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اثر تغییرات آب و هوایی بر پیامدهای امنیتی-انتظامی بحران منابع آب...
نشريه پژوهشهاي تغييرات آب و هوايي
فصلنامه علمي دانشگاه گلستان
سال اول /شماره مسلسل دوم /تابستان  / 1399صفحات79-98 :

اثر تغییرات آب و هوایی بر پیامدهای امنیتی-انتظامی بحران منابع آب
با تاکید بر هیدروپولیتیک مناطق مرزی
*1

یحیی میرشکاران

استادیار جغرافیا دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت ۹۹/۰۱/۱۵ :تاریخ پذیرش۹۹/۰۴/۱۷ :

چکيده
پیامدهای تغییرات آب و هوایی بسییییاری ان ج ها ی جوامع بشیییری را تتت تا یر ررار می ده د اما متاسیییهان ا ررذاری
پ یا مد های تغییر ارلیم ،کمتر ان ل تاظ ام یتی و انت ظامی مورد م طال ع و وا کاوی ررار ررف ت شیییده اسیییت یای ان ا رات مهم
نابه جاریهای آب و هوایی ،تا یر بر م ابع آبی نواحی مختلف می باشییید دسیییترسیییی ب م ابع آبی م اسییی یای ان بزرگترین
چالشهای ررن حاضر است ،نیرا ان یک سو م ابع آبی متدود است و ان سوی دیگر مصرف و تقاضای آن همواره رو ب فزونی است
ان این رو و ضعیت م ابع آب نقش ب سزایی در شالریری جریان روابط و حرکت تو سع در ف ضای جغرافیایی ایران ایها خواهد
کرد .با توج ب اهمیت رونافزون ررابتهای آبی ،ش ا سایی ظرفیتهای مث ت و م هی هیدروپولیتیای ک شور میتواند در را ستای
ارای راه ردهای کالن و خرد راهگ شای سیا سترزاران با شد پژوهش حا ضر ان نظر هدف کاربردی ا ست و با رویارد تو صیهی -ب
دن ال تتلیل سی ستماتیک و ضعیت ف ضایی م ابع آب ک شور (جریانهای آبی ورودی ان ک شورهای هم سای و بارش) بوده و تالش
میک د تا چالشهای کمآبی و پیامدهای ام یتی -انتظامی ناشی ان کم ود م ابع آب خصو صا در م اطق مرنی و حا شی ای را مورد
ش اسایی و تتلیل ررار دهد کم آبی و بتران آب در ایران نتیج عوامل فیزیای و ارتصادی ناشی ان مدیریت ضعیف م ابع آب است
عوامل دیگری مان د بارش کم ساالن  ،خ شا سالی مداوم ،د ستر سی متدود ب آب ،افزایش جمعیت ،تغییر ارلیم ،پراک ش ف ضایی
متهاوت آب ،بهرهوری نام اسییی آب در بخشهای مختلف کشیییاورنی و عدم برنام ریزی پایدار آب را نیز نمیتوان نادیده ررفت
عوامل فوق سیی کاهش تدریجی فعالیتها ی کشییاورنی ،افزایش ت ش و درریری بر سییر م ابع آب ،افزایش بیااری و رسییترش
چرخ فقر ،مهاجرت ب شییهرهای بزرگ و حاشییی نشییی ی،خالی شییدن سییرنمین ان جمعیت و باال رفتن هزی های تامین ام یت،
افزایش راچاق ،نارضیییایتی م طق ای و رسیییترش فعالیتهای واررایان  ،رسیییترش فعالیت نیروهای فرام طق ای و ترویج تهارات
رادیاال و شییده اسییت اما یای ان راهاارهای حل معظل کم ود و آلودری آب در ایران اسییتهاده ان سیییسییتم مدیریت یاوارچ و
پایش مداوم م ابع آب ک شور می با شد ک شامل برنام ت صهی و ا ستهاده مجدد ان آب ا ست نیان ا ست تا نیروی انتظامی نیز برای
اجرایی شییدن مدیریت بهی آب با راه اندانی "یگان ویژه رصیید م ابع آب" ب رصیید و پایش دایمی مصییرف م ابع آب در م اطق
مختلف بورداند
واژههاي کليدي :ناه جاری های جوی ،هیدروپولیتیک ،بتران آب ،مدیریت م ابع آب ،رودهای مرنی ،مأموریتهای ناجا

بيان مسأله

∗

علیرغم توج بسیییار کشییورهای توسییع یافت ب
تغییر ارلیم و جای گاه آن در بر نا م ها و سییی یاسیییت
رذاری های آتی این مقو ل ه ون بطور مشیییخر در
د ستور کار نی ست متیطی و ارت صادی ک شورهای در

∗نویس ده مسئولyahyamirshekaran@yahoo.com :

حالت توسع ررار نگرفت است شواهد نشان می ده د
ک غال تا یرات سیییوغ تغییر ارلیم در کشیییورهای در
حال تو سع رخ خواهد داد جایی ک جوامع آنها ب سیار
ب آ سی پذیر بوده و پتان سیل تو سع یافتگی در این
کشیییورها تتت تا یر تغییر ارلیم ررار خواهد ررفت ان
طرفی دیگر آب مو ضوعی ا ست ک ان سلولهای بدن
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ان سان تا روابط سیاسی میان ک شورهای جهان را در بر
می ریرد

 ۲۶۱رودخان بینالمللی در دنیا بین  ۲یا چ د کشیییور
مشترا است ک این حوض های مشترا م ع بیش ان

ری ش ب سیاری ان ت شها و م انعات در روابط میان
ک شورها در ویژریهای جغرافیایی و ژئوپولیتیای آنها
نههت اسیییت پایدار بودن ارنشها و عوامل جغرافیایی
س ی ماندراری و طوالنیتر شییدن ت شها و م انعات
نا شی ان آنها شده ا ست و همین امر حاومتها را در
حل و فصیییل این اختالفات و ت ش ها ناتوان سیییاخت
اسیییت در نگاه ژیوپولیتیای فاکتورهای جغرافیایی ،ان
جمل سییرنمین ،جمعیت ،مورعیت اسییتراتژیک ،م ابع
ط یعی و غیره بر روابط بین کشورها و تالش آنان برای
ک س ردرت و ا ستیال بر دیگران مؤ ر ا ست ان این رو

 ۶۰درصیید آب آشییامیدنی در جهان اسییت همچ ین ب
مرور نمان بر ا ر تجزی کشورها و ایجاد کشورهای جدید
بر تعداد حوضییی های بینالمللی افزوده میشیییود ط ق
اطالعات م ت شر شده ان سوی سانمان ملل ،حدود ۳۰۰
متل در بیش ان  ۵۰کشییور در  ۵راره جهان پتانسیییل
درریری بر سییر آب در نمی هایی همچون اسییتهاده ان
سیییهره های آبی مشیییترا ،در یا چ های مشیییترا و
رودخان های مشیییترا و را دارند ،ب ابراین پرداختن ب
م سائل آبهای م شترا ان ح سا سیت و اهمیت ویژهای
برخوردار ا ست و برای مدیریت کردن آنها تاک ون بیش

م ابع ط یعی نقش مهمی در آِی ده روابط کشیورها ایها
میک د ( )Obengo, 2016: 1ش اخت و نیان رونافزون
برای ان میان بردن کم ود م ابع ابت و متغیر داخلی
می تواند ت هدید برای دو همسیییای ب حسیییاب آید
( )Aggestam, 2016: 2آب در کره نمین ب ی رون ی
مسییاوی تونیع نشییده اسییت ( Khalid and Begum,
 )2013: 7حدود ۷۰درصد سطح نمین را آب فرا ررفت
ک  %۲/۵آن شیرین و  %۹۷/۵آن در اریانوسها ب سیار
شییور و غیررابل اسییتهاده اسییت ()Levine, 1983: 45
رودخان ها یای ان م ابع ا صلی آب شیرین ه ست د و ان

ان ۳۸۰۰۰ب یان ی یا ک وانسییییون و حدود ۳۰۰م عاهده
بینالمللی تدوین شده است (اردکانیان )۳ :۱۳۸۴ ،سای
ج گ آب بر چگونگی ت عا مل م یان کشیییور هایی ک
حوض رودخان ای مشترا دارند ،برررار است ( Toset
 )et al., 2000: 971و در ده ی هییای پیییییشرو ب ی
درریریهییای ژئوپولیتیای م جر خواهیید شیییید
پیشبی ی ها حاکی ان آن اسیییت ک در رودخان های
بینالمللی چالش هایی مان د جزئ یات حقوق آب در
میان دولتها و مدیریت آن ب طور کامل س ت ش و
درریری میشیییونیید ( )Tarlock, 2001: 353کم ود

