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


 چكیده
،بسیاریازنواحیجهانرامصرفمنابعآب افزایش اخیرتغییراتاقلیمیوطیدودهه

بحران کرده آب منابع با رو به رو دادهشیرین نیزاست. ما، کشور درباره موجود های
گویایآناستکهامنیتآبیو،برخاستهازتغییراقیلموناکارامدیالگویمصرفکنونی

 از امنیتملیکشور تبعآن، اینحال،به با یکدیگرخواهندبود. با پیوند اینپسدر
هایتوانندازنگرانیهاییداردکهدرصورتمدیریتالگویمصرف،میکشورمانظرفیت

هااست.پژوهشحاضربراینفرضاستوارموجودبکاهند.دریایخزریکیازاینظرفیت
آبیدریایخزرمیاستکهبهره افزایشدهد.تواندگیریازذخیره امنیتآبیکشوررا

-شناسیپژوهشمبتنیبررویکرداستداللیاستوروشتحقیقنیزسرشتیتوصیفیروش
هایپژوهشاست.یافتههایگرداوریشدزبهروشکتابخانهتحلیلیداردواطالعاتآننی

زمینه نیازآبیکنشاندادکه الزامهایمساعدمحیطجغرافیایدریایخزردرکنار شور،
فعال، است.دیپلماسیایگریزناپذیروراهبردیکردهگیریازاینمخزنآبیراگزینهبهره

 هایمندانحوزهامنیتملیوژئوپلیتیکوارزیابیگیریازاندیشبسترسازیحقوقی،بهره

هایاستفادهازذخیرهراهبردیدریایخزراست.ازمهمترینبایسته محیطیزیست
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 مقدمه 
داده بنیاد بر برای درخواست جهان، کشورهای و نواحی بسیاری در موجود آبهای

آبتأمینبحرانهایموجود،پیشیگرفتهوبسیاریازآنهارادرگیرظرفیتازیوسالمآشامیدن

امنیتملیآنهابهشدتدر،ایکهامروزهیادرآیندهنزدیککردهبهگونهشیرین،سالموپایدار

امنیتآبی با میپیوند بحرانآببهشانقرار اینپایه، بر نمودهایگیرد. ناامنیعنوانیکیاز

.ازپیونداستوارییافتهاست،باجستارامنیتانسانی،غیرسنتییاهبخشیازتهدیدوشناسیبوم

 سیاسی، اقتصادی، هایتریازامنیتدرعرصههامنیتتعریفگستردهرو،پژوهشگرانحوزاین

دستداده هایجامعهارزش مثابه به زیست محیط سالمتو سایبری، فرهنگی، انسانی، اندبه

 ایجدیگونهبه محیطیزیست هایبهبعدنگرانی6311 دهه (.بااینحال،از6236:634)عالیی،

ی هایجهانیسیاست در واکنشنمود و گوناگونیافته و پیداشته هایگسترده ایندر در اند.

در و تغییراتآب مانند محیطیزیست تغییرات میان، اخیر، هوا دهه بنیادیچالش چند های

ترینفوریزیستی، منابع کمیابی بحران که کرده مقیاسکرویایجاد در انسانی فرارویامنیت

بهآن پیامد گونهبوده استمکمل و دوسویهپیوندی زیست، محیط و امنیت هرابطایکه یافته

6231 )کهیل، ابزار،(2: اینتفاوتکه مقیاسهابا  حفظاینپیوند و ایجاد رویکردهای و ها،

 در محیطیزیست مسائل یافتن (.بااهمیت6233:632اند)پیشگاهیفردودیگران،دگرگونشده

واکاوی هایدهه  حوزه موردیوارد یا عمومی طوربه آن هایمختلفیاسومق هاسویه اخیر،

 شماربه آنها مهمترین از آبشیرین منابع کهدراینمیان، است شده المللبین امنیت مطالعات

رود؛بدینمعناکهتقاضابرایآبدرمقیاسجهانیهمگامبارشدجمعیتفزونییافتهکهمی

تقایسطحزندگیوبهداشت،گسترششهرنشینی،اینوضعیتبرخاستهازعواملیهمچونار

ایکهدرچندسدهاخیربرمصرفجهانی،گونهگسترشصنایعکشاورزیوغیرهبودهاست،به

است شده افزوده درصد پنج و 6233)مختاریهشی،سی درک(.31: بهتر زمانی مسئله این

دهد؛کرهراتشکیلمیآبخواهدشدکهبدانیمآبشیرینسطحزمینتنهاسهدرصدمجموع

جمعیتو فزاینده رشد استو نواحیمختلفنابرابر آبدر میزان پراکنشاین آنکه دیگر

مناسباتداخلیو در پیدایشوضعیتیشکننده زمینه مختلف، امور مصرفروزافزونآبدر

سیاسی واحدهای به-خارجی است، صاحبگونهفضاییشده از بسیاری که قای از رننظران

بهوبیست مییکم هیدروپلیتیکیاد سده )کاویانیعنوان کنند 6234راد، میان،(221: این در .

طورهایپهناوریازکشورمان،بههواییوبهتبعآنکمبودشدیدبارشدربخش و آب تغییرات
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.براینوبهامنیتیشدنمسئلهآبانجامیدهاست امنیتملیتاثیرگذاشته بر غیرمستقیم مستقیمو

