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  چکیده
ــیاري از جنبه   ــري را تحت تاثیر قرار می دهند. هاپیامدهاي تغییرات آب و هوایی بسـ ــفانه اثرگذاري ي جوامع بشـ اما متاسـ

ــت. یکی از اثرات مهم        ــده اسـ پیـامـدهـاي تغییر اقلیم، کمتر از لحـاظ امنیتی و انتظـامی مورد مطـالعه و واکاوي قرار گرفته شـ
ــب  ــی به منابع آبی مناسـ ــترسـ ــد. دسـ  ترینبزرگ از یکی نابهنجاریهاي آب و هوایی، تاثیر بر منابع آبی نواحی مختلف می باشـ

 است. فزونی به رو همواره آن تقاضاي و مصرف دیگر سوي از و است سو منابع آبی محدودیک از زیرا است، رحاضـ  قرن هايچالش
خواهد  ایفا جغرافیایی ایران فضاي گیري جریان روابط و حرکت توسعه در شـکل  سـزایی در  به نقش آب وضـعیت منابع  رو این از

تاي تواند در راسهاي مثبت و منفی هیدروپولیتیکی کشور میشـناسـایی ظرفیت  ي آبی، هابا توجه به اهمیت روزافزون رقابت .کرد
به  -پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي است و با رویکرد توصیفی باشد. گزارانارایه راهبردهاي کالن و خرد راهگشـاي سـیاسـت   

اي همسایه و بارش) بوده و تالش هاي آبی ورودي از کشورهدنبال تحلیل سـیسـتماتیک وضـعیت فضایی منابع آب کشور (جریان   
اي را مورد انتظامی ناشـی از کمبود منابع آب خصوصا در مناطق مرزي و حاشیه  -آبی و پیامدهاي امنیتیهاي کمکند تا چالشمی

ست. اآبی و بحران آب در ایران نتیجه عوامل فیزیکی و اقتصادي ناشی از مدیریت ضعیف منابع آب کم. شناسایی و تحلیل قرار دهد
عوامل دیگري مانند بارش کم سـاالنه، خشـکسـالی مداوم، دسترسی محدود به آب، افزایش جمعیت، تغییر اقلیم، پراکنش فضایی    

ــب آب در بخشمتفاوت آب، بهره ــاورزي و عدم برنامهوري نامناسـ توان نادیده گرفت. ریزي پایدار آب را نیز نمیهاي مختلف کشـ
ي کشــاورزي، افزایش تنش و درگیري بر ســر منابع آب، افزایش بیکاري و گســترش  هالیتعوامل فوق ســبب کاهش تدریجی فعا

ي تامین امنیت، هاچرخه فقر، مهاجرت به شــهرهاي بزرگ و حاشــیه نشــینی،خالی شــدن ســرزمین از جمعیت و باال رفتن هزینه 
نیروهاي فرامنطقه اي و ترویج تفکرات ي واگرایانه، گســترش فعالیت  هاافزایش قاچاق، نارضــایتی منطقه اي و گســترش فعالیت 

اما یکی از راهکارهاي حل معظل کمبود و آلودگی آب در ایران اسـتفاده از سـیستم مدیریت یکپارچه و    رادیکال و... شـده اسـت.  
راي ب پایش مداوم منابع آب کشـور می باشـد که شـامل برنامه تصفیه و استفاده مجدد از آب است. نیاز است تا نیروي انتظامی نیز   

ــدن مدیریت بهینه آب با راه اندازي  ــد منابع آب"اجرایی ش ــرف منابع آب در مناطق   "یگان ویژه رص ــد و پایش دایمی مص به رص
  مختلف بپردازد.

  
  هاي ناجاهاي جوي، هیدروپولیتیک، بحران آب، مدیریت منابع آب، رودهاي مرزي، مأموریتناهنجاري  :کلیدي هايواژه

  
  بیان مسأله

ــعه یافته به      ــورهاي توس ــیار کش علیرغم توجه بس
ــت  هاتغییر اقلیم و جـایگـاه آن در برنـامه    ــیاسـ و سـ

ــخص در هــاگـذاري  ي آتی این مقولــه هنوز بطور مشـ
دسـتور کار زیسـت محیطی و اقتصـادي کشورهاي در    

                                                             
:نویسنده مسئول yahyamirshekaran@yahoo.com 

شواهد نشان می دهند  .وسعه قرار نگرفته استتحالت 
که غالب تاثیرات ســـوء تغییر اقلیم در کشـــورهاي در 
حال توسـعه رخ خواهد داد جایی که جوامع آنها بسیار  
به آسـیب پذیر بوده و پتانسـیل توسعه یافتگی در این   

ــورها تحت تاثیر تغییر اقلیم قرار خواهد گرفت از  .کشـ
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ي بدن هاطرفی دیگر آب موضـوعی اسـت که از سلول  
روابط سیاسی میان کشورهاي جهان را در بر  سـان تا ان

   .می گیرد
ها و منازعات در روابط میان ریشـه بسیاري از تنش   

ها نی آهاي جغرافیایی و ژئوپولیتیککشورها در ویژگی
ــت. ها و عوامل جغرافیایی پایدار بودن ارزش نهفته اسـ

ها و منازعات تر شــدن تنشســبب ماندگاري و طوالنی
ها را در ها شـده است و همین امر حکومت آنناشـی از  

ــل این اختالفات و تنش ــاخته حل و فصـ ها ناتوان سـ
ــت. فاکتورهاي جغرافیایی، از  در نگاه ژیوپولیتیکی اسـ

ــتراتژیک، منابع   ــرزمین، جمعیت، موقعیت اس جمله س
طبیعی و غیره بر روابط بین کشورها و تالش آنان براي 

 . از این روؤثر استکسـب قدرت و اسـتیال بر دیگران م  
 فایاآینده روابط کشــورها در  ینقش مهم یعیمنابع طب

شــناخت و نیاز روزافزون  ).Obengo, 2016: 1( کندیم
براي از میـان بردن کمبود منـابع ثابت و متغیر داخلی   

ــاب آید   می ــایه به حسـ  توانـد تهـدیـد براي دو همسـ
)Aggestam, 2016: 2.(  ــه زمینکره آب در ــهب  گون

ــاو ــت عیتوز يمس ــده اس  ,Khalid and Begum( نش

را آب فرا گرفته  زمیندرصد سطح  70حدود ).7 :2013
ها بسیار اقیانوس آن در %5/97آن شـیرین و   %5/2که 

). Levine, 1983: 45( شــور و غیرقابل اســتفاده اســت
ز و ا هستند نیریآب ش یبع اصـل امنیکی از ها رودخانه

ــی  ــیاسـ آنجا که موقعیت قرارگیري آنها با مرزهاي سـ
ــاز  املوع به یکی از تطابق ندارد ســطوح  دربحران س

   .اندتبدیل شده یلالملنیباي تا محلی، منطقه
ــیاري از رودخانه   عنوان هاي مرزي در جهان بهبسـ

ــا ــعه اقتصـ دي منطقه، منابع مهم موتورهاي مهم توسـ
هــاي حفــاظـت از تنوع  و همچنین مکـان امرار معــاش 

 اند. این مزایا اغلب بین کشورهازیسـتی شـناخته شده  
ــند. ها را به چالش میکنند و آنرقـابت ایجاد می  کشـ

نقشه جغرافیاي طبیعی و سیاسی جهان حکایت از عدم 
ها هاي آبریز رودخانهتطابق مرزهاي سـیاسـی با حوضه  
درصد از جمعیت  40دارد، به نحوي که امروزه بیش از 

هاي آبریز کنند که حوضهجهان در مناطقی زندگی می
 65تا  50ها بین دو یا چند کشـور مشـترك است و   آن

هاي آبریز ها را حوضهدرصـد از وسـعت هر یک از قاره  

تعداد  ).Lazerwits, 1994: 3( دهدمشترك تشکیل می
ــور  2المللی در دنیا بین رودخانه بین 261 یا چند کشـ

هاي مشترك منبع بیش از مشترك است که این حوضه
درصـد آب آشـامیدنی در جهان است. همچنین به    60

مرور زمان بر اثر تجزیه کشورها و ایجاد کشورهاي جدید 
ــه ــود. طبق المللی افزوده میهاي بینبر تعداد حوض ش

 300اطالعات منتشر شده از سوي سازمان ملل، حدود 
ــیل  5کشــور در  50از محل در بیش  قاره جهان پتانس

هایی همچون اســتفاده از درگیري بر ســر آب در زمینه
ــفره ــترك، دریاچه سـ ــترك و هـاي آبی مشـ هاي مشـ
هاي مشترك و... را دارند، بنابراین پرداختن به رودخانه

اي هاي مشترك از حساسیت و اهمیت ویژهمسـائل آب 
تاکنون بیش ها برخوردار است و براي مدیریت کردن آن

ــیون و حدود   38000از معاهده  300بیـانیـه یا کنوانسـ
سایه ).3: 1384(اردکانیان،  المللی تدوین شده استبین