آنجا ک مورعیت ررارریری آنها با مرنهای سییییاسیییی
تطابق ندارد ب یای ان عوامل بتران سییان در سییطو
متلی ،م طق ای تا بینالمللی ت دیل شدهاند
بسییییاری ان رودخان های مرنی در جهان ب ع وان
موتورهای مهم توسیییع ارتصیییادی م طق  ،م ابع مهم
امرار م عاش و همچ ین م اان های ح ها ظت ان ت وع
نی ستی ش اخت شدهاند این مزایا اغل بین ک شورها
ررابت ایجاد میک د و آن ها را ب چالش میکشییی د
نقش جغرافیای ط یعی و سیاسی جهان حاایت ان عدم
تطابق مرنهای سیییاسییی با حوض ی های آبریز رودخان ها
دارد ،ب نتوی ک امرونه بیش ان  ۴۰درصیید ان جمعیت
جهان در م اطقی نندری میک د ک حوضیی های آبریز
آنها بین دو یا چ د کشیور مشیترا اسیت و  ۵۰تا ۶۵
درصیید ان وسییعت هر یک ان رارهها را حوضیی های آبریز
م شترا ت شایل میدهد ( )Lazerwits, 1994: 3تعداد

م ابع میتوا ند ت ش های موجود را افزایش د هد یا
ت شهای جدیدی ب وجود آورد م ارشیی بر سییر حق
آب در حونه رودخان ها و دریاچ های مشیترا بین دو
یا چ د کشیییور یا آبخوان هایی ک در م تدوده های
بینالمللی ررار ررفت اند ،مشیال دسیترسیی ب آب را
پیچیدهتر میک د
میزان واب ستگی ب جریانهای آب سطتی ورودی
ان آن سیوی مرنها ،یای ان شیاخرهای آسیی پذیری
یک ک شور در ر ال کم ود آب ا ست اتاای ک شورها ب
جریان های ورودی ان مرن ها ،آنها را در برابر نیرو هایی
ک خارج ان ک ترل شان ررار دارد آ سی پذیر می ساند و
با افزایش تقاضییا برای آب ،این آسییی پذیری جدیتر
میشیییود ب علت وجود بیش ان دویسیییت حونه آبریز
مشترا بین دو یا چ د کشور و آبخوانهایی ک ان
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رودخییانی دریرج بی طول ت هییا  ۲/۵کیلومتر ان مرن
مشیییترا با عراق میباشییید ت ها رودخان مرنی رابل
کشتیرانی ایران شطالعرب ب طول ۸۶کیلومتر با کشور
عراق میباشیید این رودخان ها ب ویژه رودهای ورودی
ب کشیییور امرونه نمی ت شهایی را ب وجود آوردهاند
ک پیشبی ی میشیییود این ت ش ها در آی دهای ن
چ دان دور ب کشمش و م انع ت دیل شود و م اس ات
میان کشیییورهای موجود در م طق را برهم نند ک در
این صییورت پیامدهای ام یتی بسیییاری را بر فضییای
جغرافیایی ک شور بر جای خواهد رذا شت بدین ترتی
روندهای حاصییل ان کم آبی ب ویژه بترانهای فضییایی
آن در م یاطق مرنی پییامیدهیای ام یتی -انتظیامی
بسییی یاری را در مأمور یت های نا جا بر جای خوا هد
رذاشیییت ان این رو شییی اخت پیامدهای بتران آب ب
ویژه با نگاهی سیستماتیک در برنام ریزیهای عملیاتی
ناجا در آی ده پیش رو کارسان و راهگشا می باشد

مرنهای بینالمللی فراتر میروند و نیز ب علت افزایش
جمعیت ،نمی برای افزایش ت شهای م طق ای بر سر
نتوه اسییتهاده ان آبهای مشییترا ب ویژه در م اطق
خشییک و نیم خشییک ک ان هم اک ون با کم ود آب
مواجه د بیش ان پیش فراهم شده ا ست (ا صههاننژاد،
 )۳۳:۱۳۷۱النم ب ذکر اسیییت حدارل ده رودخان ان
شش ک شور یا بی شتر میرذرد و ب سیاری ان ک شورهای
خاورم یا ن با همسیییا ی های خود دارای آبخوان های
مشترا هست د تغییر شال اراضی در نتیج فرسایش
و رسیوبرذاری میتواند اسی اب م انع را فراهم آورد،
همچ ین انتقال آب ان حونه یک رودخان ب حونههای
دیگر ،در صیییورتی ک ی م وط ب ی ع ور ان مرنهییای
بینالمللی باشیید معموالب ب طرن باندارندهای رران تمام
خواهد شد (بای)۷۰:۱۳۸۵ ،
کم ود رو ب تزاید آب و م افع م شترا دولتها بر
سییر آبهای بینالمللی نظیر رودخان ها س ی رردیده
ک آب ب ع وان عاملی تعیین ک ده در سییییاسیییت
بینالمللی و روابط دو لت ها با ی ادیگر ب ای های نقش
بورداند ب طوری ک آب امرونه ب صیییورت یک ماده
ر رابتی و مطلوب و در عین حال عا مل نگرانک ده
حیات و نیسییت اب ای بشییر وارد عرصیی م اسیی ات و
م ارشییات دولتها شییده اسییت (حافظنیا و نیا خت،
)۴۸ :۱۳۸۱
خاورمیان دارای ارلیمی خ شک و نیم خ شک و ان
م یانگین بار ندری سیییاال ن  ۱۶۶میلییمتر برخوردار
میباشییید ( )Al-Ansari & Knutsson, 2011: 55ب
همین دل یل ،کم ود م ابع آب ب ویژه در خاورم یان ،
یک عامل ب سیار مهم در عدم تو سع و رونق ارت صادی
در م طق است ()Al-Ansari, 2013: 667
ایران یای ان کشیییور های مهم م ط ق خاورم یا ن
متسوب میشود ک با همسایگان خود در مورعیتهای
جغرافیایی چهارران دارای رودهای مرنی مشیییترکی
میباشد و نزدیک ب  ۲۲درصد( ۱۹۱۸کیلومتر) ان مرن
م شترا ک شور را  ۲۶رودخان کوچک و بزرگ ت شایل
می ده د برنرترین مرن مربوط ب رود خا ن ارس ب
طول  ۴۷۵کی لومتر و کوچاترین مرن مربوط ب ی

الف) نگرش سي ستمي :بردا شت سی ستمی یای ان
روندهای روش ش اختی جدید علم ا ست ک در تالش
برای خروج ان بتران شیی اخت علمی با معرفی «نظری
عمومی سیییسییتمها» توسییط «برتاالنهی» ۱مطر شیید
( )Vanderpool, 2008:73رسترش روش سیستمی در
مطالعات علمی در سطو مختلف دانشگاهی در فضایی
بین رشت ای اتهاق افتاد و با تجزی و تتلیل ساختاری-
کارکردی ان روند مطالع سییییسیییتم ها همراه شییید
( )Fullan, 2005:38این رویارد در مراحل بعد تو سط
جامع شیی اسییان معروفی نظیر "پارسییونز" در مطالع
رفتارهای ان سان ب کار ررفت شد وی در تتلیل خود
ان "سیییسییتم عمومی رفتار انسییانی" جایگاه ویژهای را
برای مههوم تعادل رائل شییید(دوران )۱۲ :۱۳۸۰،این
دیدراه در دوران معاصیییر ب ویژه با کارهای ا ررذار
جغرافیادانانی مان د"چورلی "،"۲ها رت "۳و " هاروی"۴
وارد ادب یات جغراف یایی شییید و نمی شییی الریری
تئوری های مت عددی در علوم ناح ی ای را فراهم آورد
(روستایی)۳۹ :۱۳۷۷،

1. Von Bertalanffy
2. R. Chorely

3. P. Hagget
4. D. Harvey

مباني نظري
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شکل  :1تصوير عمومي يک سيستم ()Hitchins,1992:52

ب) سي ستم سيا سي :ایده نظام سیا سی ان این باور
سرچ شم میریرد ک علت وجودی حاومت تدوین و
اجرای تصیییمیماتی برای جامع اسیییت ک ع ارت ان
ساختار و ترکی نهادهای سیا سی و همچ ین شیوه