هایمدیریتیوآبیکشوربرایراهکاریابیاینبحرانضرورتیگیریازهمهظرفیتپایه،بهره

از یکی کیفیتآبموجود کمیتو به توجه با دریایخزر میان، این در است. گریزناپذیر

بهظرفیت میهایبزرگآبیکشور شمار راهبردیبه میعنوانذخیره که تامینرود توانددر

گیریکهبابهره است استوار فرض براین ایننوشتار سزاییداشتهباشد.امنیتآبیکشورنقشبه

 تحقیق یازکشوررافراهمکرد.روشیهاتوانامنیتآبیبخشازذخیرهراهبردیایندریامی

عاتهاواطالداردوداده تحلیلی و توصیفی حاکمبراینپژوهشکهنوعاًکاربردیاست،ماهیت

ایگرداوریشدهاست.موردنیازآننیزبهروشکتابخانه



 مفهومی پژوهش چارچوب
 امنیت ملی  -الف

امنیتاحساسِبرخاستهازوجودساختارهاوفرایندهاییاستکهدرپرتوآنفردیاواحدخود

ساس،متناسببامرجعرادربرابرهرگونهگزند)عینییاذهنی(،پایداروماندگارتلقیکند.براینا

شودکههرکداممتناسبباهایمختلفیبرآناستوارمیودرونمایهامنیت،پسوندهاوترکیب

(.بااینحالاز6231:32راد،کند)کاویانیپاردایمحاکمتعریفوتفسیرخاصخودراطلبمی

هنوعیمخرجمشترکهمهآنهااندکهبهایگوناگونیبهدستدادهواژهامنیت؛تعاریفوبرداشت

 ترسیابر از رهایی و احساسآزادی برایاحساسایمنیهمان است. و امنیت استوار ابعاد

حال، تناظر انسان نیازهای با آن طیف که شده گرفته نظر در هایمختلفمقیاس این با دارد.

امنیت امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، هایگوناگونبرایامنیتدرقالبامنیتسویه  اجتماعی،

(.عوامل6213:36اند)حافظنیا،نظامیبرشمرده امنیت محیطیوزیست امنیت طبیعی، امنیت ملی،

عمدتاً تهدیدکننده عکس به یا و تولیدکننده موقعیت هستندعبارت امنیت مشخصات و از:

وابستگی اللاستق اقتصادی، قدرت کشور، وضعیتجمعیتی کشور، جغرافیایی و ژئوپلیتیکی  یا

 رهبران هایویژگی نبوغدانشمندان، و علمی سطح ارتش، روحیهنیروهای مرزها، از خارج به کشور

است)حافظنیا، و سالح خلع و خصوصمدیریت در جهانی سیاست سیاسی،فناوری، ...6213:

ادخالتبیگانگانبرویارویییکملتتواناییشودگواهبر(.آنگاهکهباپسوندملیهمراهمی321

 بهدست یا داشتن از است عبارت کشور یک است.امنیتبرایداخلیمسائلونیروهایخارجیدر

 همه به نسبت و وموقعیت اعتبار به نسبت مایملک، و سالمتموجودیت به نسبت اطمینان آوردن
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-جغرافیایی حتوایامنیتثابتاست،م مفهوم که حالی گیرد؛درقرارمی منافعملی چتر زیر آنچه

براینپایه، (.634 :6236 کند)مجتهدزاده،تغییرمی مکان و زمان وضعیت سیاسیامنیتبهفراخور

 خارجی بالفعل یا تهدیدهایبالقوه از دهد امکان کشوری به که وضعیتی به دستیابی یعنی ملی امنیت

 انسانی و اجتماعی اقتصادی، توسعه امرپیشبرد راه در و باشد امان در بیگانه اقتصادی و سیاسی نفوذ و

:6211بردارد)روشندل، گام بیگانه مداخله از فارغ عامه رفاه و کشور موجودیت و وحدت تأمین و

هایچندگانهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،نظامی،زیستمحیطی،اجتماعیو(.امنیتملیسویه64

 اقتصادی نظام حفظ ارضی، تمامیت حفظ ،مردم جان سایبریداردکهدرکلیتخودناظربرحفظ

هایموجودنشان(.یافته6233:33است)موحدینیا، کشور حاکمیت و حفظاستقالل و سیاسی و

امنیتملیتابعمتغیرهایفرامرزینیست،بلکهگاهمتغیرهایدرونمرزیبمی ویژهدهندکهالزاماً

درمقیاسکشوریمتأثرکنندوامنیتدیگرتوانندکلیتامنیتجغرافیاییدرمقیاسملیمی را

فضاییپیرامونیرابرآشوبد.-واحدهایسیاسی


 امنیت زیست محیطی -ب

هایکشمکش بالقوه علت و هانگرانی اصلی کانون عنوانبه زیست محیط سرد، جنگ از پس

 زیستدر یطمح ویرانی المللیبین پیامدهای (وDalby, 2003: 5073-5079)برآورد سیاسیسر

 ایویژه جایگاه امنیت جستار بازنگری امنیت طرح(.Dalby, 2002: 133)یافتند زیست مفهوم

 اهمیتجهانی بر ناظر سیاسی، بازیگران و کنشگران میان در ملی و انسانی امنیت قالب در محیطی

گواههایموجوداست.یافته سیاسی واحدهای امنیت و توسعه قدرت، مناسبات در زیست محیط

«طبیعی منابع سر بر کشمکش»مانند هاییگزاره اخیر دهه چند آناستکهطی کمبودمنابع»،

«سیاسیآنها و اجتماعی پیامدهای از نگرانی»و«جهانی گرمایش»،«محیطی فروسایی»،«طبیعی

 ماندرسته شده یاد هایاند.گزارهبوده جهان محیطیِزیست امنیت و سیاست ادبیات درکانون

آمیزند.می قدرت(درهم مناسبات و زیستکره(وپلیتیک)سیاست و هستندکهژئو)زمین جایی

جغرافیای جهان امنیتی هایسیاست و شناسیبوم تغییرات پایه، همین بر  تهدیدات صنعتی،

زیست تخریب از جهانی نظام تأثیر سیاسی، پیامدهای محیطی،زیست  پناهندگان و محیط

بیگرفته قرار محیطی،زیست ژئوپلیتیک مطالعات حوزه رد محیطیزیست  محیط گمان،اند.