ــورهای  جنـگ آب بر   ی که چگونگی تعـامـل میان کشـ
  Toset(ي مشترك دارند، برقرار است احوضه رودخانه 

et al., 2000: 971( ــیــش هــايدر دهــه و ــه پ رو ب
ــد  هــاي درگـیـري    .ژئـوپولیتیکی منجر خواهــد شــ

ــت که   هـا بینیپیش هاي رودخانهدر حـاکی از آن اسـ
هـایی مـاننـد جزئیات حقوق آب در    المللی چـالش بین

ســبب تنش و طور کامل به مدیریت آن ها ومیان دولت
ــونــدمی درگیري کمبود  ).Tarlock, 2001: 353( شـ

هــاي موجود را افزایش دهــد یــا توانــد تنشمنـابع می 
ــر حق   .هاي جدیدي به وجود آوردتنش ــه بر س مناقش
بین دو  تركشــي مهاو دریاچه هادر حوزه رودخانهآب 

ــور یـا آبخ    ي هادر محدودههـایی که  انویـا چنـد کشـ
، مشــکل دســترســی به آب را قرار گرفته اندالمللی بین

  کند.  تر میپیچیده
سطحی ورودي آب هاي میزان وابسـتگی به جریان   

پذیري هاي آســیبمرزها، یکی از شــاخصاز آن ســوي 
یک کشـور در قبال کمبود آب است. اتکاي کشورها به  

هـاي ورودي از مرزها، آنها را در برابر نیروهایی  جریـان 
سازد و پذیر میکه خارج از کنترلشـان قرار دارد آسیب 

ــا براي آب، این آســیب  ر تپذیري جديبا افزایش تقاض
ــود. به علت وجود بیش از می ــت حوزه آبریز شـ دویسـ

هایی که از انومشترك بین دو یا چند کشور و آبخ
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روند و نیز به علت افزایش المللی فراتر میمرزهـاي بین 
 اي بر سرهاي منطقهجمعیت، زمینه براي افزایش تنش

هاي مشــترك به ویژه در مناطق نحوه اســتفاده از آب
خشـــک و نیمه خشـــک که از هم اکنون با کمبود آب 

نژاد، (اصفهان ند بیش از پیش فراهم شـده اسـت  مواجه
ــت حداقل ده رودخانه از  33:1371 ). الزم بـه ذکر اسـ

بسیاري از کشورهاي  گذرد وشـش کشور یا بیشتر می 
ــایه     هاي انوداراي آبخ هاي خودخـاورمیـانـه بـا همسـ

تغییر شکل اراضی در نتیجه فرسایش  مشترك هستند.
ه را فراهم آورد، تواند اســباب منازعگذاري میو رســوب

هاي همچنین انتقـال آب از حوزه یک رودخانه به حوزه 
ــورتی کــه  ــه عبور از مرزهــاي  منوطدیگر، در صـ ب

ــد معموالً به طرز بازدارندهبین  اي گران تمامالمللی باش
  ).  70:1385 (باي، خواهد شد

 ها برکمبود رو به تزاید آب و منافع مشـترك دولت   
ها ســبب گردیده نظیر رودخانهالمللی هاي بینســر آب

ــت   ــیاسـ کـه آب به عنوان عاملی تعیین کننده در سـ
یکدیگر به ایفاي نقش هـا بـا   المللی و روابط دولـت بین

ــورت یک ماده  طوريبپردازد. بـه  کـه آب امروزه به صـ
کننده رقـابتی و مطلوب و در عین حـال عـامـل نگران    

ــبات و    ــه مناس ــر وارد عرص ــت ابناي بش حیات و زیس
ــات دولتمناق ــت ش ــده اس نیا و نیکبخت، (حافظ ها ش

1381 :48  .(  
خاورمیانه داراي اقلیمی خشـک و نیمه خشک و از    

ــاالنه     برخوردار متر میلیی 166میـانگین بـارنـدگی سـ
به  ).Al-Ansari & Knutsson, 2011: 55( باشــدمی

همین دلیـل، کمبود منـابع آب بـه ویژه در خاورمیانه،    
توسـعه و رونق اقتصادي   عدم یک عامل بسـیار مهم در 

   ).Al-Ansari, 2013: 667(در منطقه است 
ــورهـاي مهم منطقـه خاورمیانه      ایران یکی از کشـ

هاي شود که با همسایگان خود در موقعیتمحسوب می
ــترکی   جغرافیـایی چهارگانه داراي رودهاي مرزي مشـ

کیلومتر) از مرز  1918درصد( 22نزدیک به  و باشدمی
رودخانه کوچک و بزرگ تشکیل  26مشـترك کشور را  

خـانه ارس به  دبرزگترین مرز مربوط بـه رو . می دهنـد 
ــه     475طـول   کـیـلـومتر و کوچکترین مرز مربوط ب

کیلومتر از مرز  5/2رودخــانــه دریرج بــه طول تنهــا 
تنها رودخانه مرزي قابل  باشـــد.مشـــترك با عراق می

کیلومتر با کشور  86العرب به طولکشتیرانی ایران شط
ها به ویژه رودهاي ورودي این رودخانه .باشــدعراق می

اند هایی را به وجود آوردهبه کشـــور امروزه زمینه تنش
ــود این تنشبینی میکـه پیش  اي نــه هـا در آینـده  شـ

چندان دور به کشمش و منازعه تبدیل شود و مناسبات 
ــورهاي موجود در منطقه را  زند که در  برهممیان کشـ

این صــورت پیامدهاي امنیتی بســیاري را بر فضـــاي   
جغرافیایی کشـور بر جاي خواهد گذاشت. بدین ترتیب  

 فضــاییي هاکم آبی به ویژه بحرانروندهاي حاصــل از 
انتظــامی  -در منــاطق مرزي پیــامــدهــاي امنیتی آن

ــیـاري را   ناجا بر جاي خواهد  هـاي مـأموریـت   دربسـ
ــت ــناخت پیامدهاي  . از این روگذاشـ به  بحران آبشـ

یاتی عملهاي ریزيبرنامه در سیستماتیکویژه با نگاهی 
  در آینده پیش رو کارساز و راهگشا می باشد.ناجا 

 
 نظري مبانی

برداشت سیستمی یکی از : نگرش سـیسـتمی  الف) 
علم است که در تالش جدید روندهاي روش شـناختی  

نظریه «براي خروج از بحران شـــناخت علمی با معرفی 
 مطرح شــد 1»برتاالنفی«توســط  »هاعمومی ســیســتم

)Vanderpool, 2008:73 گسترش روش سیستمی در .(
مطالعات علمی در سطوح مختلف دانشگاهی در فضایی 

-اي اتفاق افتاد و با تجزیه و تحلیل ساختاريبین رشته
ــتم  کـارکردي از  ــیسـ ــدرونـد مطالعه سـ  ها همراه شـ

)Fullan, 2005:38 این رویکرد در مراحل بعد توسط .(
ــان معروفی نظیر  جامعه ــناس ــونز"ش در مطالعه  "پارس

رفتارهاي انسـان به کار گرفته شد. وي در تحلیل خود  
ــانی "از  اي را جایگاه ویژه "ســیســتم عمومی رفتار انس

ــد(دوران، ). این 12: 1380براي مفهوم تعادل قائل شـ
ــر به   ویژه با کارهاي اثرگذار  دیـدگـاه در دوران معاصـ

 " 4رويها"و  "3گتها"،"2چورلی"جغرافیـادانـانی مانند  
ــکل    ــد و زمینـه شـ گیري وارد ادبیـات جغرافیـایی شـ

 اي را فراهم آوردهـاي متعـددي در علوم نـاحیه   تئوري
).39: 1377(روستایی،

  
                                                             

1. Von Bertalanffy 
2. R. Chorely 

3. P. Hagget 
4. D. Harvey 
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  )Hitchins,1992:52( : تصویر عمومی یک سیستم1شکل 

 
ایده نظام سـیاسی از این باور  : سـیستم سیاسی ب) 

گیرد که علت وجودي حکومت تدوین و سـرچشمه می 
ــت که  ــمیمـاتی براي جامعه اسـ عبارت از  اجراي تصـ

چنین شیوه سـاختار و ترکیب نهادهاي سـیاسـی و هم   

ل قدرت سیاسی و البته اصول و قواعد حاکم بر آن اعما
ود شهاي سیاسی نمیتنها منحصر به بخش و باشـد می

هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و... و در سـایر عرصه 
). Zachary, 2007:48( نمایدنیز اعمال حاکمیت می

  

  
  )Easton,1965 به نقل از Lohman, 2009:43( سیستم سیاسی :2شکل 

  
سـیستم سیاسی از عناصري تشکیل شده است که    

ممکن اسـت با هم هماهنگ و یا ناهماهنگ باشند، اما  
اند، چرا که در غیر این صورت اجزاي به همدیگر وابسته

یک سـیسـتم نخواهند بود؛ این عناصر ساختارهاي این   
ــتون  ــتند. ایس  1940براي اولین بار در دهه  5نظام هس