اعمال ردرت سیاسی و ال ت اصول و رواعد حاکم بر آن
میباشد و ت ها م تصر ب بخشهای سیاسی نمی شود
و در سایر عر ص های ارت صادی ،اجتماعی ،فره گی و
نیز اعمال حاکمیت مینماید ()Zachary, 2007:48

شکل  :۲سيستم سياسي ( Lohman, 2009:43به نقل از )Easton,1965

سیستم سیاسی ان ع اصری تشایل شده است ک
ممان ا ست با هم هماه گ و یا ناهماه گ با ش د ،اما
ب همدیگر وابست اند ،چرا ک در غیر این صورت اجزای
یک سی ستم نخواه د بود؛ این ع ا صر ساختارهای این
نظام هسییت د ایسییتون ۱برای اولین بار در ده ۱۹۴۰
ک شور را ب ع وان یک سی ستم ۲معرفی کرد وی نظام
سیاسی را سیستمی میداند ک ورودیها را پردانش و
بی خروجی ت ییدییل میک یید ()Lohman, 2009:43
ورودیها تمامی ع اصییری هسییت د ک بر سیییسییتم ا ر
میرذارند و سی ستم ب ست ب نوع فعالیتها خروجیها

را عرضییی میک د ورودیهایی ک ب سییییسیییتم وارد
میشییود با ا ررذاری در سییاختار سیییسییتم ب صییورت
موله های جدید در متیط سیییسییتم خود را آشییاار
میک د ان این رو مههوم سیستمی کشور حاکی ان آن
ا ست ک سی ستم سیا سی ان کارکردی ر سترده و تا
حدودی م شخر برخوردار ا ست این سی ستم ب ویژه
ان تعدادی ع اصر (نیرسیستمها) تشایل یافت است ک
ب وسییییل جریانات درونی با هم در ارت اط هسیییت د
( )De blij, 1987:39در رویارد سی ستمی ،با توج ب
ارت اط ع ا صر ،ان ک ش دو ع صر جمعیت و سرنمین؛

1. D. Easton

2. State as a System
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ع صر سانمان ده ده حاومت ایجاد و ک شور (سی ستم
سیاسی) شال میریرد

هیدروپولیتیک میان کشییورها هسییتیم با توج ب این
وارعیتها برخی عصییر ک ونی را عصییر هیدروپولیتیک

ج) ه يدروپوليت يک :ه یدروپولیت یک ۱شیییا خ ای ان
دانش ژئوپولیتیک اسیییت ک ب بررسیییی نقش آب در
م اسییی ات سیییطو (متلی ،ملی ،م طق ای و جهانی)
می پرداند ان اینرو ،نوع روابط میییان ملییتهییا در
بهرهبرداری ان این م ابع آبی مشترا ،طیف رستردهای
ان سییانراری و همااری کامل تا ناسییانراری و ج گ را
در برمی ریرد بر این م ا ،با توج ب مصیییرف فزای ده
آب در آی ده و افزایش م صرف ک شورهای باالد ست در
بهره برداری ان این م ابع ،شیییاهد فزونی مشیییاجرات

می نام د و بر این باور ند ک اغ ل درریری ها و
ج گهای م طق ای در جهان ب دلیل بتران برآمده ان
کم ود آب خوا هد بود (رر بانی سیییوهر و هم ااران،
 )۱۶:۱۳۹۷امرونه در جهییان ک ونی ررییابییتهییای
هیدروپولیتیای ب وا سط کم ود م ابع آب و تقا ضای
رونافزون ب صیییورت موله ای ت شنا در آمده اسیییت و
راه اار های برون ر فت ان این چالش ها تالش برای
رسیدن ب کمال ژئوپولیتیای و احساس اشتراا م افع
میباشیید ک م طق را ب سییمت صییلح و همااریهای
مشترا سوق خواهد داد

کمال
ژئوپولیتیکی
رودخانه مشترک

هیدروپولیتیک

رقابت برای

مرزی

دستیابی به منابع

نیاز آبی

آبی بیشتر

منابع آبی محدود

بحران
ژئوپولیتیکی

شکل  :3مدل مفهومي شکل گيري رقابت و همکاري هيدروپوليتيک

ج) رودهاي بينالمللي :مرنهای رودخان ای ،مرنهای
آبی هسییت د ک بر م ای رودخان های بین دو کشییور
تر سیم می شوند تا متدوده رلمرو حاکمیت ،مالایت و
صیییالحیت کشیییورها را مشیییخر نمای د (جان پرور،
 )۳۹ :۱۳۹۶ان دیییدرییاه حقوق بینالملییل ،رودهییای
بینالمللی ب رودهای آبی اطالق میشیییوند ک ان مرن
بین دو یا چ د ک شور ع ور کرده نوار مرنی ک شورها را
تعیین میک د ،یا رودهایی ک در طول مسیییر خود ان
رلمرو چ د کشیییور می رذرند ،مان د رن ،دانوب ،اروند
رود ،دجل و فرات و (نررانی )۷۲:۱۳۸۶ ،باید توج
دا شت ک  ،رودخان های مرنی نقش رابل مالحظ ای را
در مرنها بانی میک د نیرا در سیی چهارم ان مرنهای
1. Hydropolitic

نمی ی رودخان ها جریان دارند و بیشیییتر ان  ۲۶۰حونه
رود خا ن مرنی و حدا رل  ۲۷۳سیییهره آب نیرنمی ی
فرامرنی وجود دارد ک با ید بصیییورت های مختلف
مدیریت شود در برر سی ک ان سوی واحد پژوه شی
مرنهای بینالمللی (ای رو) ب انجام ر سیده ا ست طول
رودخان های مرنی موجود در جهان  ۷۱هزار کیلومتر
می باشییید ک حدود  ۳۰درصییید طول کل مرن های
بینالمللی را ک نزدیک ب  ۲۵۵هزار کیلومتر اسییت را
تشایل میدهد کمتر ان س چهارم ان  ۳۱۸مرن نمی ی
جهان ب وسیل رودخان ها ک حدارل بخشی ان آنها را
تشییایل میده د و بیشییتر ان  ۱۰درصیید ان رودخان ها
برای بیشیییتر ان  ۵۰۰کیلومتر جر یان دار ند ( IBRU,
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 )2008: 2رود های بینالمللی بین دو کشیییور ممان
است دارای اشاال مختلهی باشد :در شال اول رودخان

وارد کشییور همسییای نشییود ک ب آن رود مرنی رهت
می شود شال سوم ،ترکی ی ان دو نوع ر لی می با شد

با رطع خط مرنی وارد کشور همسای میرردد در این
حالت روابط باالد ست و پایین د ست در بین دو ک شور
مطر می شود در شال دوم ممان ا ست رودخان در
ر سمتی ان م سیر خود ب ع وان خط مرنی ررار ریرد و

ک رودخان در رسییمتی ان مسیییر خود خط مرنی بین
دو کشییور را تشییایل میدهد و سییوو وارد کشییور
همسای میرردد ()Havard et al., 2000: 980

شکل  :۴انواع طبقهبندي مرزهاي رودخانهاي (.)Havard et al., 2000: 980

ایران در میان ک شورهای هم سای خود در شرق و
شمال غرب ان مورعیت پایین د ست برخوردار ا ست و
در غرب ان مورعیت باالدسیییت برخوردار می باشییید و
م ت ی بر آن باید راه ردهای خود بر اساس ویژریهای
هیدروپولیتیای با همسایگان را تدوین نماید

برون ر فت ان بتران ان نظرخ ر ران بر اسیییاس مدل
سی ستمی موجود در پژوهش ا ستهاده شده ا ست ک
شامل  ۱۵نهر ان متخصصان و کارش اسان ام یتی حونه
آب بودهاند
يافتههاي پژوهش

مواد و روش ها
پژوهش حاضیییر ان نظر هدف کاربردی اسیییت و با
رویارد تو صیهی -سی ستمی ب دن ال تتلیل و ضعیت
ف ضایی م ابع آب ک شور و واب ستگی ب جریانهای آبی
ورودی ان کشورهای همسای بوده و ب دن ال آن تالش
میک د تا چالش های کمآبی و پ یا مد های ام یتی-
انتظامی ناشیییی ان کم ود م ابع آب در م اطق مرنی و
حاشییی ای را مورد شیی اسییایی و تتلیل ررار دهد در
بخش اول تتقیق اطالعات در بخش ا س ادی ب شیوه
کتابخان ای و رجوع ب م ابع معت ر ب د ست آمده و ان
دادههییای ارلیمی ،اجتمییاعی و ارتصییییادی ایران و
همسایگان برای تتلیل بهتر کمک ررفت شده است
در بخش دوم برای دسییییت یابی ب پ یا مد های
ام یتی-انتظامی حا صل ان بتران کم آبی و راه ردهای

