارده به
جنگلکاریواحیا،درکنار

پهنهایباوسعتپنجبرابرسطحتخریبشدهبرای
پهنههایجنگلی؛ 
منطقهحفاظتشدهدرنظرگرفتهشود(شرکتتوسعهومنابعآبایران .)6232،

ب -آلودگی دریای خزر

عنوانبزرگتریندریاچهدنیاباتنوعزیستی،منابعنفتی

طییکونیمدههاخیر،دریایخزربه

است.اماحساسیت وشکنندگی

وشیالتیسرشار ازنظرراهبردی ،وزنژئوپلیتیکباالیییافته
بستهبودن ،بهرهبرداریهای بیرویه از منابع آن و انباشت
محیط زیست این دریا به علت  
بومشناسی روبهروکردهاست .ورودفاضالبهای
آالیندههایمختلف،ایندریاچه رابابحران 
صنعتی،شهری،بیمارستانیوسمومکشاورزیبهدریایخزر،ورود ساالنه 633هزارو 231تن
آبهای این دریا ،ایجاد صنایع در کناره ساحل به علت سهولت ترابری،
آلودگی نفتی به  
سرازیرشدن ساالنهبیشازیکمیلیاردو611میلیونمترمکعبفاضالبازهشتادرودخانهمنتهی
بهایندریاچه،دفنغیراصولیزبالههادرکنارههایساحلدریایخزرباتوجهبهمحدودیتخود
،آشفتگیسامانهبومشناختیایندریاچهرادرپی

پاالییدریاونبودپیوندمستقیمبادریاهایآزاد
داشتهاست .دراینمیان،شهرهایشمالیایرانبهعلتنداشتنسامانهتصفیهفاضالب ،پسابهای
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پسابهاوسمومکشاورزیدرشکل آلودگیمیکروبیوارددریای

تصفیهنشدهشهریبههمراه
میشوند؛بااینحال،سهمایراندر آلودگینفتیناچیزاست(مظاهریوعبدالمنافی:6232،
خزر 
.)31جمهوریآذربایجانبیشترینسهمآلودگینفتیاینپهنهآبیرادارد (جدولشمارهسه) .


جدول شماره  : 9حجم آلودگی از منشا روخانهها ،شهرها و صنایع در کشورهای کرانهای دریای خزر (تُن در سال)

کشورها

آذربایجان

ایران

قزاقستان

روسیه

ترکمنستان

منابع

زیستی-
شیمیایى

نیتروژن،
ازت

نمك اسید
فسفریك

آلودگی
نفتی

رودخانهها

21111

63111

6111

111

شهرها

23111

62111

2211

3411

صنایع

1611

6611

211

64111

رودخانهها

43311

63111

6311

411

شهرها

13111

61111

4411

1311

صنایع

33311

111

361

63311

رودخانهها

62311

1111

111

411

شهرها

311

311

611

311

صنایع

3311

1611

611

6311

رودخانهها

311311

313111

31311

12611

شهرها

61111

3111

6411

2311

صنایع

4311

211

611

3311

رودخانهها

1

1

1

1

شهرها

6111

411

611

611

صنایع

6311

611

2311

3411

6113111

331611

614331

623411

جمع
منبع() UNEP, 2015: 28

نتیجهگیری
هایموجودنشانمیدهندکهامنیتملیج.ا.ایرانبهشدتباامنیتآبیآنپیونددارد.

یافته
هایمرتبطباوضعیتآبیکشورهمگویایآناستکهدستکمکشورتادودههآیندهبه

داده
طورفزایندهبابحرانآبدرگیرخواهدبود.بهرغموجودچنینتنگناهاییهنوزالگویمصرف
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آبدر کشورسنتیوناکارامداست.ازدیگرسو،طیچند دهه اخیررویکردکمیمحور به
توسعهوافزایششهرنشینیتوانشهایآبیرووزیرزمینیکشورراتحلیلبردهاستبهگونهای
کهنیمیازدشتهایکشورخشکیدهوبخشهایگستردهاینیزبواسطهبرداشتبیرویهازمنابع

آبموجوددچارفرونشستشدهاندودرکلیتخود،امنیتآبکشورآیندهبیمناکیفراروی

کشور میگشاید .این وضعیت کارگزاران و پژوهشگران را به یافتن منابع جدید و پیشنهاد
الگوهایمصرفجدیددرکشوررهنمونشدهاستکهازآنمیانمیتوانبهاستفادهازآب

شمارداشتهاستبهگونهایکه

دریایخزراشارهکرد.اینپیشنهادتاکنونموافقانومخالفانبی
هر کدام ازمنظری بهواکاوی وضعیت وتنگناهایموجودمیپردازند .به نظرمیرسدکهدر
آیندهنزدیکاینامررخخواهدداداماچنانچهمسائلوپیامدهایزیستمحیطیموجودنادیده

گرفتهشوندزیانوآسیبایناقدامبسیارکالنخواهدبود.بنابراین،پیشنهادمیشودکهمدیریت
منابع موجود آب به فراخور توانشهای محیطی و جمعیتی بازنگری شوند ،از سوی دیگر با
بهرهگیریازبهروزترینفناوریهایروزمیتوانپیامدهایزیستمحیطیانتقالآبدریایخزر

رافروکاستونگرانیهایمربوطبهتخریبمحیطزیستراراهکاریابیکرد.گفتگووتعامل

کشورهای پیرامونی دریای خزر ،ضرورت دیپلماسی فعال و توانمند در باره آبهای مرزی،
هایزیستمحیطیو

بسترسازیحقوقیمبنیبربهرهگیریازآبهایسطحیومشترک،ارزیابی

بهرهبرداریپایدارازاین
راهبردیمبتنیبرآمایشسرزمین،توجهبهمدیریتیکپارچهسواحلو 
زیستمحیطی دریای خزر ،حضور سازمانهای

پهنه دریایی ،حضور پررنگتر در برنامههای 
ایمرتبطبادریایخزر،اتفاقنظرنخبگانو


المللیومنطقه

هایبین
تخصصیکشوردرسازمان
هایبهرهگیری

هایاندیشمندانحوزهامنیتملیوژئوپلیتیک،ازجملهبایسته

استفادهازدیدگاه
ازذخیرهراهبردیدریایخزربهشمارمیروند.
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