معرفی کرد. وي نظام  ٦کشـور را به عنوان یک سیستم 
ها را پردازش و داند که وروديسـیاسی را سیستمی می 
 ).Lohman, 2009:43( کنــدبــه خروجی تبــدیــل می

ها تمامی عناصــري هســتند که بر ســیســتم اثر ورودي
ها ها خروجیگذارند و سـیستم بسته به نوع فعالیت می

                                                             
5. D. Easton 

هایی که به ســـیســـتم وارد کند. وروديرا عرضـــه می
گذاري در ســاختار ســیســتم به صــورت شــود با اثرمی

هاي جدید در محیط ســیســتم خود را آشــکار    مولفه
کنند. از این رو مفهوم سیستمی کشور حاکی از آن می

اسـت که سـیسـتم سـیاسی از کارکردي گسترده و تا     
ه ویژه حدودي مشـخص برخوردار اسـت. این سیستم ب  

ه ) تشکیل یافته است کها(زیرسیستم از تعدادي عناصر
ــتند  ــیله جریانات درونی با هم در ارتباط هسـ    بـه وسـ

)De blij, 1987:39  در رویکرد سـیستمی، با توجه به .(
ارتباط عناصـر، از کنش دو عنصـر جمعیت و سرزمین؛   

6. State as a System 
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(سیستم  عنصـر سازمان دهنده حکومت ایجاد و کشور 
  رد.گیسیاسی) شکل می

ــاخه  7لیتیکوهیدروپ: لیتیکوهیـدروپ ) ج اي از شـ
ــی نقش آب در ودانش ژئوپ ــت که به بررسـ لیتیک اسـ

ــطوح (محلی، ملی، منطقه ــبات سـ اي و جهانی) مناسـ
ــا در میــان ملــت روابطنوع  ،روپـردازد. از این مـی  ه
اي گستردهبرداري از این منابع آبی مشترك، طیف بهره

از ســازگاري و همکاري کامل تا ناســازگاري و جنگ را 
ــرف فزاینده در برمی گیرد. بر این مبنا، با توجه به مصـ

دست در باال ير آینده و افزایش مصـرف کشـورها  آب د
ــاجرات   ــاهد فزونی مشـ بهره برداري از این منـابع، شـ

هســتیم. با توجه به این  کشــورهالیتیک میان وهیدروپ
ــر کنونی را عصــر هیدروپ ها بواقعیت لیتیک ورخی عص

هــا و نــامنــد و بر این بــاورنــد کــه اغلــب درگیريمی
اي در جهان به دلیل بحران برآمده از هاي منطقهجنگ

ــپهر و همکــاران،  کمبود آب خواهــد بود (قربــانی سـ
ــتدر جهــان کنونی امـروزه  . )16:1397 ــاب ــايرق  ه

اي تقاضــو آب ی به واســطه کمبود منابع لیتیکوهیدروپ
و  زا در آمده اســـتاي تنشصـــورت مولفهروزافزون به

تالش براي  هــاراهکـارهــاي برون رفــت از این چــالش 
ولیتیکی و احساس اشتراك منافع رسیدن به کمال ژئوپ

ي هاباشــد که منطقه را به ســمت صــلح و همکاريمی
مشترك سوق خواهد داد.

  

  
  

 لیتیکوهیدروپمدل مفهومی شکل گیري رقابت  و همکاري  :3 شکل
 

اي، مرزهاي مرزهاي رودخانه :المللیبینرودهاي ج) 
ــتند که بر مبناي رودخانه ــور آبی هس هاي بین دو کش

شوند تا محدوده قلمرو حاکمیت، مالکیت و ترسـیم می 
(جان پرور،  صـــالحیت کشـــورها را مشـــخص نمایند

، رودهــاي الملــل). از دیــدگــاه حقوق بین39: 1396
ــوند که از مرز به رودهاي آبی اطالق می یالمللبین شـ
دو یا چند کشـور عبور کرده نوار مرزي کشورها را   بین

ــیر خود از تعیین می کنند، یا رودهایی که در طول مس
ــور می  گذرند، مانند رن، دانوب، اروند قلمرو چنـد کشـ

). باید توجه 72:1386رود، دجلـه و فرات و ... (زرقانی،  
اي را هاي مرزي نقش قابل مالحظهداشت که، رودخانه

ــه چهارم از مرزهاي میدر مرزها بازي  کنند. زیرا در س
                                                             

7. Hydropolitic 

ــتر از و د نها جریان دارزمینی رودخانه حوزه  260بیشـ
ــفره آب زیرزمینی  273رودخـانـه مرزي و حداقل    سـ

ــورت  ي مختلف هــافرامرزي وجود دارد کــه بــایـد بصـ
مدیریت شـود. در بررسـی که از سـوي واحد پژوهشی    

 طول المللی (ایبرو) به انجام رســیده اســتمرزهاي بین
هزار کیلومتر  71هاي مرزي موجود در جهان رودخـانه 

ــد کـه حـدود    می ــد طول کل مرزهاي  30بـاشـ درصـ
هزار کیلومتر اســت را  255المللی را که نزدیک به بین

مرز زمینی  318دهد. کمتر از سه چهارم از تشکیل می
ها را ها که حداقل بخشی از آنجهان به وسیله رودخانه

ها درصــد از رودخانه 10یشــتر از دهند و بتشــکیل می
ــتر از   ,IBRU( کیلومتر جریـان دارند  500براي بیشـ

 هیدروپولیتیک

رودخانه مشترك 
 مرزي 

 نیاز آبی 
 منابع آبی محدود

رقابت براي 
دستیابی به منابع 

 آبی بیشتر

کمال 
 ژئوپولیتیکی

بحران 
 ژئوپولیتیکی
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ــور ممکن رودهــاي بین ).2 :2008 المللی بین دو کشـ
است داراي اشکال مختلفی باشد: در شکل اول رودخانه 

گردد. در این با قطع خط مرزي وارد کشور همسایه می
ر کشو حالت روابط باالدسـت و پایین دسـت در بین دو  

شـود. در شـکل دوم ممکن است رودخانه در   مطرح می
قسـمتی از مسیر خود به عنوان خط مرزي قرار گیرد و  

وارد کشــور همســایه نشــود که به آن رود مرزي گفته 
شـود. شـکل سوم، ترکیبی از دو نوع قبلی می باشد   می

که رودخانه در قســمتی از مســیر خود خط مرزي بین 
و ســپس وارد کشــور   دهددو کشــور را تشــکیل می 

).Havard et al., 2000: 980( گرددهمسایه می

  

  
   ).Havard et al., 2000: 980( ايبندي مرزهاي رودخانه:  انواع طبقه4 شکل

  
ایران در میان کشـورهاي همسـایه خود در شرق و     

دار است و شـمال غرب از موقعیت پایین دسـت برخور  
ــت برخوردار میدر غرب از موقعیـت باال  ــددسـ و  باشـ

ي هاویژگی مبتنی بر آن باید راهبردهاي خود بر اساس
  تدوین نماید.را گان با همسای یهیدروپولیتیک

  
  مواد و روش ها

ــت و با    ــر از نظر هدف کاربردي اسـ پژوهش حاضـ
 به دنبال تحلیل وضعیتسـیستمی   -رویکرد توصـیفی 

ی هاي آبوابستگی به جریانفضـایی منابع آب کشـور و   
ورودي از کشورهاي همسایه بوده و به دنبال آن تالش 

 -آبی و پیـامدهاي امنیتی هـاي کم کنـد تـا چـالش   می
ــی از کمبود منابع آب در مناطق مرزي و  انتظامی ناشـ

ــیه ــناســایی و تحلیل قرار دهد. حاش در  اي را مورد ش
اطالعات در بخش اســنادي به شیوه  بخش اول تحقیق

از  وبه دست آمده تبر کتابخانه اي و رجوع به منابع مع
ــادي   يهــاداده ایران و اقلیمی، اجتمــاعی و اقتصــ

    .شده استبراي تحلیل بهتر کمک گرفته همسایگان 
ــت یـابی بــه پیـامـدهــاي       در بخش دوم براي دسـ

انتظامی حاصــل از بحران کم آبی و راهبردهاي -امنیتی

ــاس مــدل  برون رفــت از بحران از نظرخبرگـان  بر اسـ
اسـتفاده شده است که   سـیسـتمی موجود در پژوهش  

و کارشناسان امنیتی حوزه نفر از متخصصان  15شامل 
  اند.آب بوده

  
  هاي پژوهشیافته

 مهین وخشک کشوري با اقلیم  ران،یا: منابع آب ایران
ها و اچهیدریدن خشک و یدنیبا کمبود آب آشام خشک

 هدر رفت آب در بخش ب وآ ی منابعها، آلودگرودخانه
متر میلی 50 ایران از میزان بارندگی در .است يکشاورز

 باشــد متر در ســواحل خزر میمیلی 1000 تا بیش از
)Karandish & Hoekstra, 2017: 1.(  میانگین بارش