منابع آب ايران :ایران ،کشوری با ارلیم خشک و نیم
خشک با کم ود آب آشامیدنی و خشایدن دریاچ ها و
رودخان ها ،آلودری م ابع آب و هدر رفت آب در بخش
کشاورنی است میزان بارندری در ایران ان  ۵۰میلیمتر
تا بیش ان  ۱۰۰۰میلیمتر در سییواحل خزر میباشیید
( )Karandish & Hoekstra, 2017: 1میانگین بارش
در ناحی مرکزی ایران  ۵۰میلیمتر اسییت و تقری ا ۷۵
درصد ان بارشها نمانی رخ میدهد ک بخش کشاورنی
ب آن ن یان ندارد ( )Madani, 2014: 320در طی دو
ده رذشییت م ابع آب رابل احیاغ در کشییور ب میزان
 ۲۹درصد کاهش یافت و در سال  ۲۰۱۴ب  ۱۷۳۲متر
ماع رسیییید ( )FAO, 2016ک بسییییار پایینتر ان
م یانگین ج هانی  ۷۰۰۰متر ما ع اسیییت ( United
)Nations, 2015
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شکل  :۵نسبت درصد جمعيت و ميزان آب شيرين در دسترس در قارهها و ايران

نمودی بترانی ان وضییعیت م ابع آب در ایران بشییمار
میآید ( )Karandish & Hoekstra, 2017: 2بتران یا
کم ود آب در ایران نتیج عوامل فیزیای و ارتصیییادی
نا شی ان نتیج مدیریت ضعیف م ابع آب موجود ا ست
( )Kayhanian & Tchobanoglous, 2017: 1595و
عوامل دیگری مان د بارش کم سیییاالن  ،خشیییاسیییالی
مداوم ،دسیییترسیییی ب آب متدود ،افزایش جمع یت،
مصییرف آب نام اسیی در بخشهای کشییاورنی ،عدم
برنام ریزی پا یدار آب درانمدت (عدم مدیر یت مداوم
آب) نمیتواند نادیده ررفت شود

مدیریت م ابع آب در ایران و تأ یرات بل دمدت آن
نشان ان نارسایی بخشهای مختلف دولتی در همووشی
میان توسییع و متیطنیسییت شییده اسییت ( Madani,
 )2014: 321سوغ مدیریت م ابع آب در ک شور س
کاهش وسیییعت و خشیییایدن دریاچ ارومی در بخش
غربی ک شور شده ک بزررترین دریاچ در خاورمیان و
یای ان بزررترین دریاچ های پرجمعیت جهان اسیییت
( )Fathian et al., 2014: 451خشایدن و ناپدید شدن
در یا چ هامون در یک د ه اخیر در م ط ق شیییرری
( )Sharifikia, 2013: 205و خ شایدن ف صلی رودخان
نای دهرود ک سیییتون فقرات توسیییع در مرکز ایران و

1% 6%

93%
مصارف داخلی

صنعت

کشاورزی

شکل  :۶ميزان مصرف منابع آب شيرين در ايران (ببران وهنر بخش)۲1۰:1387،
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ضییعف در مدیریت م ابع آب ب طور سیی تی ب این
خاطر اسییت ک یک سیییاسییت ،روش و برنام جامع

رودخان ها و دریاچ ها شده ک نمی سان ا رات نی ست
متیطی عمده در ک شور شده است ب هر روی یای ان

مدیر یت یا وار چ م ابع آب در کشیییور وجود ندارد
(.)Kayhanian & Tchobanoglous, 2016: 1595
مییدیریییت غیریاوییارچی آب در ایران سییی ی ورود
آلودری ها(ان جم ل تخل ی آالی ده های شییییم یایی،
افزایش بلورهای جل ک و کاهش اکسیییژن متلول) در

راههییای حییل معظییل کم ود و آلودری آب در ایران
استهاده ان سی ستم مدیریت یاوارچ و پایش مداوم در
رابط با کل مجموع آب کشور می باشد ک شامل یک
برنام تصهی و استهاده مجدد ان آب است.

جدول  :1عوامل کمبود منابع آب در ايران ()Kayhanian & Tchobanoglous, 2017
ردیف

عوامل

توضیتات

۱

میانگین ساالن
بارش پایین

در م اطق متعددی ان ایران ،طوفانهای نارهانی بارشهای سهمگی ی را ساالن در عرض چ د رون ب ارمغان میآرود ب
همین دلیل ،کمیود آب و تونیع نابرابر بارش در سراسر کشور روی میدهد در نزدیای دریای خزر ،بارش متوسط حدود
 ۱۲۸۰میلیمتر در سال است ،اما در فالت مرکزی و و پایین آن ب ندرت بیش ان  ۱۰۰میلیمتر است و بخشی ان کشور
کمتر ان  ۵۰میلیمتر بارش در سال دریافت میک د

۲

تغییر ارلیم

بارش کم یک وارعیت جغرافیایی برای ایران است ایران در م طق خشک وارع شده است اما بارش شدید چ دین سال ب
احتمال نیاد ب دلیل ا رات تغییر ارلیم میباشد  ۱۳سال دوره خشک را ایران ب دلیل کم بود بارش تجرب کرده است و
حساسیت این کم ود در بخشهای ج وبی ایران بیشتر مشاهده میشود ب ابراین ،بارش کم ساالن و باشدت شرایط
خشاسالی و بتران کم ود آب در ایران را شدیدتر ان رذشت کرده است

۳

پراک ش
نامتوانن م ابع
آب

مقدار آب ان طریق بارندری ساالن حدود  ۴۱۷میلیارد متر ماع است ک ت ها بخش کوچای ان آن ،در دسترس خواهد
بود و  ۷۲درصد آن ب علت ت خیر ان دست میرود در نتیج  ،فقط  ۱۱۷میلیارد مترماع آب ب طور مستقیم و ب طور
بالقوه ان طریق بارندری در هر سال رابل دسترسی است عالوه بر این ،حدود  ۱۳میلیارد متر ماع آب ان مرنهای
کشورهای همسای وارد ایران می شود  ،ساالن حدود  ۱۳۰میلیارد مترماع آب برای مصرف در دسترس است عالوه بر
م ابع ط یعی تصهی شده ،حدود  ۲۹میلیون مترماع آب بهرهبرداری و مصرف شده ان م ابع آب سطتی و نیرنمی ی
دوباره ب ع وان آب رابل بهرهبرداری یا ب ع وان مخانن نهوذ ب آبخانهای آبرفتی ظاهر میشود ب ابر این ،کل م ابع آب
موجود در ایران ب حدود  ۱۵۹میلیمتر میرسد

۴

افزایش جمعیت
و رسترش
شهرها

جمعیت ک ونی ایران حدود  ۷۹میلیون تن است ک  ۷۰درصد آن در شهرها نیست میک د و در آی ده انتظار میرود ک
ب  ۸۰درصد شهرنشین برسد در م اطق شهری ب ویژه شهرهای بزرگ مان د تهران ،مشهد و اصههان پو ان انقالب بیش
ان دو برابر شده و ان سال  ۱۹۰۰هشت برابر شده است و در حال حاضر هشت شهر در ایران جمعیتی باالی  ۱میلیون نهر
دارد مصرف آب در تهران ک بیشترین جمعیت شهری را داراست در حدود  ۳۷۸لیتر در رون رزارش شده است

۵

استهاده ان
روشهای س تی
در مصرف آب

بخش کشاورنی در ایران بیشترین مقدار آب موجود (۹۲/۸درصد) را مصرف میک د ان این مقدار ،حدود  ۵۰درصد ان
م ابع آب سطتی و  ۵۰درصد ان آبخوانهای نیرنمی ی است استخراج آبهای نیرنمی ی در ابتدای هزاره ک ونی ان اوایل
ده  ۱۹۷۰تا کمتر ان  ۲۰میلیارد در سال متغیر است تا بیش ان  ۷۴میلیارد متر ماع در سال باشد تعداد چاهها در
طول این دوره افزایش یافت است ،ان بیش ان  ۹۰۰۰تا تقری اب  ۴۵۰۰۰تخلی آبهای نیرنمی ی در حدود  ۴/۸میلیارد متر
ماع در سال تخمین نده میشود