 که ایگونه به است داشته مستقیم نسبت واحدهایسیاسی امنیت و توسعه جستارهای با زیست

 را بشر مدنیت و زیست کره،زیست و هابومسازندهزیست عناصر کارکرد در هرگونهآشفتگی
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 اند،طیمرتبط و تنیده هم در کرهزیست هایمختلفبخش ارکردک که آنجا از کند.می تهدید

 فقر، تشدید و زیستی بنیادهای از انسان کشانهمداخالتبهره فزایندگی نتیجه در اخیر، دهه چند

 آینده امنیتِ که ایگونهبه یافته شتابانی روند فروساییمحیطی و جهانی گرمایش همانند مسائلی

 توجه کانون را محیطی زیست تهدیدهای مطالعه هاییچنینناامنی از بیماست. کرده مبهم را بشر

 آمدهاست. گرد بارهاین در نیز ایگسترده دانش و ادبیات دادهکه قرار راهبردی و پژوهشی مراکز

چونواژهدانش قالب در مراکز این  ژئوپلیتیک اکوپولیتیک، محیطی،زیست سیاست هایی

 و موجود وضعیت تشریح و تبیین به وغیره غیرسنتی نتی،امنیتسغیر تهدیدات محیطی،زیست

باپرداخته آینده اثرپذیری حال، این اند. محیطی مخاطرات از سیاسی واحدهای و افراد میزان

 محیطی زیست هایبحران تشدید در آنها از برخی منافع نیست،حتیگاه طبیعی(همسان و )انسانی

 کره هایبخش دیگر در زیستکره بنیادهای نابودی و جهانی یمِتغییراقل جهانی، گرمایش همچون

 جهانی محیطی، زیست هایبحران پیامد که هستند آن گویای هابینیپیش عموم اما است، زمین

 آلودگی هوایی، و آب تغییرات اشکال در را هاانسان و کشورها بقای زود،زیستو یا دیر و است

های،افتسطحآب(Glenn & etc, 1998 :33زیرزمینی) یرووهاآب آلودگی بهویژه آب منابع

 و سیاسی(انسانی و شخصی محیطی، سالمت،غذایی، امنیت)اقتصادی، زیرزمینیوابعادمختلف

محیطزیستتهدیدمی را ملی درحوزه تهدیداتیادشده  کارکرد و سرشت علت به کنند.

کنند.می طلب امنیت از تریگشوده تعریف به نیاز دارند، تهدیداتنظامی با قیاس در که کُندی

 دولت و زیست،جامعه محیط از حفاظت محیطیناظربرزیست هایی؛امنیتبربنیادچنینویژگی

 بومزیست بقایانسانو سالمتو که است توسعه نامطلوب فرآیندهای پیامدهای)ناگوار( دربرابر

امنیتزیستبرا(.Yuan, 2011: 33)کندمی تهدید را نوینیازمطالعاتینپایه، محیطیحوزه

پویش ناشیاز تحوالتناگوار به توجه با هایبنیادپذیریهایانسانوآسیبامنیتیاستکه

ایبهخودهاومحیطزیست،پیامدهایامنیتیآنبهطورفزایندهابعادگستردهبومزیستی؛زیست

.(6231:663گرفتهاست)کاویانیراد،



 امنیت آبی 

استوآبشیرینبه امنیتانسان و رفاه سالمت، بنیاد پُرخواهنده؛ کاالییکمیابو عنوان

امنیتغذاییوحفظزیستاساسریشه شمارمیکنیفقر، به بروزبوم رودکهکمبودآنزمینه

نوسالم(فضاییاست.درچنیننواحی،امنیتوآب)شیری-ناامنیوهماوردیواحدهایسیاسی
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عنوانیکیازجستارهایامنیتیبهشدتدرپیوندباهمقراردارند.براینپایه،امکانآنکهآببه

نمودیابد،باالاست.واژههیدروپلیتیکدرجغرافیایسیاسینیزگواهبرمناسباتجوامعانسانیدر

رداشتهوکمبودآبشیرینحوزهمنابعآبشیریناستوعمدتاًآننواحیدرکانونپژوهشقرا

گواهبرکنشمتقابلآبدر«6منیتآبا»واژهبراینمناسباتسایهافکندهاست.دراینمیان،دانش

درصدجمعیتجهانازهشتادتقریباًاستکهبربنیادآنجمعیتشماریآبوبراتقاضادسترس،

ایندرحالیاستکهدربسیاریاز.جدیروبروهستندهایوآسیبامنیتآبباتهدیددیدگاه

هایهرروزهسویههایاقلیمیموجودمصرفودگرگونیمناطق،مواردیمانندناکارامدیالگوی

(IISD, 2011: 11افزایند)جدیدیبرابعادناامنیآبمی تاکنونتعاریفگوناگونی. اینحال، با

شود.سازمانمللامنیتریازآنهااشارهمیدربارهامنیتآببهکاررفتهاستکهدرادامهبهشما

تواناییجمعیتبرایحفاظتازدسترسیمداومبهمقادیرکافیآبباکیفیتقابلقبول آبرا

برایاطمینانازمحافظتدربرابر انسانوتوسعهاجتماعیواقتصادی، رفاه برایحفظمعیشت،

بومدروضعیتصلحوثباتبرایحفظزیستهایناشیازآبوحوادثمرتبطباآبوآلودگی

می سیاسی UN-Water, 2013)داند .) معنای به دسترسبودنامنیتآبی در قابل وقبولمقدار

طراتاخمازپذیرشیتولید،همراهباسطحقابلوبومزیستبرایسالمت،معیشت،آبکیفیتبا

محیطوبرایمرتبطباآب امنیتآبGrey & Sadoff, 2007: 547-548)استاقتصادمردم، .)

کاالهای غذاییو مواد برایحفظکیفیتاستاندارد کافیآبتمیز مقادیر تواناییدسترسیبه

مراقبت بهداشتمناسبو استتولیدی، دو(.Ixpower, 2012)هایبهداشتیپایدار اینپایه، بر

هاازشترکهمهتعاریفوبرداشتباکیفیتوکافی،مخرجمآشامیدنییبهآبدسترسمقوله

رود.امنیتآبیبهشمارمی


 پژوهش شناسیمحیط

بربنیادداده هایایرانازنظرجغرافیاییدرکمربندخشکونیمهخشکجهانقراردارد.