 75 متر اســت و تقریبامیلی 50 در ناحیه مرکزي ایران
دهد که بخش کشاورزي زمانی رخ می هادرصد از بارش

در طی دو  ).Madani, 2014: 320(بـه آن نیـاز ندارد   
ــور به میزان   ــته منابع آب قابل احیاء در کش دهه گذش

متر  1732به  2014درصد کاهش یافته و در سال  29
ــید ــیار پایین )FAO, 2016( مکعب رسـ ز تر اکه بسـ

ــت  7000میـانگین جهـانی     United(متر مکعــب اسـ

Nations, 2015.( 
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  رانیها و ادر دسترس در قاره نیریآب ش زانیو م تینسبت درصد جمع: 5 شکل

  
ن آ أثیرات بلندمدتایران و ت منابع آب در مدیریت  

 همپوشیهاي مختلف دولتی در بخش نارسایینشان از 
 ,Madani(زیســت شــده اســت میان توســعه و محیط

 سببسـوء مدیریت منابع آب در کشـور    ).321 :2014
و خشـــکیدن دریاچه ارومیه در بخش وســـعت کاهش 

خاورمیانه و کشـور شده که بزرگترین دریاچه در   غربی
ــت یکی از بزرگترین دریاچه هاي پرجمعیت جهان اسـ

)Fathian et al., 2014: 451( خشکیدن و ناپدید شدن .
ــرقی   هـا دریـاچـه   مون در یـک دهه اخیر در منطقه شـ

)Sharifikia, 2013: 205( شکیدن فصلی رودخانه و خ
ــعه در مرکز ایران و زاینده ــتون فقرات توسـ رود که سـ

نمودي بحرانی از وضـــعیت منابع آب در ایران بشـــمار 
 ایبحران  ).Karandish & Hoekstra, 2017: 2(آید می

ــادي  جهینت رانیکمبود آب در ا عوامل فیزیکی و اقتصـ
 استمنابع آب موجود  فیضع تیریمد جهیاز نت یناشـ 

)Kayhanian & Tchobanoglous, 2017: 1595(  و
 یخشـــکســـالري مانند بارش کم ســـاالنه، گیعوامل د

ــ  ــترسـ  ت،یجمع شیبه آب محدود، افزا یمـداوم، دسـ
ــب در بخش  ــرف آب نامناس ــاورز يهامص عدم  ،يکش

مداوم  تیریآب درازمدت (عدم مد داریپا يزیربرنـامـه  
 گرفته شود. دهیتواند نادینم )آب

  

  
  )210:1387: میزان مصرف منابع آب شیرین در ایران (ببران وهنر بخش،6شکل 

    

93%

1%6%

کشاورز صنعت مصارف داخلي
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ــعف   ــنتی به در مدیریت منابع آب به ض  اینطور س
که یک ســـیاســـت، روش و برنامه جامع اســـت خاطر 

ــور وجود ندارد     مـدیریـت یکپـارچه منابع آب در کشـ
)Kayhanian & Tchobanoglous, 2016: 1595(. 

ــبــبدر ایران  غیریکپــارچــه آب مــدیریــت د ورو سـ
ــیمیایی،  جملـه تخلیـه آالینـده   (از هـا آلودگی هـاي شـ

در  ورهاي جلبک و کاهش اکســیژن محلول) افزایش بل

اثرات زیست  سازکه زمینه هدش هاها و دریاچهرودخانه
 ی از کبه هر روي ی .ه استدشعمده در کشـور   محیطی

 رانیآب در ا و آلودگی کمبود معظــلحــل  هــايراه
در  مداومو پایش  کپارچهی تیریمد ستمیس اسـتفاده از 

 کیکه شامل  کشور می باشد کل مجموعه آبرابطه با 
.از آب استمجدد استفاده تصفیه و برنامه 

  
  )Kayhanian & Tchobanoglous, 2017( : عوامل کمبود منابع آب در ایران1جدول 

  توضیحات  عوامل  ردیف

میانگین ساالنه   1
  بارش پایین

آرود. به هاي سهمگینی را ساالنه در عرض چند روز به ارمغان میناگهانی بارشهاي در مناطق متعددي از ایران، طوفان
در نزدیکی دریاي خزر ،بارش متوسط حدود  دهد. توزیع نابرابر بارش در سراسر کشور روي می وهمین دلیل، کمیود آب 

متر است و بخشی از کشور یمیل 100متر در سال است، اما در فالت مرکزي و و پایین آن به ندرت بیش از میلی 1280
  .کندمتر بارش در سال دریافت میمیلی 50کمتر از 

  تغییر اقلیم  2

ایران در منطقه خشک واقع شده است. اما بارش شدید چندین سال به  .بارش کم یک واقعیت جغرافیایی براي ایران است
سال دوره خشک را ایران به دلیل کم بود بارش تجربه کرده است و  13باشد. احتمال زیاد به دلیل اثرات تغییر اقلیم می

شود. بنابراین، بارش کم ساالنه و باشدت شرایط هاي جنوبی ایران بیشتر مشاهده میحساسیت این کمبود در بخش
  خشکسالی و بحران کمبود آب در ایران را شدیدتر از گذشته کرده است.

3  
پراکنش 

نامتوازن منابع 
  آب

در دسترس خواهد  ،از آن یاست که تنها بخش کوچک  متر مکعب اردیلیم 417ساالنه حدود  یبارندگ قیآب از طر مقدار
طور و به میمترمکعب آب به طور مستق اردیلیم 117فقط  جه،ی. در نتروداز دست می ریبه علت تبخ آن درصد 72و  بود

آب از مرزهاي  متر مکعب اردیلیم 13حدود  ن،یعالوه بر ا. است یدر هر سال قابل دسترس یبارندگ قیبالقوه از طر
مصرف در دسترس است. عالوه بر  يمترمکعب آب برا اردیلیم 130ساالنه حدود  ،شود.  یم رانیوارد ا کشورهاي همسایه

برداري و مصرف شده از منابع آب سطحی و زیرزمینی میلیون مترمکعب آب بهره 29طبیعی تصفیه شده، حدود  منابع
ب کل منابع آ ن،یشود. بنابر اهاي آبرفتی ظاهر میبرداري یا به عنوان مخازن نفوذ به آبخاندوباره به عنوان آب قابل بهره

  .رسدیم متریلیم 159به حدود  رانیموجود در ا

4  
افزایش جمعیت 

و گسترش 
 شهرها

رود که کنند و در آینده انتظار میدرصد آن در شهرها زیست می 70میلیون تن است که  79جمعیت کنونی ایران حدود 
درصد شهرنشین برسد. در مناطق شهري به ویژه شهرهاي بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان پس از انقالب بیش  80به 

میلیون نفر  1هشت برابر شده است و در حال حاضر هشت شهر در ایران جمعیتی باالي  1900از دو برابر شده و از سال 
  .لیتر در روز گزارش شده است 378دارد. مصرف آب در تهران که بیشترین جمعیت شهري را داراست در حدود 

5  
استفاده از 

روشهاي سنتی 
  در مصرف آب

درصد از  50 دمقدار، حدو نیکند. از امصرف میرا درصد) 8/92بخش کشاورزي در ایران بیشترین مقدار آب موجود (
 لیاز اوا یکنون ههزار يدر ابتدا ینیرزمیز يهااست. استخراج آب ینیرزمیز يهادرصد از آبخوان 50و  یمنابع آب سطح

ها در متر مکعب در سال باشد. تعداد چاه اردیلیم 74از  شیاست تا ب ریدر سال متغ اردیلیم 20تا کمتر از  1970دهه 
متر  اردیلیم 8/4در حدود  ینیرزمیز يهاآب هی. تخل45000 باًیتا تقر 9000از  شیاست، از ب افتهی شیدوره افزا نیطول ا

  شود.ین زده میمکعب در سال تخم
  

هاي داخلی و مرزي مشترك ایران با کشورهاي آب  
ترین مسئله و چالش اصلی کشور در یک همسایه مهم

شود و برآوردها گویاي آن است دهه اخیر محسوب می
اي نه چندان دور مسئله آب میان ایران و که در آینده

 لیتیکی تبدیلوکشورهاي همسایه به موضوعی هیدروپ
شود و نوع مناسبات در جهت دستیابی به منابع آب 

رو، مناسبات با کشورهایی که مکمل . از اینتغییر نماید
لیتیکی ما همچون (کشورهاي باالدست؛ وهیدروپ

تان) از نوع تنش خواهد بود و افغانستان، ترکیه، ارمنس

دست (عراق، پاکستان و ترکمنستان) با کشورهاي پایین
ها هستیم، از نوع تنش لیتیکی آنوکه ما مکمل هیدروپ

خواهد بود. زیرا، ایران داراي منابع آب محدود است و 
هاي داخلی (سطحی، در پی آن است که بتواند آب

که بتواند  زیرزمینی) خود را به نوعی مدیریت نماید
بحران آب حال و آینده خود را مهار کند. بر این پایه 
ایران با تمام کشورهاي همسایه خود داراي مرز 