آب های داخلی و مرنی مشترا ایران با کشورهای
همسای مهم ترین مسئل و چالش اصلی کشور در یک
ده اخیر متسوب میشود و برآوردها رویای آن است
ک در آی دهای ن چ دان دور مسئل آب میان ایران و
کشورهای همسای ب موضوعی هیدروپولیتیای ت دیل
شود و نوع م اس ات در جهت دستیابی ب م ابع آب
تغییر نماید ان اینرو ،م اس ات با کشورهایی ک مامل
هیدروپولیتیای ما همچون (کشورهای باالدست؛
افغانستان ،ترکی  ،ارم ستان) ان نوع ت ش خواهد بود و

با کشورهای پاییندست (عراق ،پاکستان و ترکم ستان)
ک ما مامل هیدروپولیتیای آنها هستیم ،ان نوع ت ش
خواهد بود نیرا ،ایران دارای م ابع آب متدود است و
در پی آن است ک بتواند آبهای داخلی (سطتی،
نیرنمی ی) خود را ب نوعی مدیریت نماید ک بتواند
بتران آب حال و آی ده خود را مهار ک د بر این پای
ایران با تمام کشورهای همسای خود دارای مرن
رودخان ای (م ابع آّب مشترا) ک بیش ان  ۳۰رودخان
مرنی کوچک و بزرگ است ک میتوان رهت م اس ات
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آی ده ایران با کشورهای همسای در آی ده بر اساس
م ابع آب پای و هیدروپولیتیک شال خواهد ررفت

رونی نی ست ک در خ صوص م سائل و جوان مختلف،
ا رات و پیامدهای آن ان خشک شدن تاالبها و مصرف

ناررس ب ع وان بزررترین آبخوان مشییترا مرنی
در غرب کشور بشمار میآید ک بین س کشور همسای
(ایران ،عراق و ترکی ) با مسیییاحت  ۲۶۳۶۴۸کیلومتر
مربع ررار دارد ( )۱IGRAC, 2015بیا این تهیاسییییر
بزررترین آبخوان ایران در غرب کشییور میان این سیی
ک شور ررار دارد ک بر پای یافت ها ،جمعیت شهرن شین
در ک ار این آبخوان در سیییال  ۲۰۱۳ب ۱/۴۴میلیون
نهر میرسیید ک شییهرهایی همچون درب دیخان و ناخو
در عراق ،رصر شیرین و ریالن غرب و سر پل ذهاب در
ایران و شهر باساوی و کاپیلی در ترکی را دربرمیریرد

نا صتیح و راهااری مدیریت آن در داخل بتث ن شود،
با این حال نقش آب ان م ظر م طق ای و بینالمللی در
سطح تصمیمریریهای دیولماسی کالن کشور کمرنگ
بوده و یا تتتالشعاع مسائل دیگری ان جمل مالحظات
سیا سی و ام یتی ،ان درج اهمیت پایینتری برخوردار
بوده اسییت ان م ظر بینالمللی ،ایران در م طق ای ررار
ررف ت ک مقو ل آب در ک ار مسیییئ ل انرژی اهم یت
فوقال عاده ویژهای دارد ت ها با ن گاهی ب شیییرایط
هییدروپلیتیای م طقی (بی ع وان برشیییی ان نظیام
ژئوپلیتیک) در مقیاس کشیییورهای همسیییای  ،میتوان

و شایان ذکر است ک ایران حام کشور باالدستی را در
این حوض دارد ()Un-ESCWA & BGR, 2013: 548
در ن ها یت ای ا  ،مهمترین ت گ ا های جغراف یایی
ایران و همسییایگان ،بتران آب و مسییائل مربوط ب آن
میباشیید ب رون ای ک در اکثر کشییورهای همسییای ،
میزان آبهای سیییطتی دائمی بسییییار متدود بوده و
آبهای نیرنمی ی عمدتاب شییور و با متدودیت اسییتهاده
روب رو هسییت د عالوه بر آن بسیییاری ان این کشییورها
مان د سییوری  ،عراق و اردن شییدیداب ب م ابع آبی ک ان
آن سوی مرنها سرچشم می ریرند ،وابست هست د و

دریافت ک ایران ن ت ها ان م ظر جغرافیای سیییاسییی
دارای اهمیت است؛ بلا شرایط سیاسی مرت ط با آب
و تعامالت آبی در م طق نیز باعث شده تا ایران ان این
م ظر نیز دارای ویژریهای م ت صر ب فردی با شد در
نتی ج عدم تو ج ب آن ،میتوا ند آسییی ی های
ج رانناپذیری را ب همراه داشییت باشیید ررچ میزان
واب ستگی آب ایران با م شأ خارج ان ک شور بین  ۷تا ۸
در صد ا ست و این میزان در بعد ملی چ شمگیر نی ست
ولی در بعد م طق ای ب سیار مهم و ح ساس است برای
نمون ضری واب ستگی سی ستان ب هیرم د کمابیش

ایران در ده حا ضر با این بتران روب رو بورده ا ست و
رون ب رون بر آن افزوده می شیود بر این م ا ،هر رون
کاهش آب موج خسییران در کشییاورنی ،جیرهب دی
آب در شیییهر ها و کاهش تول ید انرژی برق ،ای جاد
متدودیت و مشاالت در نمی ص عت در این کشورها
میرردد(رربانی سوهر و همااران)۱۳ :۱۳۹۶ ،

 ۱۰۰درصد ،م طق مغان در ک ار رودخان ارس نزدیک
ب  ۸۰درصیید و م طق سییرخو نزدیک ب  ۹۰درصیید
است (مهاویی و همااران )۲۲۴ :۱۳۹۳ ،این وابستگی
ب آن سییوی مرنهای سیییاسییی ،موج نقشآفری ی
آبهای مرنی در روابط سیاسی بین ایران و همسایگان
شده ا ست چرا ک یای ان شاخرهای ا صلی آ سی
پییذیری در برابر کم ود آب در یییک کشیییور ،میزان
وابسییتگی ب جریانهای سییطتی ورودی ان آن سییوی
مرن ها می باشییید ب ابراین ،جای دادن آب در حونه
مسییائل ام یت ملی ،نمانی ب وارعیت نزدیک میشییود
ک یک کشییور برای تأمین م ابع آب مورد نیان خود ب
رود یا رودهایی ک ان خارج ان فضیییای سیییرنمی ی آن
سرچ شم میریرند ،شدیداب واب ست با شد در این بین

ب) هيدروپوليتيک رودهاي مرزي ايران  :نزدیک
ب  ۲۲درصیید ان مرن مشییترا کشییور را  ۲۶رودخان
کوچییک و بزرگ تشیییایییل میده یید(کریمی پور،
 )۸۱:۱۳۹۴ان اینرو ،ه ون ب موضیییوع آب ان م ظر
ژئوپلیتیای در سیاستهای ایران ان سوی تصمیمریران
و تصمیم سانان توج نشده است ارر چ امرون موضوع
بتران آب ان موضوعاتی است ک بر سر نبانها افتاده و
1. International Groundwater Resources Assessment
Centre
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سیییوابق تییاریخی و ژئوپولیتیییک حییاکم بر رودهییای
بینالمللی و موافقت نام های فراوان و کشیییماش های

هسیییت یید ،ع ییارتانیید ان( :هیرم یید ،هریرود ،ارس و
اروندرود) ،ک دو رودخان هیرم د و هریرود ،مهمترین

بسییییار ،سییی شیییالریری هیدروپلیتیک رودهای
بینالمللی ایران شییده اسییت(بای )۱۰ :۱۳۸۵ ،بر این
اسیییاس ،در ایران اصیییلیترین رودخان های مرنی ک
نمی سیییان م انعات م ط ق ای در سیییطو مختلهی

رودخان های ورودی در شرق کشور هست د ک بخشی
ان مرن ایران و افغانسیییتان بر روی آن دو رودخان ررار
دارد (بدیعی اننداهی و همااران)۱۹۸ :۱۳۹۰ ،