میلیمتربرآوردهشدهاستکهکمترازیکسوممتوسط341موجود،میانگینبارشآننیزحدود

(یمترمیل331جهانی) ایرانحدود اینکه وجود با هایزمینویکدرصدخشکی3/6استو

هایساالنهدرمقیاسجهانیرادریافتدرصدبارش21/1درصدجمعیتجهانرادارداماتنها

بودامامیلیمتر331میزانبارشحدود6211هایموجودگویایآناستتامیانهدههکند.یافتهمی
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آغ6213سالاز شهبازی)میلیمتررسیده341ازدورهخشکسالیبهکمترازبا ،6234)6 دیگر،

بهتدریج6221مترمکعبدرسالدردهه3111کشورازبیشازسرانهآبتجدیدپذیرآنکهکه

، 6211مکعبدرمتر 3311و 6231مکعبدرمتر2411،به6241مکعبدرسالمتر 3311به

اینکهرسیدهاستمترمکعب6311بهحدود6236ودرسال6211سالدرمترمکعب 3611

فرومترمکعب 6211حدودبه 6411میزانباتوجهبهروندافزایشجمعیتکشوردرافقسال

مترمکعب6111خواهدکاست.ایندرحالیاستکهپژوهشگران،آستانهبحرانآبراکمتراز

همگویایکاهشسرانهآبتجدیدشوندهکشور6414هابرایسالبینیاند.پیشبرآوردکرده

درحالحاضر6321بهمیزان ازانددهیدشتایرانخشک111دشتاز331مترمکعباست. .

می نشان ایران در آب مصرف الگوی دیگر سوی که ایران33دهد آب درصد بخشدر

سهمصنعت،باقیماندهدرصد3وشودسنتیمصرفمیهایوشیوههاروشهمانکشاورزیبا

درایراندسترسیبهمنابعآبیشدنیبحران.بهدیگرسخن،طیدودههاخیر،ستآشامیدناو

بودهکهدرمصرفبیرویهکشورالگویو،افزایشجمعیتسالی،تغییراقلیمخشکمتأثراز

 که ستکشورهاییاستازآند ایران ملل، سازمان بینیپیش آیندهنیزتشدیدخواهدشد.برپایه،

گزارشتوسعهآبسازمانمللدرسال.خواهدبود روروبه آب مزمن باکمبود 3133 سال در

درزمرهمناطقمنابعآبتجدیدپذیرهمتاییدیبراینامراستکهکشورایرانازنظر3164

میآسیب شمار به جهان اینپذیر از تنشآبرود. به کشور ورود آبو بحران آیندهرو، ی،

می آبراترسناکیفرارویکشور نوینپایدار یافتنمنابع اصالحالگویمصرفو نمایدکه

یعنیبه دوم راهبرد بر حاضر متن استکه کرده گریزناپذیر کشور اساسی راهبرد دو عنوان

بهآوردنبهمنابعپایانروی طورمشخصدوگسترهآبیپهناوردرشمالوناپذیراستواراست.

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

زداییوگیرندکهپسازنمککشورهایکرانهجنوبیخلیجفارسازهمینپهنهآبیبهرهمی

کنند.ایندرحالیاستکهدرخلیجافزودنامالحسودمندبهآن،آبموردنیازشانرافراهممی

ف نزدیکبه شوریآب41ارسشوریآبدریا خزر در پسهزینه62استاما ایاست.

هایدریایترینمزیتسازیآبایندریاچهیکسومجنوباستواینیکیازمهمشیرین

3(.6231خزراست)کردوانی،
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 پهنخزردریایبرایناساس، با.است آبیمحصوردرخشکیاورترینگستره ایندریاچه

کیلومترهزار411نزدیکبهکیلومترومساحت231کیلومتروعرضمتوسط6311تقریبیطول

حجمومربع مکعبهزار311نزدیکبه استریندریاچهپهناورتکیلومتر نزدیکبهجهان .

ارودولگپیوندند.بهدریامیباختریهاازشمالآنبیشترریزندکهرودبهایندریامییکصدوسی

را)هشتادویکدرصد(کیلومترمکعبآب346ساالنههابهطورمیانگینبزرگترینآنعنوانبه

یاگونهبه(،متر3میانگینکمتراز)استژرفکمایندریاشمالیبخشکند.میخزروارددریای

دوانآبیبهمانن.ژرفایایندریاقرارداردآنچهارمشمالیکهتنهانیمدرصدآبدریادریک

)امیراحمدیان،کشیدهشدهودرجنوببهگودینشستهاست روبهباال استکهدرسمتشمال

6213 به24-61: گونه(. حجمآبدریایایکه دوسوم بیشاز بخشجنوبیاست.خزر در

ایرانمتعلقبه،کیلومترآن311نزدیکبهکیلومتراستکه1411نزدیکبهایندریاهایکرانه

است.همینجهتجریانخاوریبهجنوبباختریایندریاچهازشمال آبهتجریان.جاست

کرانه در آب زیاد ژرفای ایرانو بههای جریان حرکت وکندی انواعانجامیده تجمع

رابهدنبالهایدیگرکشورهابهمیزانیبیشازکرانهایرانهایکنارههایایندریاچهدرآلودگی

آب است. میزان یایدر داشته حال، این با شوریاندکیدارد،  در تنها نه آب شوری خزر

بلکه مختلف هایبخش این نیز سال مختلف فصول در حتی دریا در استکه بارهناهمسان

 بخش در آن شدنآب و یخ سالیانه،پیدایش داخلی هایجریان گرانعواملیمانندنوساناتپژهش

مهمبرشمرده ولفص در آب تبخیر ضعف و شمالیوشدت را همکاران،سال بایرامیو اند)