رودخانه  30اي (منابع آّب مشترك) که بیش از رودخانه
توان گفت مناسبات مرزي کوچک و بزرگ است که می
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آینده ایران با کشورهاي همسایه در آینده بر اساس 
 شکل خواهد گرفت.  و هیدروپولیتیک پایهمنابع آب 

ــترك مرزي  زاگرس   به عنوان بزرگترین آبخوان مش
آید که بین سه کشور همسایه در غرب کشور بشمار می

ــاحت  کیلومتر  263648(ایران، عراق و ترکیه) با مسـ
ــیر  ).IGRAC, 20158( مربع قرار دارد بــا این تفــاسـ

ــور میان ــه  بزرگترین آبخوان ایران در غرب کش این س
ها، جمعیت شهرنشین کشـور قرار دارد که بر پایه یافته 
ــال  میلیون 44/1به  2013 در کنار این آبخوان در سـ

رســد که شــهرهایی همچون دربندیخان و زاخو نفر می
در عراق، قصر شیرین و گیالن غرب و سر پل ذهاب در 

یرد گایران و شهر باسکوي و کاپیلی در ترکیه را دربرمی
ذکر است که ایران حکم کشور باالدستی را در و شایان 

  ).Un-ESCWA & BGR, 2013: 548(این حوضه دارد 
تنگنـاهاي جغرافیایی   ترینمهمکـه،  ایندر نهـایـت     

ــائل مربوط به آن   ــایگان، بحران آب و مس ایران و همس
ــد به گونهمی ــایه،  باش ــورهاي همس اي که در اکثر کش

ــیار هامیزان آب ــطحی دائمی بسـ محدود بوده و ي سـ
ي زیرزمینی عمدتاً شــور و با محدودیت اســتفاده هاآب

روبه رو هســتند. عالوه بر آن بســیاري از این کشــورها 
ــدیداً به منابع آبی که از   ــوریه، عراق و اردن ش مانند س
آن سـوي مرزها سرچشمه می گیرند، وابسته هستند و  
ایران در دهه حاضـر با این بحران روبه رو بورده است و  
روز به روز بر آن افزوده می شــود. بر این مبنا، هر گونه 

ــاورزي، جیره  ــران در کش بندي کاهش آب موجب خس
ــهرهــا و کــاهش تولیــد انرژي برق، ایجــاد   آب در شـ
محدودیت و مشکالت در زمینه صنعت در این کشورها 

  ).  13: 1396(قربانی سپهر و همکاران، گرددمی
نزدیک :  رودهاي مرزي ایران ب) هیدروپولیتیک

ــور را    22به  ــترك کش ــد از مرز مش رودخانه  26درص
ــکیــل می   دهنــد(کریمی پور، کـوچــک و بزرگ تشـ

ــوع آب از منظر  هنوز ،رو). از این81:1394 بــه موضـ
یران گهاي ایران از سوي تصمیمژئوپلیتیکی در سیاست

سازان توجه نشده است. اگر چه امروز موضوع تصمیمو 
ها افتاده و بحران آب از موضوعاتی است که بر سر زبان

                                                             
8. International Groundwater Resources Assessment 
Centre 

روزي نیسـت که در خصوص مسائل و جوانب مختلف،  
ها و مصرف اثرات و پیامدهاي آن از خشک شدن تاالب

ناصـحیح و راهکاري مدیریت آن در داخل بحث نشود،  
 المللی دراي و بینمنطقه با این حال نقش آب از منظر

هاي دیپلماسی کالن کشور کمرنگ گیريسطح تصمیم
الشعاع مسائل دیگري از جمله مالحظات بوده و یا تحت

تري برخوردار سـیاسی و امنیتی، از درجه اهمیت پایین 
ــت. از منظر بین  اي قرارالمللی، ایران در منطقهبوده اس

ــئله انر    ژي اهمیت گرفتـه کـه مقولـه آب در کنار مسـ
ــرایط  العـاده ویژه فوق اي دارد. تنهــا بـا نگــاهی بــه شـ

ــی از نظــام   هیــدروپلیتیکی منطقــه (بــه عنوان برشـ
توان می ژئوپلیتیک) در مقیاس کشــورهاي همســایه، 

ســـیاســـی  يدریافت که ایران نه تنها از منظر جغرافیا
داراي اهمیت اسـت؛ بلکه شرایط سیاسی مرتبط با آب  
و تعامالت آبی در منطقه نیز باعث شـده تا ایران از این  

هاي منحصـر به فردي باشد. در  منظر نیز داراي ویژگی
ــیــبنتیجــه عــدم توجــه بــه آن، می هــاي توانــد آسـ

ــد.  جبران ــته باش گرچه میزان ناپذیري را به همراه داش
 8تا  7خارج از کشور بین  أبا منشـ  انایر وابسـتگی آب 

درصـد اسـت و این میزان در بعد ملی چشمگیر نیست   
اي بسـیار مهم و حساس است. براي  ولی در بعد منطقه

نمونه ضـریب وابسـتگی سـیستان به هیرمند کمابیش    
درصد، منطقه مغان در کنار رودخانه ارس نزدیک  100

درصــد  90درصــد و منطقه ســرخس نزدیک به  80به 
). این وابستگی 224: 1393است (مهکویی و همکاران، 

آفرینی به آن ســوي مرزهاي ســـیاســـی، موجب نقش 
هاي مرزي در روابط سیاسی بین ایران و همسایگان آب

هاي اصلی آسیب شـده اسـت. چرا که یکی از شـاخص   
ــور، میزان  پــذیري در برابر کمبود آب در یــک کشـ

ــتگی به جریان ــطحی وروديوابس ــوي  هاي س از آن س
ــد. بنـابراین  مرزهـا می  جـاي دادن آب در حوزه   ،بـاشـ

ــائل امنیت ملی، زمانی ــودبه واقعیت نزدیک می مس  ش
ــور براي ت مین منابع آب مورد نیاز خود به أکه یک کش

ــرزمینی آن  ــاي سـ رود یا رودهایی که از خارج از فضـ
ن ن بیوابسته باشد. در ای اًگیرند، شدیدسـرچشـمه می  
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ــوابق تــاریخی  حــاکم بر رودهــاي  و ژئوپولیتیــکسـ
ــمکشنامهالمللی و موافقـت بین هاي هاي فراوان و کشـ

ــکل  ــبب شـ ــیار، سـ گیري هیدروپلیتیک رودهاي بسـ
ــت(باي،  بین ــده اس بر این ). 10: 1385المللی ایران ش

ــاس،  ــلیاسـ هاي مرزي که ترین رودخانهدر ایران اصـ
ــاز منـازعات منطقه زمینـه  ــطوح مختلفی سـ اي در سـ

ــتنــد، هیرمنــد، هریرود، ارس و ( :از انــدعبــارت هسـ
ترین ، مهمهیرمند و هریرود ، که دو رودخانه)اروندرود
هاي ورودي در شـرق کشور هستند که بخشی  رودخانه

ــتان بر روي آن دو رودخانه قرار   از مرز ایران و افغـانسـ
).  198 :1390دارد (بدیعی ازنداهی و همکاران، 

  

  
  )1389 (نامی و محمدپور، مشترك ایران و همسایگان ي مرزيها: رودخانه7شکل

در منطقــه خــاورمیــانــه یکی از  تعــارضمروابط   
میان کشـــورهاي پایین دســـت در مشـــکالت به ویژه 

ها در شود که یکی از موانع عمده همکاريمحسوب می
ــد. در نهایت با هاي مختلف به ویژه آب میزمینـه  باشـ

هاي این منطقه درصــد ســرزمین  80توجه به این که 
ــک و فاقد آب کافی می ــند، مهمخش ــئله باش ترین مس

براي ادامـه زنـدگی و ادامه حیات در آینده این منطقه   
ت. آب اس دسترسیبه ویژه کشور ایران با همسایگانش 

 د نقش و بازیگريایران براي آن که بتوان رو، دولتاز این
، ددر نقشه جغرافیایی ثابت نگه دار و موجودیت خود را

نیازمند دســترســی به آب به خصــوص آب ســالم و    
ایران و عراق دو کشــوري در منطقه  .آشــامیدنی اســت

باشـند که نسـبت به سـایر کشورها در پایین دست    می
آبی در انــد و بــه همین دلیــل از بحران کمقرار گرفتــه

ــاند و گمانهرنج ت که این بحران در آینده ها بر آن اسـ
بیشتر گردد و زمینه نابسامانی و ناپایداري زیست را در 

   .این کشورها فراهم آورد

از  : بحران آب انتظامی -پیـامـدهاي امنیتی  ج) 
مناطق اي که بر امنیت و ناامنی در جملـه ابعـاد پـایـه    

 .بحران کم آبی است ،باشـد تأثیرگذار می مرزي کشـور 
ــلی آن  نیاز این مناطق به آبهاي ورودي از که علت اصـ

ــایه می  ــورهاي همس ــد. کش  کاهشفقر، مهاجرت، باش
اعتراض و درگیري، ، قاچاقتولید محصوالت کشاورزي، 

ــت که  ــورش و ناآرامی از جمله پیامدهایی اسـ این شـ
و ناجا به عنوان برقرار  ساختهرا با مشکل مواجه  مناطق

براي این اي کننــده نظم و امنیــت بــایــد تــدابیر ویژه
ــند تا بتوانند به موقع آن را کنترل ها چـالش  بیاندیشـ
    .نمایند

انتظامی حاصل از بحران کم آبی -پیامدهاي امنیتی  
در ایـران را می توان در ابعــاد اجتمــاعی، فرهنگی،  

ی و... مورد اقتصـادي، ســیاسـی، نظامی، زیســت محیط  
بررسی قرار داد. باید توجه نمود که فرایند شکل گیري 

را ایجـاد می   هــابحران کم آبی مجموعـه اي از چـالش  
کند که در ارتباط مستقیم و مرتبط با هم هستند و لذا 
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بررسـی و تحلیل آنها در یک رویکرد سـیستمی و همه   
  نگر بهتر می تواند ما را در شناخت بحران یاري دهد. 