شکل :7رودخانههاي مرزي مشترک ايران و همسايگان (نامي و محمدپور)1389 ،

روابط متعییارض در م طقی خییاورمیییانی یای ان
مشیییاالت ب ویژه در میان کشیییورهای پایین دسیییت
متسوب می شود ک یای ان موانع عمده همااریها در
نمی های مختلف ب ویژه آب می باشییید در نهایت با
توج ب این ک  ۸۰درصیید سییرنمینهای این م طق
خشییک و فارد آب کافی میباشیی د ،مهمترین مسییئل
برای ادام نندری و ادام حیات در آی ده این م طق
ب ویژه کشور ایران با همسایگانش دسترسی آب است
ان اینرو ،دولت ایران برای آن ک بتواند نقش و بانیگری
و موجودیت خود را در نقش جغرافیایی ابت نگ دارد،
نیانم د دسییترسییی ب آب ب خصییوص آب سییالم و
آشییامیدنی اسییت ایران و عراق دو کشییوری در م طق
میبا ش د ک ن س ت ب سایر ک شورها در پایین د ست
ررار ررف ت ا ند و ب همین دل یل ان بتران کمآبی در
رنجاند و رمان ها بر آن اسیییت ک این بتران در آی ده
بیشتر رردد و نمی نابسامانی و ناپایداری نیست را در
این کشورها فراهم آورد

ج) پ يا مد هاي امنيتي -انت ظامي بحران آب :ان
جم ل اب عاد پا ی ای ک بر ام یت و ناام ی در م اطق
مرنی ک شور تأ یررذار میبا شد ،بتران کم آبی ا ست
ک علت اصیییلی آن نیان این م اطق ب آبهای ورودی ان
کشییورهای همسییای میباشیید فقر ،مهاجرت ،کاهش
تولید متصوالت کشاورنی ،راچاق ،اعتراض و درریری،
شیییورش و ناآرامی ان جمل پیامدهایی اسیییت ک این
م اطق را با مشال مواج ساخت و ناجا ب ع وان برررار
ک ده نظم و ام یت با ید تدابیر ویژهای برای این
چالش ها بیاندیشییی د تا بتوان د ب مورع آن را ک ترل
نمای د
پیامدهای ام یتی-انتظامی حاصل ان بتران کم آبی
در ایران را می توان در ابعییاد اجتمییاعی ،فره گی،
ارت صادی ،سیا سی ،نظامی ،نی ست متیطی و مورد
بررسی ررار داد باید توج نمود ک فرای د شال ریری
بتران کم آبی مجمو ع ای ان چالش ها را ای جاد می
ک د ک در ارت اط مستقیم و مرت ط با هم هست د و لذا
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برر سی و تتلیل آنها در یک رویارد سی ستمی و هم
نگر بهتر می تواند ما را در ش اخت بتران یاری دهد

ارلیم و آب و هوا ،میزان ،نوع و نتوه بارش های جوی،
تغییر ارلیم و مخاطرات جهانی ،میزان ت خیر و تعریق و

ورودي ( :)Inputورودیها در فرای د بتران آب شیییامل
علل و عواملی می باشد ک نمی سان شالریری کم آبی
شده اند ک در دو د ست تق سیم ب دی می شوند عوامل
ط یعی شیییامل :مورعیت و وضیییعیت جغرافیایی م طق ،

میباشد و عوامل انسانی شامل :افزایش جمعیت ،تغییر در
الگوی مصیییرف آب ،اسیییتهاده های یک جان ان آبهای
م شترا مرنی ،بهره وری نام ا س آب ،جایابی نام ا س
ص ایع پر مصرف در م اطق خشک و میباشد

ورودی ()Input

عوامل طبیعی

عوامل انسانی

موقعیت جغرافیایی

افزایش جمعیت

تغییر اقلیم

تغییر در الگوی مصرف

میزان و نوع بارش

بهره وری نامناسب

میزان تبخیر و تعرق

استفاده یک جانبه از
منابع آبی مشترک

شکل  :8نمودار وروديهاي عوامل بحران آب در رويکرد سيستمي

فرايند ( :)Processدر رویارد سیییسییتمی ورودیها در
متیط پردانش میشیییوند و تا یر و تا ری ک ورودیها و
شیییرایط و ویژری های متیطی دارند خروجی ها را ب ما
نشان میده د فرای د پردانش در متیط توسظ دو عامل

انجام میریرد عامل اول شیییامل ورودی های ط یعی و
ان سانی میبا شد ک متیط را دچار تغییر و تتول میک د
و عامل دوم ویژریهای متیط و چگونگی ا رپذیری آن ان
عوامل ط یعی و انسانی میباشد

پردازش()Process

ویژگی و شرایط

ورودی ها ()Inputs
عوامل طبیعی

اقلیم و موقعیت
عوامل انسانی
جمعیت و مصرف

محیط
کنش متقابل

و دو سویه

مدیریت بسیط و متمرکز

ساختار سلسله مراتبی
روابط باال به پایین

شکل  :9نمودار فرايند پردازش بحران آب در محيط سيستمي
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خروجي ( :)Outputنتیایج و خروجی بتران آب در
یک فرای د سیییسییتمی ب صییورتی رسییترده در ابعاد
مختلف خود را نشییان می دهد اما باید توج نمود ک

این خروجیها ب صورت ساختاری و سی ستماتیک با
یادیگر در ارت اط مستقیم و دو سوی می باشد و برای
چاره جویی و رفع هر کدام ان ن تایج با ید ورودی ها و
پردانش را اصال نمود تا نتایج دچار تغییر شود

خروجی()Outputs

بعد اجتماعی
کاهش سرمایه
اجتماعی
مهاجرت و حاشیه
نشینی
عدم امنیت روانی

بعد اقتصادی
کاهش توان اقتصادی
بیکاری و گسترش فقر

کاهش تولید و عدم
توسعه
شکلگیری مرکزپیرامون

بعد سیاسی
از دست رفتن اعتماد
عمومی
کاهش مشارکت
بی تفاوتی سیاسی
نگاه به نیروهای
خارجی

بعد زیست محیطی
آلودگی و نابودی
محیطی

تخریب و از بین رفتن
منابع
تخلیه روستاها

شکل :1۰نمودار فرايند سيستمي خروجيهاي بحران آب

پ يامد ها ( :)Feedbackفرای د بتران آب پ یا مد های
نیادی را در ابعاد(اجتماعی ،ارتصییادی ،سیییاسییی و )
مختلف نشییان خواهد دادک هر کدام بسییت ب نوع آن

نیان ب تتلیلهای جداران میباشد پیامدهای ام یتی-
انتظامی حاصیییل ان بتران آب را بر اسیییاس چگونگی
ایجاد و تهدید ام یت میتوان ب شال نیر تتلیل نمود

پیامدهای امنیتی
انتظامی

بعد اجتماعی

بعد اقتصادی

نزاع و درگیری بر سر
منابع آب
حاشیه نشینی و افزایش
جرم
پیوستن به گروهک های
تروریستی

قاچاق کاال و مواد مخدر
تهدید امنیت غذایی
تغییر دین با انگیزه های
مادی
باال رفتن هزینه های
تامین امنیت

بعد سیاسی
افزایش نارضایتی ها و
ناامنی
درگیری و شورش های
محلی و منطقه ای
واگرایی و تالش برای
استقالل طلبی

بعد زیست محیطی
افزایش مناطق حاشیه نشین
و جرم خیز
خالی شدن سرزمین و رشد
ناامنی
خالی شدن مرزها و ناامنی
از بین رفتن امنیت پایدار