6233 بربنیادداده(.33: 2/6خزرآبدریایهایموجود، .درصددرلیترنمکدارد6/6ویا

وداردگرممیلی66،کمینهنمکیعنیریزدمیبدانرودولگاهایشمالیدریایخزرکهبخش

ترورودهایورودیهمکمترهستند،یکهژرفهایجنوبامابخششیریناستآنآبتقریباً

.6(6233است)کردوانی،درصد2/6میلیگرمدرلیتریا62نمکموجود



 های تحقیق یافته
 گیری از ذخیره راهبردی خزر   های بهره بایسته

  کشور آبی نیاز افزایش -الف

ینُهدههاخیرترینعاملکاهشسرانهآبتجدیدشوندهکشورطجمعیتمهمپرشتابرشد
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میلیون61حدودبرابرشدهوازنزدیکبههشتاینمدتیجمعیتایرانطبوده،بدینمعناکه

آمارهایموجود،میزانپایهبر.رسید6231میلیوننفردرسال36بهبیشاز6211نفردرسال

بهحدود6211مکعبدرسالهزارمتر62سرانهآبتجدیدپذیرساالنهکشورازمیزانحدود

برایحفظوضعموجودکشورتاسالکهفروکاستهاستسال6231مترمکعبدر121هزارو

افزایشهشودفزوددرصدبهمنابعآبقابلاستحصالکشورا663باید3133 بهدیگرسخن، .

آن کاهشسرانهآبیاست. با برابر قرارگرفتندرشمارجمعیت، بواسطه همدرکشوریکه

هایهوایی،آبوهوایغالباًخشکبندخشکجهانودورازدریاهایبزرگبویژهجریانکمر

میلیمتر)یکسوممیانگینجهانی(درنوساناست،341-331وبریداردومیانگینبارشآنبین

افزونبرمسائلیمانند دیگرآنکهاینمقدارکمنیزتوزیعمکانیوزمانیبسیارناهمگنیدارد.

تنگناهایتوز از بارشنیز مقدار نوساناتساالنه کشور، بارشدر مکانی زمانیو ناهمگن یع

است)مختاریهشی،عمده آبشده بحران نظر از مشکالتبسیار موجببروز ایاستکه

وضعیتیکههرمورد(رخدادهاست.3)بارهایخشکسالطیدودههگذشته (.6233:12-13

براینمونهدمیسالشدتووسعتبیشتری تابستانسالیابد. 6232ر شهر6633ازمجموع،

دراینمیان،کاهش361ایران، تنشآبیگذراندند. با درصدینوزدهشهرفصلگرمسالرا

بارش از درازمدتوکاهشآغازهایکشور در مدتمشابه سیزدهسالآبیجدیدنسبتبه

،6234شته،موجبشدهدرآستانهفصلتابستانهانسبتبهمدتمشابهسالگذدرصدیبارش

ایندرحالیاستکه6(6234،چیانچیت)دنشهربرس311تنشآبیبهدچارشهرهایشمار .

.وضعیتیکهفشارشدهاستیگشتازبیباحتماالًسالیمستمروخشکایازدورهکشورماوارد

میلیونهکتارازدوفرونشستبیشازالبدرپیداشتهودرقزیرزمینیآبمنابعایبرفزاینده

رو،توجه.ازاین3(6234،جاللینمودیافتهاست)هاآبایناراضیکشوروقلیاییوشورشدن

نماید.بهمنابعجدیدبویژهمنابعدردسترسبیشازپیشگریزناپذیرمی


 شوری اندک خزر -ب

هایموسولفاتاستومیزاننمکازنوعترکیباتدارایکلسیم،منیزیخزربدریاچهآ

بین 63محلولآن 62تا استکه لیتر در وحدودگرم شوریآبدریاهایآزاد یکسوم

اقیانوس رودولگاریزشگاهنزدیکبهطقنامترینبخشآبدریاچهمربوطبهنمککمهاست.
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ورترینبخشآنوش(شودتامینمیاینرودازدریایخزرایدرصدروانابرودخانه)هشتاد

.بااینحال،کهدرآنتبخیربیشازورودیآببهدریاچهاستاستبغازقرهمربوطبهخلیج

مختلفبخش در آب محلول امالح مقدار یا شوری میزان  است متفاوت خزر دریای های

 شمالی است؛بخش شمالی و میانی هایبخش از بیشتر شوری دریا، بخشجنوبی در ایکهگونهبه

ppt 61بخش،   علل(.(Zonn, I. S, 1999: 24-28داردppt62وبخشجنوبیppt6321میانی

 بیشتراز شیرین؛ آب هایمختلفایندریا،ورودبخش در آب محلول امالح شوری میزان تفاوت

شوریکرانه و شمالی رودها اندکبودن که است باختری بخش در آب های دراین را ها

عپی در جریانداشته، مانند کرانه آب زیاد تبخیر و دریا سطح در آب وضعواملی هایدر

 رابهدنبالداشتهاست.بااینحال،میزان هابخش این در امالح مقدار افزایش جنوبی خاوریو

است متفاوت نیز سال مختلف فصول در حتی دریابلکه مختلف هایبخش در تنها نه آب شوری

 در آن شدنآب و یخ پیدایش ساالنه، داخلی هایجریان نوسانات مانندبارهعواملیکهدراین

شدت بخش  فصول در آب تبخیر ضعف و شمالی، )الهیجانی، 6236سال بر32: مؤثر را )