ــامل  هاورودي: )Input( ورودي در فرایند بحران آب شـ
ی گیري کم آبعواملی می باشد که زمینه ساز شکلعلل و 

شوند. عوامل شـده اند که در دو دسـته تقسـیم بندي می   
ــامـل: موقعیت و وضـــعیت جغرافیایی منطقه،   طبیعی شـ

ي جوي، هــااقلیم و آب و هوا، میزان، نوع و نحوه بــارش
... ر و تعریق ونی، میزان تبخیتغییر اقلیم و مخـاطرات جها 

باشد و عوامل انسانی شامل: افزایش جمعیت، تغییر در می
ــتفـاده  ي یـک جانبه از آبهاي  هـا الگوي مصـــرف آب، اسـ

مشـترك مرزي، بهره وري نامناسـب آب، جایابی نامناسب   
باشد.صنایع پر مصرف در مناطق خشک و... می

  

  
  

  سیستمی رویکردبحران آب در  عوامل يهانمودار ورودي: 8 شکل
  

در  هادر رویکرد ســیســتمی ورودي : )Process( فرایند
و  هاشـــوند و تاثیر و تاثري که وروديمحیط پردازش می
را به ما  هاي محیطی دارنـد خروجی هـا شـــرایط و ویژگی

ش در محیط توسظ دو عامل دهند. فرایند پردازنشـان می 

ــامل ورودي  انجـام می  ي طبیعی و هاگیرد. عـامـل اول شـ
ند کرا دچار تغییر و تحول میکه محیط باشـد  انسـانی می 

ي آن از ي محیط و چگونگی اثرپذیرهاو عـامل دوم ویژگی 
  باشد.  عوامل طبیعی و انسانی می

  

  
  

  سیستمی محیطبحران آب در پردازش فرایند نمودار : 9 شکل

 )Input( ورودي

 عوامل طبیعی
 موقعیت جغرافیایی

 اقلیمتغییر 
 میزان و نوع بارش

 میزان تبخیر و تعرق
 

 عوامل انسانی
 افزایش جمعیت

 تغییر در الگوي مصرف
 بهره وري نامناسب

استفاده یک جانبه از 
 منابع آبی مشترك

 

 )Processپردازش(

 )Inputsدي ها (وور
 عوامل طبیعی

 اقلیم و موقعیت
 عوامل انسانی

 جمعیت و مصرف

 ویژگی و شرایط
 محیط

 مدیریت بسیط و متمرکز
 ساختار سلسله مراتبی

 روابط باال به پایین
 

کنش متقابل 
 و دو سویه
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بحران آب در  خروجینتــایج و : )Output( خروجی
ــترده در ابعاد    ــورتی گس ــتمی به ص ــیس یک فرایند س
مختلف خود را نشـــان می دهد. اما باید توجه نمود که 

به صـورت سـاختاري و سـیستماتیک با     هاخروجیاین 
ارتباط مستقیم و دو سویه می باشد و براي یکدیگر در 

و  هاباید ورودي نتـایج چـاره جویی و رفع هر کـدام از   
صالح نمود تا نتایج دچار تغییر شود.پردازش را ا

  

  
  

  ي بحران آبهانمودار فرایند سیستمی خروجی: 10شکل
  

فراینـد بحران آب پیامدهاي  : )Feedback( پیـامدها 
ــی و...)   ــیاس ــادي، س زیادي را در ابعاد(اجتماعی، اقتص
مختلف نشــان خواهد دادکه هر کدام بســته به نوع آن 

-باشد. پیامدهاي امنیتیي جداگانه میهانیاز به تحلیل
ــل از بحران آب را بر ــا انتظامی حاصـ س چگونگی اسـ

توان به شکل زیر تحلیل نمود.ایجاد و تهدید امنیت می
  

  
  

  انتظامی بحران آب-نمودار فرایند سیستمی پیامدهاي امنیتی: 11 شکل
  

 )Outputs(خروجی

 بعد اجتماعی

کاهش سرمایه  
 اجتماعی

و حاشیه   مهاجرت
 نشینی

 عدم امنیت روانی

 بعد اقتصادي
 کاهش توان اقتصادي
 بیکاري و گسترش فقر

و عدم  کاهش تولید
 توسعه

 گیري مرکزپیرامونشکل

 

 بعد سیاسی
اعتماد  از دست رفتن 
 عمومی

 کاهش مشارکت
 بی تفاوتی سیاسی
نگاه به نیروهاي 

 خارجی
 

 بعد زیست محیطی
آلودگی و نابودي 

 محیطی
تخریب و از بین رفتن 

 منابع
 تخلیه روستاها

پیامدهاي امنیتی 
 انتظامی

 بعد اجتماعی
نزاع و درگیري بر سر 

 منابع آب
حاشیه نشینی و افزایش 

 جرم
پیوستن به گروهک هاي 

 تروریستی
 

 بعد اقتصادي
 قاچاق کاال و مواد مخدر

 امنیت غذاییتهدید 
دین با انگیزه هاي  تغییر 

 مادي
باال رفتن هزینه هاي 

 تامین امنیت

 بعد سیاسی
  و افزایش نارضایتی ها

 ناامنی
درگیري و شورش هاي 

 محلی و منطقه اي
واگرایی و  تالش براي  

 استقالل طلبی
 

 بعد زیست محیطی
 افزایش مناطق حاشیه نشین

 و جرم خیز
و رشد  خالی شدن سرزمین

 ناامنی
 مرزها و ناامنی خالی شدن

 از بین رفتن امنیت پایدار
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محیطی مشـکالت زیست  امروزه: پیامدهاي اجتماعی
 سازکشـاورزي و... زمینه  کاهش، اجتماعیهاي و بحران

مهاجرت گسـترده از مناطق مرزي به سوي کالنشهرها  
توان گفت عامل اصــلی . بر این اســاس، میاســت شـده 

ــکــل ــاگی بحراندیــگـیـري درهم تن  شـ ، ي مرزيه
ــد که زمینه  می لیتیـک رودهـاي مرزي  وهیـدروپ  بـاشـ

ــور را  ــت ناپایداري مناطق مرزي کش ــده اس ــبب ش  .س
ــاامنی روزافزون را در   ــترده زمینــه ن مهــاجرت گسـ

ــهرها فراهم میکال و مناطق مرزي را خالی از  آوردنشـ
ي تامین امنیت در این مناطق هاسکنه ساخته و هزینه

بروز ناامنی در مناطق مرزي و  ســبب  افزایش داده ورا 
ه شود که بیشتر باید بآن ناامنی در کشـور می  به دنبال

هاي گسترده از مناطق مرزي آن اندیشید و از مهاجرت
ــهرهـا    جلوگیري بـه عمـل آورد و با آوردن   بـه کالنشـ

ــترده توان از مهــاجرتپــایــداري و آب می هــاي گسـ
ــاخت.  يجلوگیر ــکونت آنها را فراهم س کرد و زمینه س

ــکـل  ترینمهم  به منجر منـاطق مرزي که  مردم مشـ
 کاکولوژی تغییرات و بیکاري آبی،بی شود،می مهاجرت

اســـت که در پی آن منجر به مهاجرت و ناامنی  منطقه
تی بسیاري بر یشـود که پیامدهاي امن ناطق مرزي میم

در آن منـاطق بر جـاي خواهد    هـاي نـاجـا   مـأموریـت  
  گذاشت.