شکل  :11نمودار فرايند سيستمي پيامدهاي امنيتي-انتظامي بحران آب
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پيامدهاي اجتماعي :امرونه م شاالت نی ستمتیطی
و بترانهای اجتماعی ،کاهش ک شاورنی و نمی سان
مهاجرت ر سترده ان م اطق مرنی ب سوی کالن شهرها
شیده اسیت بر این اسیاس ،میتوان رهت عامل اصیلی
شیییاییل ریری درهم ت ی ید ری بترانهییای مرنی،
ه یدروپولیت یک رود های مرنی می باشییید ک نمی
ناپایداری م اطق مرنی کشییور را سیی شییده اسییت
مهییاجرت رسیییترده نمی ی نییاام ی رونافزون را در
کالنشیییهرها فراهم میآورد و م اطق مرنی را خالی ان
سا ساخت و هزی های تامین ام یت در این م اطق
را افزایش داده و سیی برون ناام ی در م اطق مرنی و
ب دن ال آن ناام ی در کشور می شود ک بیشتر باید ب
آن اندیشید و ان مهاجرتهای رسترده ان م اطق مرنی
ب کالنشیییهر ها جلوریری ب ع مل آورد و با آوردن
پا یداری و آب میتوان ان م هاجرت های رسیییترده
جلوریری کرد و نمی سییاونت آنها را فراهم سییاخت
مهمترین مشییی ال مردم م اطق مرنی ک م جر ب
مهاجرت می شود ،بیآبی ،بیااری و تغییرات اکولوژیک
م طق اسییت ک در پی آن م جر ب مهاجرت و ناام ی
م اطق مرنی می شود ک پیامدهای ام یتی ب سیاری بر
مأمور یت های نا جا در آن م اطق بر جای خوا هد
رذاشت
پيامدهاي اقتصااادي :در م اطق مرنی کشیییور ب
واسیط آنا دسیترسیی ب م ابع آب و اماانات بسییار
سخت و مشال شده است بسیاری ان مشاغل ان جمل
کشییاورنی و دامداری در این م اطق کم و در برخی ان
روسیییتاهای مرنی ان بین رفت اسیییت و یای ان عوامل
ا صلی آن رودخان های باالدستی میباشد ک ب وسیل
ک شورهای باالد ست جریان آب آن رطع و یا کم شده
ا ست ان اینرو ،این عوامل نمی بیااری را در ایران ب
ویژه در م اطق مرنی فراهم آوردها ند بی ااری در این
م اطق ارت اط مسیییتقیم با مهاجرت و ب عضیییویت
درآمدن در رروهکهای تروریستی دارد یافت ها رویای
آن است ک آب یک م ع بتران سان است و در آی ده
نزاع های بسیاری بر سر دسترسی ب آن میان کشورها
و سطو داخلی میان ا ستانها صورت میریرد بر این
اسییاس ،م اطق مرنی ایران در یک ده آی ده فارد هر
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نوع اشتغال در نمی کشاورنی و دامداری خواه د بود
ب طوری ک این م اطق شیییا ده و نندرانی در این
م اطق سییخت و مشییال میشییود و بیااری نمی ای
فراهم میآورد ک مرنن شی ان اعالم نار ضایتی ک د ک
ت عات ام یتی بسیاری در رام نخست در م اطق مرنی
و در رام بعد در کشیییور بر جای خواهد رذاشیییت و ان
سوی دیگر بر مأموریتهای ناجا تأ یررذار خواهد بود و
آنها را در مأموریتهایشییان در بررراری نظم و ام یت با
مشال رو ب رو خواهد ساخت
پ يا مد هاي زيساات محي ي :عوا مل و بتران های
نیسییتمتیطی در برون کشییماشهای سیییاسییی و
تعار ضات خ شونتآمیز نقش م ستقیم و غیرم ستقیمی
دا شت اند ان اینرو ،بتران کم آبی در م اطق مرنی ک
وابسیییت ب رودخان هایی هسیییت د ک ان کشیییورهای
باالد ست سرچ شم میریرد ،بی شتر ان سایر م اطق
است اولین پیامد بتران هیدروپولیتیک رودهای مرنی
در م اطق مرنی افزایش ررد و غ ار ب وا سط خ شک
شدن رودخان ها میبا شد ک این امر در مرنهای غربی
و شیرری کشیور نمایان اسیت ک ان یک سیو نندری را
برای شهروندان سخت و طارتفر سا ساخت ان سوی
دیگر مانعی جدی در حهظ یاوارچ مرنها شده ا ست
ا ر ب عدی ان بین رفتن ت وع نیسیییتی در این م اطق
میباشیید عامل دیگر وجود سیییالبهای ویرانگر اسییت
ب طوری ک ارر آب سیییدهای باالدسیییت را ک آب
رسیتردهای در پشیت آن اسیت ب سیمت کشیور ما ان
سوی افغانستان بان شود میتواند بتران نیستمتیطی
را برای ج وب شیییرق کشیییور فراهم آورد ک تمام این
عوا مل ا رات ن یان باری بر مأمور یت نا جا در تأمین
ام یت این م اطق میرذارد ک در این صیییورت باید ان
سییوی مسییئولین بیشییتر درباه پیامدهای ام یتی آن
اندیش شود
پيامدهاي سيا سي :حذف جریان آب رودهای مرنی
نقش تعیین ک ده ای بر عدم ات و ناپایداری م اطق
مرنی دارد النم اسیییت تا با فعال نمودن سییییاسیییت
خارجی کشییورهای همسییای ب ویژه کشییورهایی ک ان
نظر م ابع آّبی در باالدسیییت ما ررار دارند را ملزم ب
تامین آب مورد نیان م اطق مرنی نماید ان این راه نظم
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و ام یت پایدار نهادی خواهد شد در غیر این صورت
کم آبی و چالش های پو ان آن پیامدهای نارواری را

مرنی ا ررذاری ب سیاری خواهد دا شت بر این ا ساس،
ترسییییم کلی آی دهنگران در راسیییتای ایجاد شیییرایط

سیی خواهد رردید ک ا رات اجتماعی ،ارتصییادی و
جغرافیایی آن س ا ررذاری عمیق سیاسی(نارضایتی،
بی اعت مادی ،کاهش سیییر ما ی اجت ماعی ،اعتراض و
درریری ،شورش و ناام ی و واررایی و ا ستقالل طل ی)
خواهد شد ام یت و ناام ی ابتدا در مرنها و سوو در
کشور فراریر خواهد شد و کار را برای نیروهای انتظامی
در بررراری ام یت دشوار خواهد ساخت

مطلوب نیانم د باننگری در نگرش هایمان ب مسیییائل
آب ب ع وان موضیییوعی مهم می باشییید و با نگرش
سییسیتمی می توان با بهرهریری ان سییاسیت خارجی
فعال و مدیریت مذاکره و رهتگو با ک شورهای هم سای
نتایج مطلوب را در یک ده آی ده کشییور ررم ند نیرا
نگرش سیستمی توافق نمانی میان مدت و بل دمدت را
در دسیییتور کار خود ررار میدهد و با تصیییویرسیییانی
س اریوها با بهرهریری ان ظرفیتهای نهادی دیولماسی
در پی کسییی و بهرهبرداری ان م ابع آبی موجود در
ک شورهای هم سای بر میآید فرای د ت دیل بتران کم

نتيجهگيري و بحث
با تو ج ب پ یا مد های تغییرات آب و هوایی ،و
ا ررذاری آن بر م ابع آبی کشورها ،ب نظر می رسد ک
هیدروپولیتیک در آی ده نزدیک در مدیریت آب های

تهدید امنیت
ملی

باال رفتن هزینه

آبی در بعد هیدروپولیتیای س ایجاد فعل و انهعاالت
در ابعاد دیگر جامع خواهد شییید ک در بعد نظامی ب
شال نیر میباشد

خالی شدن

های تامین

سرزمین

امنیت

کم شدن جذابیت

بحران کم

های محیطی

آبی

شکل  :1۲فرايند تبديل بحران کم آبي در بعد زيست محي ي

مسیییالمتآمیز ب تسیییهیم آب های مرنی اردام نمود
ب ابراین ،ب طور رطع سیا ستگذاران و سیا ستم داران
ک شور ایران جهت حل بتران آبی ک شور باید نگر شی
آی دهپژوهان بر پای هیدروپولیتیک را در دسیییتور کار
خود ررار ده د تا بتوان د در یک ده آی ده کشور را ب
شییرایط مطلوب ان نظر دسییترسییی و تأمین م ابع آبی
متقق سانند

بر کسی پوشیده نیست ک ایران در شرایط ک ونی
درریر بتران آب بوده و با همین م وال ب سییی مت
فرابتران سوق پیدا میک د ک میتوان با بهرهریری ان
ظرفیت دیولماسی در راستای احقاق حقوق آبی ک شور
جهت همزیستی مسالمت آمیز رامهای مؤ ری برداشت
و ان سوی دیگر ت ش و ک شماشهای پیشبی ی شده
آب پا ی را ک ترل و مدیر یت نمود و سیییوو ب طور

تهدید امنیت

افزایش

کاهش توان

کاهش فعالیت

عمومی

بیکاری و

اقتصادی مناطق

های آب

مختلف

محور

مهاجرت

شکل  :13فرايند تبديل بحران کم آبي در بعد اقتصادي

بحران کم

آبی
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ایران و بی خصیییوص م ییاطق مرکزی و شیییرری
عمدتا بدر رلمرو آب و هوای ررم و خ شک و بیابانی ررار

و نزاع متلی و م طق ای بر سیییر م ابع آب ،مهاجرت
اج اری رو ستا شهری ،تخلی رو ستاها ،ایجاد حهرههای