یابدواند.همچنانکهاشارهشدمیزانشورویدریایخزرازشمالبهجنوبافزایشمیشمرده

درخاک)پیشین(دانشمندانشوروی6312است.درسالهایشمالیآبتقریباًشیریندربخش

آب از داغستان برای خزر دریای داشتکشاورزی هم خوبی نتایج که کردند استفاده

6(6236،کردوانی) و. دریا آب از استفاده فناوری دانشو ملی کالن طرح نیز ما کشور در

آب کشاورزی، در استفاده برای شور امیدنیشآهای با صنعت علومو دانشگاه محوریت

.کشاورزیومنابعطبیعیساریوهمکاریمتخصصانکشوردرحالاجرااست


 هزینه هنگفت واردات آب -پ

چشم کاهشبارشو به توجه خشکسالیچنددههبا انداز آبای، ترینمهمعنوانبهمسئله

ندهدور،دردستورکارمشغولیکارگزاراننظامسیاسیدرمقیاسخردوکالنتاآینگرانیودل

مسائلامنیتیایراناست.براینپایه،تاکنونراهکارهایگوناگونیپیشنهادشدهاستکهازآن

آذربایجانوگرجستانمیانمی تاجیکستان، توانبهوارداتآبازکشورهاییچونپاکستان،

گمانلآمدهاستکهبیکمبامسئوالنتاجیکمذاکراتیبهعمبارهدستاشارهکردکهدراین

عملیاتی پیشاز پیامدهای و زوایا تمام بررسی آن، زیستیشدن و اقتصادی اینمحیطیِفنی،
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-گورنودرسارزبارهدوریدریاچهمدتوبلندمدتگریزناپذیراستکهدراینتصمیمدرکوتاه
بدخشان شرقتاجیکستان در فاصلهبا کیلومتر دشوصدها کوهستانیو راه ناامنی، ارگذریو

استان معطوفبه اینطرحعمدتاً آنکه دیگر است؛ شده یاد بنیادیطرح تنگناهای از مسیر،

گمان،وارداتآبکند.بیاینزدیکبهسهمیلیارددالرطلبمیخراسانرضویاستوسرمایه

ارباشدعمالًبهعنوانکاالییراهبردیازاینکشورهاحتیاگرروابطوتعاملمناسبیهمبرقربه

ایکشوردراختیارکشورهاییاستکمبخشیازامنیتملییاناحیهاینمفهوماستکهدست

هایمرتبطبارو،جدایازهزینهرود.ازاینثباتینظامسیاسی،شناسههمهآنهابهشمارمیکهبی

وابستگیامنیتآبیکشوردست   اساس بر.طلبدکمدراینبخشحساسیتباالییمیطرح،

افزایش یا پیچیده متقابل وابستگی تئوری رهیافت با دوره تواننمی متقابل وابستگی نامتقارن،

 شود.وابستگی المللیبین منازعه داشتکهجایگزین انتظار همکاریرا مشارکتو از درخشانی

سیاست متقابل  بازیگران نمیا یا کشورها میان آن؛ در که دارد اشاره وضعیتی به جهانی در

 متضمن متقابلهمواره وابستگی بر مبتنی روابط دارد.بنابراین، وجود متقابل مختلف،اثرگذاری

 مبتنی روابط که ندارد وجود کنند.همچنینتضمینیمی محدود را عمل استقالل که چرا اندهزینه

 است طرفین میان قارنت عدم نظریه، این در دیگر بیانجامد.نکته دوطرفه بهسود متقابل وابستگی بر

 این از توانندمی دارند،بیشتر کمتر وابستگی که بازیگرانی دیگریاست. بر یکی نفوذ سبب که

(.درعینحالوارداتآب6233:64کنند)قوام، استفاده زنیچانه برای قدرت ابزار عنوانبه رابطه

هزینهباالییداردکهنظراقتصادیبهازکشورهایهمسایهعالوهبرحجمزیادعملیاتعمرانی،

صرفهنیست.افزونبرمواردبرشمردهازمنظرپدافندیوضرورتثباتامنیتیکشور،بیگمان،

می خطر به درازمدت در را کشور ملی امنیت آب، فضایواردات پیدایش زمینه و افکند

درپیخواهیوافزایشقدرتچانهسهم بزنیهماوردانرا بایدنخستمرحلهنابرایندردارد.

اد.راشناساییوتوسعهدهایمحیطیتوانشهاوظرفیتراشناختسپسهایموجودظرفیت

 
 های جمعیتی کشور موقعیت دریای خزر نسبت به کانون -ت

مساویتقسیممیخزردریای شود:شمالی،میانی،جنوبیکهحجمآببهسهقسمتتقریباً

کم،درصدمساحتکل33حدودیمساحتدریاباشمالیبخشفاوتاست.اینمناطقبسیارمت

درصدحجمکلوحجمیکگرچهحجمآنکمترازرود.بخشدریاچهبهشمارمیترینعمق

باشددرصدکلمی21میانیحدودبخشکیلومترمکعباست.مساحت311میانگیناینقسمت
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بیشترینبخشجنوبیایندریا،است.زردریایخدرصدحجمکل23وحجمآبآنحدود

دارد استودریایخزرکلآبدرصداز14نزدیکبه؛حجمآبرا انباشته اینمنطقه در

دریایخزرترینبخشاست.اینبخشعمیقآندرصدمساحتکل23مساحتآندرحدود

یلومترمکعبک43211حجممیانگیناینمنطقهمترو6111حدودآنبیشینهژرفایاستکه

(ودربخشایرانیدریایخزرقرار6234،شناسیوعلومجویپژوهشگاهملیاقیانوساست)

دارد.ازسویدیگرچهاراستانپرجمعیتکشوریعنیخراسانرضوی،تهران،البرزوآذربایجان

بحرانآبروبه با همینامروز یا نیمهشمالیکشورواقعهستند؛ درروهستندشرقیکهدر یا

فزایشنیازآبیوکاهشمنابعموجودآببهآیندهنزدیکبهآستانهتنشآبیواردخواهندشد.ا

بهدنبالآنوکندمیراتهدیدهاایناستانتغییراقلیم،امنیتتغییرالگویبارشبرخاستهازهمراه

تواندمی را ظرفیتهمامنیتملی که آنجا از کند. آبیمتاثر پاسخگوینیازهایهایموجود

 گیریازآبدریایخزرراگزینهگریزناپذیرکردهاست.هایذکرشدهنیست،بهرهفزایندهاستان

کرانه در شمالیکشور استان سه از خطساحلینزدیکبه طول با 331هایدریایخزر

بیشاز مربع، تق1111کیلومتر پایه بر دارد. قرار ساحلی محدوده در مربع مناطقکیلومتر سیم