ــادي  ــور به : پیـامدهاي اقتص در مناطق مرزي کشـ
واســطه آنکه دســترســی به منابع آب و امکانات بســیار 
سـخت و مشکل شده است بسیاري از مشاغل از جمله  

کم و در برخی از کشـــاورزي و دامداري در این مناطق 
ــت و یکی از عوامل  ــتاهاي مرزي از بین رفته اسـ روسـ

باشد که به وسیله هاي باالدستی میاصـلی آن رودخانه 
 شدهقطع و یا کم  آن کشـورهاي باالدسـت جریان آب  

رو، این عوامل زمینه بیکاري را در ایران به اســت. از این
ن بیکاري در ای .انـد ویژه در منـاطق مرزي فراهم آورده 

ــتقیممنـاطق ارتبـاط    ــویت  مسـ با مهاجرت و به عضـ
ها گویاي یافته .داردهاي تروریستی گروهکدر درآمدن 

آینده  در ساز است و آن اسـت که آب یک منبع بحران 
هاي بسـیاري بر سر دسترسی به آن میان کشورها  نزاع

بر این  گیرد.ها صورت میو سـطوح داخلی میان استان 
ــاس، مناطق مرزي ایران در یک دهه آینده فاقد هر  اس

نوع اشتغال در زمینه کشاورزي و دامداري خواهند بود 
ــکننده و زندگانی در این  بـه  طوري کـه این مناطق شـ

ــکل می  ــخت و مش ــود و بیکاري زمینهمناطق س اي ش
آورد که مرزنشـینان اعالم نارضایتی کنند که  فراهم می

اري در گام نخست در مناطق مرزي تبعات امنیتی بسی
و در گام بعد در کشـــور بر جاي خواهد گذاشـــت و از 

هاي ناجا تأثیرگذار خواهد بود و سوي دیگر بر مأموریت
هایشــان در برقراري نظم و امنیت با آنها را در مأموریت

    .مشکل رو به رو خواهد ساخت
ــت محیطی   هاي و بحران عوامل: پیـامـدهاي زیس

ســـیاســـی و  هايکشـــمکشر بروز د محیطیزیســت 
نقش مستقیم و غیرمستقیمی  آمیزخشـونت تعارضـات  

رو، بحران کم آبی در مناطق مرزي که از این. اندداشـته 
ــته به رودخانه ــورهاي وابسـ ــتند که از کشـ هایی هسـ

گیرد، بیشـتر از سایر مناطق  باالدسـت سـرچشـمه می   
لیتیک رودهاي مرزي واست. اولین پیامد بحران هیدروپ

غبار به واسـطه خشـک    و در مناطق مرزي افزایش گرد
باشد که این امر در مرزهاي غربی ها میشـدن رودخانه 

و شـرقی کشــور نمایان اسـت که از یک ســو زندگی را   
ا ساخته از سوي فرسـ براي شـهروندان سـخت و طاقت  

حفظ یکپارچه مرزها شـده است.   دیگر مانعی جدي در
ــت ی در این منــاطق اثر بعــدي از بین رفتن تنوع زیسـ

هاي ویرانگر اســت عامل دیگر وجود ســیالب .باشــدمی
ــت را که آب  بـه  ــدهاي باالدسـ طوري کـه اگر آب سـ

اي در پشــت آن اســت به ســمت کشــور ما از گســترده
طی محیتواند بحران زیستسوي افغانستان باز شود می

را براي جنوب شـــرق کشـــور فراهم آورد که تمام این 
اري بر مـأموریـت نـاجا در تأمین    بـ عوامـل اثرات زیـان  

ــورت باید از امنیت این مناطق می گذارد که در این صـ
ســـوي مســـئولین بیشـــتر درباه پیامدهاي امنیتی آن 

  اندیشه شود.
حذف جریان آب رودهاي مرزي  : پیامدهاي سـیاسی 

نقش تعیین کننده اي بر عدم ثبات و ناپایداري مناطق 
ــت تا با فعال نم ــت مرزي دارد. الزم اسـ ــیاسـ ودن سـ

خارجی کشـورهاي همسـایه به ویژه کشـورهایی که از    
ــت ما قرار دارند را ملزم به    نظر منـابع آّبی در بـاالدسـ
تامین آب مورد نیاز مناطق مرزي نماید. از این راه نظم 
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و امنیت پایدار نهادینه خواهد شـد. در غیر این صورت  
ي پس از آن پیامدهاي ناگواري را هـا کم آبی و چـالش 

ســـبب خواهد گردید که اثرات اجتماعی، اقتصـــادي و 
جغرافیایی آن سبب اثرگذاري عمیق سیاسی(نارضایتی، 
ــرمـایـه اجتماعی، اعتراض و      بی اعتمـادي، کـاهش سـ
درگیري، شـورش و ناامنی و واگرایی و استقالل طلبی)  

س در خواهد شـد. امنیت و ناامنی ابتدا در مرزها و سپ 
کشور فراگیر خواهد شد و کار را براي نیروهاي انتظامی 

  در برقراري امنیت دشوار خواهد ساخت.  
  

  و بحث گیرينتیجه
بـا توجـه بـه پیـامــدهـاي تغییرات آب و هوایی، و        

اثرگذاري آن بر منابع آبی کشورها، به نظر می رسد که 
هاي آب آینده نزدیک در مدیریتدر  هیـدروپولیتیـک  

بر این اساس،  خواهد داشـت. مرزي اثرگذاري بسـیاري  
ــیم کلی آینده ــرایط ترسـ ــتاي ایجاد شـ نگرانه در راسـ

ــائل مطلوب نیـازمند بازنگري در نگرش  هایمان به مسـ
ــوعی مهم می  ــد و بـا نگرش   آب بـه عنوان موضـ بـاشـ

ســیاســت خارجی گیري از با بهره می توانســیســتمی 
و مدیریت مذاکره و گفتگو با کشـورهاي همسایه   فعال

نتایج مطلوب را در یک دهه آینده کشــور رقم زد. زیرا 
فق زمانی میان مدت و بلندمدت را وانگرش سیستمی ت

دهد و با تصـــویرســـازي در دســـتور کار خود قرار می
 دیپلماسیهاي نهادي گیري از ظرفیتسناریوها با بهره

از منــابع آبی موجود در برداري در پی کســـب و بهره
فرایند تبدیل بحران کم آید. کشـورهاي همسایه بر می 

آبی در بعد هیدروپولیتیکی سبب ایجاد فعل و انفعاالت 
ــ د که در بعد نظامی به در ابعاد دیگر جامعه خواهد شـ

باشد.شکل زیر می
  

     

  زیست محیطیفرایند تبدیل بحران کم آبی در بعد : 12شکل 
  

بر کسـی پوشیده نیست که ایران در شرایط کنونی    
ــمــت  درگیر بحران آب بوده و بــا همین منوال بــه سـ

از  گیريتوان با بهرهکند که میفرابحران سوق پیدا می
دیپلماسـی در راستاي احقاق حقوق آبی کشور  ظرفیت 

هاي مؤثري برداشت جهت همزیستی مسالمت آمیز گام
 بینی شدههاي پیشو کشـمکش  و از سـوي دیگر تنش 

ــپس به    طور آب پـایـه را کنترل و مـدیریت نمود و سـ

ــالمت ــهیم آبمسـ هاي مرزي اقدام نمود. آمیز به تسـ
طور قطع سـیاسـتگذاران و ســیاستمنداران   بنابراین، به

کشـور ایران جهت حل بحران آبی کشــور باید نگرشی  
ــتور کار هیدروپولیتیکپژوهانه بر پایه آینده  را در دسـ

خود قرار دهند تا بتوانند در یک دهه آینده کشور را به 
ــی و تأمین منابع   ــترس ــرایط مطلوب از نظر دس  آبیش

  .محقق سازند
  
  

  
  

  فرایند تبدیل بحران کم آبی در بعد اقتصادي: 13شکل 
  

بحران کم 
 آبی

تهدید امنیت 
 ملی

باال رفتن هزینه  
هاي تامین  

 امنیت

خالی شدن 
 سرزمین

کم شدن جذابیت  
 هاي محیطی

بحران کم 
 آبی

تهدید امنیت 
 عمومی

افزایش 
بیکاري و 
 مهاجرت

کاهش توان  
اقتصادي مناطق  

 مختلف

کاهش فعالیت  
هاي آب  

 محور
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ــوصبـه   و ایران   ــرقی و مرکزي منــاطق خصـ  شـ
 قرار بیابانی و خشــک و گرم هواي و آب قلمرو عمدتا ًدر

 آب منابع با کمبود همواره به صـــورت تاریخی و دارند
 صورتیبه  اخیر، دهه هايخشکسالی اسـت.  بوده مواجه
 متوجه را اسـاسی  و جدي تهدیدات خزنده و آرام بسـیار 

 .است کرده زیسـت  محیط و شـهري  و جوامع روسـتایی 
 و مناطق در مردمان سکونت و فعالیت معیشت، واقع در

 تهدید با شدت به هاي اخیرسال در شـرقی  هاياسـتان 
 رفتن بین از .اسـت  شـده  مواجه و کم آبی خشـکسـالی  

ــدید محدودیت مراتع، و مزارع ــوالت تولید شـ  محصـ
ــاورزي  قابل درآمد منبع تنها رفتن بین از و دامی، کش

ــتائیان، اتکاء محرومیت،  و فقر تشـــدید بیکاري، روسـ
 درگیري اجتماعی، تشدید هايناهنجاري و بزه تشـدید 

ــر بر ايمنطقه و محلی نزاع و  مهاجرت آب، منابع سـ
هاي حفره ایجاد ها،روستا تخلیه شهري، روسـتا  اجباري
ــک زایی،بیابان امنیتی، ــدن خشـ ــتر شـ  و رودها بسـ
 هابومزیست تخریب ریزگردها، و شـن  طوفان ها،دریاچه

ــار ترینمهم... و حیــات جــانوري رفتن بین از و  و آث
ي گسـترده را سبب  هااسـت که مهاجرت  آن پیامدهاي

ــدن جمعیت از مناطق مرزي  ــد و خالی شـ خواهد شـ
ي تـامین امنیـت را بـاال خواهد برد و بخش    هـا هزینـه 

یی چون هاانـدك بـاقی مـانـده جمعیت نیز به فعالیت    
ي هاقـاچـاق کـاال و مواد مخـدر و همکاري با گروهک    

به صورت کلی می پرداخت. معاند و تروریستی خواهند 
ــورت زیر  توان بحران کم آبی را در بعد اجتماعی به صـ

  تبیین نمود.
  