دارند و ب صیییورت تاریخی همواره با کم ود م ابع آب
مواج بوده است خ شا سالیهای ده اخیر ،ب صورتی
ب سیار آرام و خزنده تهدیدات جدی و ا سا سی را متوج
جوامع رو ستایی و شهری و متیط نی ست کرده ا ست .
در وارع معی شت ،فعالیت و ساونت مردمان در م اطق و
ا ستانهای شرری در سالهای اخیر ب شدت با تهدید
خ شا سالی و کم آبی مواج شده ا ست .ان بین رفتن
مزارع و مراتع ،متدودیت شیییدید تولید متصیییوالت
کشییاورنی و دامی ،ان بین رفتن ت ها م ع درآمد رابل
اتااغ روسیییتائیان ،بیااری ،تشیییدید فقر و مترومیت،

ام یتی ،بیاباننایی ،خشیییک شیییدن بسیییتر رودها و
دریاچ ها ،طوفان شن و ریزرردها ،تخری نی ستبومها
و ان بین رفتن حیییات جییانوری و ..مهم ترین آ ییار و
پیامدهای آن ا ست ک مهاجرتهای ر سترده را س
خواهد شییید و خالی شیییدن جمعیت ان م اطق مرنی
هزی های تامین ام یت را باال خوا هد برد و بخش
ا ندا باری ما نده جمع یت نیز ب ف عال یت هایی چون
را چاق کاال و مواد م خدر و هم ااری با ررو هک های
معاند و تروریستی خواه د پرداخت ب صورت کلی می
توان بتران کم آبی را در بعد اجتماعی ب صیییورت نیر

ت شدید بزه و ناه جاریهای اجتماعی ،ت شدید درریری

ت یین نمود

تهدید امنیت

کاهش سرمایه

بروز

عدم

بحران کم

عمومی

اجتماعی

نارضایتی

امنیت

آبی

روانی

شکل  :1۴فرايند تبديل بحران کم آبي در بعد اجتماعي

برون بترانهای آبی پو ان ا ررذاریهای اجتماعی
و ارت صادی مهم ترین ا رآن در بعد سیا سی رخ خواهد
داد چرا ک ا ر مسیییتقیم بتران در اب عاد اجتماعی و
ارتصیییادی متو ج دو لت خوا هد بود و مجمو ع ای ان
چالش ها را متو ج حاکم یت خوا هد نمود در وارع
ا رات چالشهای موجود خود را در بعد سییییاسیییی ب
صییورت مجموع ای ان درریری و ت شهای حاصییل ان
نارضیییایتی اجتماعی و ارتصیییادی ک موجودیت نظام
سییاسیی را هدف ررار میده د نشیان میدهد کاهش

رلمرو مو ر ملی ،شییااف در سییرمای اجتماعی عمومی،
نگرشهای وارریان سیییاسییی ،اسییتقالل خواهی و در
معرض خطر ررار دادن حاکمیت سیییاسییی ب وسیییل
شیییماری ان ف عالیت ها ان ر یل همااری با رروههای
تروری ستی و اردامات خرابااران و ایجاد ناام ی ان جمل
فعالیتهای مت صور در این م اطق می با شد ک عموم با
فعالیت های ناجا را جهت تامین ام یت عمومی دچار
چالش و بتران مینماید

تهدید امنیت

واگرایی و

کاهش قلمرو

بحران های اجتماعی

بحران کم

ملی

شورش

موثر ملی

و اقتصادی

آبی

شکل  :1۵فرايند تبديل بحران کم آبي در بعد سياسي

با توج ب اهمیت م ابع آب و تا یررذاری آن بر
توسیع ارتصیادی کشیورها ب خصیوص ایران ب جهت
ررار ریری در کمرب د خ شک نمین و نیان رون افزون ب

م ابع آب میتوان چالش های پیش روی کشیییور در
حونه م ابع آب را در مدل نیر مورد تتلیل و بررسیییی
ررار داد
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تییاکتیای و عملیییاتی تمرکز دارد ان آنجییایی ک ی
ر ستردری بترانهای آبی رو ب فزونی داردتم سک ب
رو شهای مقابل ای النم اما کافی ب نظر نمی ر سد لذا
ضرورت دارد نیروی انتطامی رویاردی راه ردی در این
حونه انخاذ نماید تا با همااری دیگر سیییانمان های
درریر در حونه بتران آب بتوان د ب صیورت ریشی ای
چالشهای حاصل ان بتران آب را مدیریت نمای د
اقدامات ناجا
 تدوین آمایش ام یتی-انتظامی کشیییور با توج ب
تهدیدهای نیست متیطی و آب متور










پایش و رصییید مداوم تتوالت حونه ام یت آب و
م سایل نی ست متیطی ک شور ب م ظور پی شگیری،
ک ترل و مقابل با تهدیدات احتمالی
رهتمان سانی پلیسی با رویارد مسول سانی سایر
نهادها و سانمانهای مرت ط با ام یت آب
افزایش توانم دی دانشیییی و مهارتی فرماندهان و
کارک ان پلیو در مقابل با تهدیدهای ناشیییی ان
بتران آب
تییدوین و طراحی تتقیقییات راه ردی در حونه
مسایل ام یت آب و ام یت عمومی
ت یین ضیییرورت مشیییار کت و نقش آفری ی مو ر
فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی در کمیت های
ملی در نمی آب
ت یین د ستورالعملهای اجرایی در خ صوص مقابل
و ک ترل هدر ر فت آب و جلوریری ان فعیال یت

پيشنهادات
جهت جلوریری ان شیییدت بتران آب و ب ت ع آن
بترانهای اجتماعی ،ارت صادی و سیا سی -ام یتی در
م طق النم اسییت مطالعات رسییتردهای انجام شییود
م قاب ل با این چالش و ت هد یدات ام یتی -انت ظامی
نیانم د مطالعات علمی ،برنام ریزی دریق و صیییرف
م ابع مالی است .در صورت ش اسایی و تتلیل ف ضایی
م ابع آبی کشیییور و برنام ریزی بر اسیییاس آمارهای
موجود میتوان برای پیشیییگیری و مدیریت بترانهای
انتظامی پیش رو آماده بود و در صییورت عدم ش ی اخت
این موارد هررون پیشیییامد ام یتی -انتظامی متصیییور
خواهد بود ان آنجا ک این چالشها ب صییورت خهت و
نامریی میباشیید پیشییگیری بدون برنام ریزی برای آن
ناممان و یا همراه با هزی های ن یادی خواد بود با
توج ب م احث بیان شده در این پژوهش ،راهاارهای
دولت و ناجا جهت کاهش ا رات بتران آب ب ررار نیر
میباشد؛
با توج ب افزایش جمعیت و حرکت ب سیییمت
صی عت ،نیان رونافزون کشیور ب م ابع آبی و بهره وری
ان آن بیش ان پیش احسییاس می ش یود لذا النم اسییت
دراین خصیییوص دو مجموع دولت و نیروی انتظامی
ارداماتی را در جهت مقابل با پی شگیری ان پی شامدهای
ام یتی م ابع آب در دسیییتور کار خود ررار ده د ان
آنجا ک نیروی انتظامی مالف ب تامین نطم و ام یت
کشییور می باشیید ،اردامات و فعالیتهای این سییانمان بر
متور های پیشیییگیری ،ک ترل ،مدیر یت و م قاب ل
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 ت یین ضیییرورت راه ا ندانی و ای جاد ی گان ویژه
پیشیییایری ،ک ترل و مدیر یت بتران آب در نیروی

چاه های غیرمجان با همااری دیگر سیییانمان های
مرت ط

انتظامی
 پایش و رصییید دایم ف عال یت های آب برو ای جاد
متدودیتهای رانونی برای کم کردن مصییارف آبی
آنها بر اسیییاس دسیییتورالعملهای ویژه با همااری
دیگر سانمانهای درریر در حونه آب
 آمایش و تونیع نیروهای ام یتی-انتظامی بر ا ساس
و ضعیت بترانی آب در م اطق مختلف ک شور پو
ان ش اسایی و سطح ب دی م اطق بترانی کشور

 ت یین نقش پلیو ب ع وان هشییدار ر ل انشییروع
بتران آب در م اطق مورد نظر نیروی انتظامی؛
 تولید م ست دات پی شگیران م صرف آب و همچ ین
شیییوههای جدید مصییرف آب در راسییتای ت یین ابعاد
ام یتی بتران آب با همااری پلیو
 ارائ تتقیقات در خصیییوص مدیریت بتران آب و
نشییان دادن نقش دیگر سییانمانها در جهت کم کردن
ا رات بتران آب

منابع

 .۸کریمی پور ،یداهلل  ۱۳۹۴جغرافیا؛ نخست در خدمت صلح
(نگرشییی ب م اسیی ات ایران و همسییایگان) ،تهران :نشییر
انتخاب
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