 332ساحلی، نوساناتآب، پهنه پهنهخطرو433کیلومترمربعدر کیلومتر1113کیلومتردر

(.6236:2مربعدرپهنهکاربریساحلقراردارد)سازمانبنادروکشتیرانی،


 ومتر()کیل 0:25111های شمالی در مقیاس  های اصلی و جزایر استان :  طول خط ساحل  سرزمین 2جدول  شماره 

 جمع جزایر سرزمین اصلی استان مبنا مقیاس

6:3
31
11
1

IR
S

 2
0
0
3

 

311263-311261گیالن

443263-443263مازندران

66122463263633241گلستان

33421663263323232جمع
 (22: 0930منبع: )سازمان بنادر و کشتیرانی، 



اینمنبعآبیرادرحلبحرانخشکسالیتسهیلهایموقعیتیایندریاکهاستفادهازازمزیت

کند،نزدیکیاینذخیرهآبیبهمراکزپرجمعیتکشوردرنیمهشمالیکشوراست.فاصلهکممی

کاهشهزینه بر افزون تبریز؛ و مشهد کرج، تهران، جمعیتی مراکز با خزر دریای هاسواحل
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تقالآب،هزینهنگهداریازاینخطوطوکردنمسیرهایانتوانددرزمانساختوعملیاتیمی

مسیرهارانیزبکاهد.اینکاهشهزینهکهناشیازفاصلهکماستبویژهدرمقایسهباوارداتآب

بیشترازدیگرکشورهاییکهبهمراتبفاصلهطوالنی تریبامراکزاصلیجمعیتکشوردارد،

نشانمی را اندازهخود نشانمگیریمسافتدهد. جنوبییها ترینبخشساحلیدهدکهفاصله

کیلومتراستوبههمینصورت،663کیلومتروتاکرجحدود31دریایخزرتاتهرانحدود

بندرترکمندراستانگلستان دراستانگیالنتا361بینشهرمشهدتا بندرآستارا کیلومترو

(3کیلومترفاصلهوجوددارد)نقشهشماره321تبریز






















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


 نوسان تراز آب دریای خزر -ث

 خیز سطحآبافتو )پهنابموقتتراز اقیانوسدریاچهها و دریاها نوسانگویای(هاها،

جزروخیزاب،هاییمانندهدرقالبپدیدنوساناین.دربسیاریموارداستمدتترازآبکوتاه

مدتترازنوسانکوتاهنهوگاینیابد.نمودمیهمانعملکردموجبرسطحآبیامدوسونامی

،هایآبیهایطبیعیحوضهدرروندفعالیت.دیگراستایبهنقطهآبعمالًحرکتآبازنقطه

.بدینمعناکهتحجموسطحآبحوضهوشکلسواحلحوضهاسدرترازآبعاملمهمی

رویسرویوپَکهبهصورتپیشداردهایمناطقساحلیدردگرگونیدیابنیترازآبنقش
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زرخدریایایهایکرانهویرانگرسازههایافزایشترازآبیکیازمهمترینپدیده.دهدمیرخ

یراتاقلیم،تغییرتغییمانندنوسانترازآبدریاعواملبودهاست.دربروزاینهایاخیرسالطی

دِ تغییر آبریز، هواییحوزه بارشمنطقهآبو باالآمدگیبیرودخانه، باد، دما، تبخیر، ،6ای،

تغییراتریخت الگویجابجاییاتمسفریو تغییردر هایانسانیمانندپویششناسیبستردریا،

بررویدریاوآب،ورودآبزیرزمینی،بارشیورودهایاصلیساختسدبررویرودخانه

تغییرترازآببهند.براینپایه،اتهشنقشداقرهبغازتبخیرازسطحدریاوخروجآببهخلیج

اینازمهمتریندالیلنوسانترازآبدریایخزرخروجی-دلیلتغییردرمیزانآبورودی

بنیادیدریااهمیتآبدهیولگاوتبخیرازسطحبرشمردهنعواملایمآید.ازشمارمیبهدریاچه

درچنددههاخیرعامل(.دیگرآنکه6234،شناسیوعلومجویپژوهشگاهملیاقیانوس)نداشتهدا

 یکیاز به ایپایهعواملانسانینیز استودبمؤثرشکلسواحلدگرگونیدر ساخته با که

وفرایندهایفرسادطبیعیبازسازیساحلشکارکردهایساحلیمانعازسازه تقویتییشه را

 زیر به ساحلیدریایخزر ازاراضی مربع کیلومتر 113 حدود 6214 تا 6231سال هاست.ازدرک

 در خزر آبدریای تراز قراردارد.نوسان گیالن استان در درصد 24 میزان این از که رفت آب

 ریجیتد -ایحادثه الگوی یک ایندریاچهاز ساحلی تغییرات که دهدمی نشان تاریخی دوره

هایهایدریافتیازایستگاهداده(.برپایهواکاوی6236:613کند)پورکلیوافشاری،می پیروی

متراستکهدر-11/31برابر،(6233-32درسالآبی)خزرترازسنجیمیانگینترازآبدریای

رکاهشمتسانتی43مترودرقیاسباچهارسالپیشباسالآبیپیشازآنهشتسانتیسنجش

هایپیشسالیسالکدامهتاثیرخشاازجملهدالیلکاهشترازآبراپژوهشگران.دهدنشانمی

هایمنتهیبویژهدهیرودخانهآبافتنتیجهوکاهشبارشودردریایخزردرحوضهآبریز

(.6234:32ند)ملک،دانسترودخانهولگا

ینخواهدشدکهاهفزوداایدریاکرانههایزمین،برباکاهشسطحترازآبدریابیگمان،

تصاحبکنندوبرخالفزمیناینمختلفاشکالکندتابهاوسوسهمیربسیاریرویداد هارا

.ندرویآوررحریمقانونیدریاهادهاوزیرساختساختانواعسازهکلیهقوانینومقرراتبه

6211رویآبایندریادردههناشیازپیشایندرحالیاستکهازیکسوهنوز،آثارویرانی

رفتارنوسانیبینیدربارهپیش،کمبوداطالعاتمدونومنظمیاوجوددارندوازدیگرسونبود

کند.میبهممانچنمراهچهدریااین
                                                                                                                                               
1. Surge 
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 گیری از دریای خزر های بهره بازدارنده
رواستکهدرادامهایروبهندهگیریازظرفیتآبیدریایخزرباموانعوعواملبازداربهره