  
  تبدیل بحران کم آبی در بعد اجتماعیفرایند : 14شکل 

  
ي اجتماعی هاي آبی پس از اثرگذاريهابروز بحران  

و اقتصـادي مهم ترین اثرآن در بعد سیاسی رخ خواهد  
ــتقیم بحران در ابعـاد اجتماعی و    داد. چرا کـه اثر مسـ

ــاد اي از جـه دولـت خواهـد بود و مجموعه   ي متواقتصـ
در واقع  را متوجـه حـاکمیـت خواهد نمود.    هـا چـالش 

ــی به  ي موجود خودهااثرات چالش ــیاسـ را در بعد سـ
ــورت مجموعه ي حاصــل از هااي از درگیري و تنشص

ــادي که موجودیت نظام  ــایتی اجتماعی و اقتصـ نارضـ
دهد. کاهش دهند نشــان میرا هدف قرار میسـیاسـی   

موثر ملی، شــکاف در ســرمایه اجتماعی عمومی،  قلمرو
ــتقالل خواهی و در   هانگرش ــی، اس ــیاس ي واگریانه س

ــیله    ــی به وس ــیاس معرض خطر قرار دادن حاکمیت س
ــمـاري از فعـالیـت    از قبیل همکاري با گروههاي  هاشـ

ه از جملتروریستی و اقدامات خرابکارانه و ایجاد ناامنی 
 باشد که عموماً ي متصـور در این مناطق می هافعالیت

منیت عمومی دچار ي ناجا را جهت تامین اهـا فعـالیـت  
.نمایدچالش و بحران می

  

  
  

  فرایند تبدیل بحران کم آبی در بعد سیاسی: 15شکل 
    
بـا توجـه بـه اهمیت منابع آب و تاثیرگذاري آن بر      

توسـعه اقتصـادي کشـورها به خصـوص ایران به جهت     
و نیاز روز افزون به قرار گیري در کمربند خشک زمین 

ــور در هـا توان چـالش منـابع آب می  ي پیش روي کشـ
ــی  منابع حوزه آب را در مدل زیر مورد تحلیل و بررسـ

  قرار داد.  

بحران کم 
 آبی

تهدید امنیت 
 عمومی

کاهش سرمایه 
 اجتماعی

بروز 
 نارضایتی

عدم 
امنیت 

بحران کم 
 آبی

تهدید امنیت 
 ملی

واگرایی و 
 شورش

کاهش قلمرو 
 موثر ملی

بحران هاي اجتماعی  
 و اقتصادي
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  ي ناجا هاانتظامی آن در ماموریت-: بحران منابع آب  و پیامدهاي امنیتی16شکل
 

  

  پیشنهادات
ــدت بحران آب و به تبع آن    جهت جلوگیري از شـ

امنیتی در  -اجتماعی، اقتصـادي و سـیاسی   هايبحران
اي انجام شــود.  منطقه الزم اســت مطالعات گســترده 

 انتظامی -تهـدیدات امنیتی  و چـالش  این بـا  مقـابلـه  

ــرف و دقیق ریزيبرنامه علمی، مطالعات نیازمند  صـ

در صورت شناسایی و تحلیل فضایی  .اسـت  مالی منابع
ــور و برنامه  ــاس  ریزي برمنـابع آبی کشـ آمارهاي اسـ

ــگیري و مدیریت بحرانموجود می هاي توان براي پیشـ
عدم شــناخت  ظامی پیش رو آماده بود و در صــورتانت

ــامد امنیتی ــور  -این موارد هرگونه پیشـ انتظامی متصـ
ــورت خفته و خواهد بود. از آنجا که این چالش ها به ص

ــد پیشــگیري بدون برنامهنامریی می ن ریزي براي آباش
با هاي زیادي خواد بود. راه بـا هزینـه  نـاممکن و یـا هم  
 راهکارهاي ،بیان شـده در این پژوهش توجه به مباحث 

به قرار زیر  جهت کاهش اثرات بحران آبدولـت و ناجا  
  باشد؛  می

ــمت      بـا توجـه به افزایش جمعیت و حرکت به سـ
صــنعت، نیاز روزافزون کشــور به منابع آبی و بهره وري 

ود. لذا الزم اســت از آن بیش از پیش احســاس می شــ
ــوص دو مجموعـه دولت و نیروي انتظامی   دراین خصـ
اقداماتی را در جهت مقابله با پیشگیري از پیشامدهاي 

ــتور کـار خود قرار دهند.   از  امنیتی منـابع آب در دسـ
آنجـاکـه نیروي انتظـامی مکلف به تامین نطم و امنیت    
کشــور می باشــد، اقدامات و فعالیتهاي این ســازمان بر 

اي پیشگیري، کنترل، مدیریت و مقابله تاکتیکی محوره

ــتردگی   و عملیــاتی تمرکز دارد. از آنجــایی کــه گسـ
ي آبی رو به فزونی داردتمســـک به روشـــهاي هابحران

مقابله اي الزم اما کافی به نظر نمی رســد. لذا ضرورت 
دارد نیروي انتطــامی رویکردي راهبردي در این حوزه 

ــازمانانخاذ نماید تا با همکاري  ي درگیر در هادیگر سـ
ي هاحوزه بحران آب بتوانند به صورت ریشه اي چالش

  حاصل از بحران آب را مدیریت نمایند.
  

 اقدامات ناجا
  ــور با توجه به -تـدوین آمایش امنیتی انتظامی کشـ

 تهدیدهاي زیست محیطی و آب محور
    ــد مـداوم تحوالت حوزه امنیت آب و پـایش و رصـ

به منظور پیشگیري، مسـایل زیست محیطی کشور  
 کنترل و مقابله با تهدیدات احتمالی

  گفتمان سازي پلیسی با رویکرد مسول سازي سایر
 ي مرتبط با امنیت آبهانهادها و سازمان

   ــی و مهارتی فرماندهان و افزایش توانمنـدي دانشـ
ــی از    کـارکنـان پلیس در مقابله با تهدیدهاي ناشـ

 بحران آب
  ــدویـن و طراحی تحقیقــات راهبرد ي در حوزه ت

 مسایل امنیت آب و امنیت عمومی
   ــارکــت و نقش آفرینی موثر ــرورت مشـ تبیین ضـ

ي هافرمـاندهان و مدیران نیروي انتظامی در کمیته 
 ملی در زمینه آب

  ي اجرایی در خصوص مقابله هاتبیین دسـتورالعمل
و کنترل هــدر رفــت آب و جلوگیري از فعــالیــت 
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ــازمانهـاي غیرمجاز با همکاري دیگر  چـاه  ي هاسـ
 مرتبط

  ــروع   نقشتبیین ــدار قبل ازش پلیس به عنوان هش
 ؛  بحران آب در مناطق مورد نظر نیروي انتظامی

   پیشگیرانه مصرف آب و همچنین تولید مسـتندات
ــیوه ــرف آب هاش ــتاي تبیین ابدر ي جدید مص د اعراس

 امنیتی بحران آب با همکاري پلیس  
 ــوص  ائـه ار و بحران آب مدیریت تحقیقات در خصـ

ــازمان نشــان دادن نقش در جهت کم کردن  هادیگر س
 اثرات بحران آب

  ــرورت راه انــدازي و ایجــاد یگــان ویژه تبیین ضـ
ــکیري، کنترل و مــدیریــت بحران آب در نیروي  پیشـ

 انتظامی
   ــد دایم فعـالیـت  پـایش و و ایجــاد ي آب برهـا رصـ

ــارف آبی هامحدودیت ي قانونی براي کم کردن مص
ــتورالعم ــاس دسـ ي ویژه با همکاري هالآنها بر اسـ

 دیگر سازمانهاي درگیر در حوزه آب
  بر اســاس انتظامی-نیروهاي امنیتیو توزیع آمایش 

در مناطق مختلف کشــور پس  آب یبحران وضــعیت
از شناسایی و سطح بندي مناطق بحرانی کشور
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