 .شودبهآنپرداختهمی
 

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

یافته گویایآناستکه سالهایموجود دو6413تا باخورشیدینزدیکبه نفر میلیارد

زآبازدایینمکامروزه،.6(6231یدری،بود)حخواهندروروبهبحرانکمبودآبآشامیدنی

باکمبودآبرویاروییکارابرایپیشنهادیوکارراهیکبهعنوانکنآبشیرینازطریقدریا

اینمحیطیزیستپیامدهایهایاقتصادیوهزینهاست،هرچندکهتوجهکانونآشامیدنیدر

کردنآبدرصورتیکهحتیشیرینت.هایبسیارینیزهمراهبودهاسبانقدهاونکوهشروش

هایپسابدرقالبورودمحیطیزیستبرنامهپیامدهایاین،اقتصادیبهصرفهباشدمنظرنیزاز

مهمهایبایستهیکیاز.دنکنمیهایجدیبهمحیطزیستواردآسیبکهشوربهمحیطاست

شودمیبرآوردزداییاست.مکتامینآبشورورودیواحدنشیوه،هاکندرموردآبشیرین

که نود زیستدرصد شیرینمندان آب به ورودی آب در موجود ازکندریایی اعم ها،

دربارهدریایخزرد.نروبنایمسازیازفرآیندشیریندرهنگامهاها،تخموالروماهیپالنکتون

.بربنیاداستفادهکردامیدنیاآشتوانبهصورتمستقیمبرایکشاورزیازاینآبنمیسلماًنیزم

 شیرینبرآوردهایموجود غلظتپسابحاصلاز نمکوحرارت33سازیبا با لیتر گرمدر

شودکهشوریودرجهحرارتبهدریاتخلیهمیخزربیشترینسبتبهوضعیتفعلیآبدریای

اثر آببهتدریجتعدیلدرآمیختنآندر میبا میشود اما نزدیکبهمجرایتوانددرفاصله

درمحیطساحلی،دیگراینکه.دریاییواردکندمندانزیستبرپیامدهایناگواری،کنندهتخلیه

هایناشیازآندرمحیطیطرح،مصرفباالیانرژیوانتشارآالیندههایزیستمهمترینجنبه

یدمناسببرایدرصورتعدماجرایتمهکهکناستآبشیرینهایزهبرداریازساطولبهره

برپایهضوابطسازمانحفاظتمحیطزیست،درصورت.آثارمنفیخودراخواهدداشت،آن

افزایشغلظتمحیطنبایددرفاصلهبیشازتخلیهپساببهمحیط مترازمحل311هایآب،

سازیاولیهانجامشدهدریکمحدودهفرضیدرصدبگذرد.اطالعاتموجودومدل61تخلیهاز

محدودهنشانمی در تقریبیدهدکه ابعاد 211ایبه میزانشوریاز بر 61متر، تا 411درصد
                                                                                                                                               
1. http://jamejamonline.ir/online/671096208659023025. 
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شودوبرایماهیانشاخصمنطقهبیشترینپیامدمنفیایجادخواهدشد.باتوجهدرصدافزودهمی

/.3یشازمتر،تغییراتدماییب611بهنوعتصفیه،تغییراتدماناچیزبودهوتنهادرشعاعکمتراز

می بقیهمحیطتغییراتکمترازدرجهسانتیگرادمشاهده در درجهودرحدود3شودو ./3/1

، دیگران )مظاهریو بود خواهد سانتیگراد 6232درجه :61 که آن نتیجه محیطدریایی،(. در

زدریابینیاست،برداشتآباآنقابلپیشبارهمنفیدرمدهایاپیمهمترینفعالیتیازطرحکه

است)شرکتتوسعهومنابعآبسازیآببهدریاازفرآیندشیرینبرآمدهوتخلیهپسابشور

(.6232ایران،



 اثرات زیست ساحلی  
بخشزیست ساحلی، میهایکمبوم بر در را دریایخزر پَستحاشیه و اینارتفاع گیرد.

شود.بخشاعظممحدودهساحلیمیمترراشامل31ایدارد،ارتفاعمنطقهکهاغلبخاکماسه

هایگیاهیودهد.ازاینرو،عمدتاًگونههایکشاورزیتشکیلمیدرمسیرخطانتقالرازمین

تواننددراینمحدودهزیستکنند.درمحیطجانوریکهقدرتسازگاریباانسانرادارند،می

ایناشیازرژیوانتشارآالیندهمحیطیطرح،مصرفباالیانهایزیستساحلی،مهمترینجنبه

کناست.اگرچهممکناستمنبعتولیدانرژیبرداریازتأسیساتآبشیرینآندرطولبهره

هاراکهبههرحالبایدتوانمیزانانرژیموردنیازاینزیرساختدرمنطقهمستقرنباشد،امانمی

برداریازاینتأسیساتواثرآندرمحیطدرجاییتأمینشود،نادیدهگرفت.ازطرفدیگربهره

نشدن اجرایی صورت در که است تصفیه از پیش عملیات از حاصل لجن تخلیه ساحلی،

دیگران،زیرساخت خواهدداشت)مظاهریو را منفیخود پیامد ، 6232ها :63 بنابراین، در(.

شاخص تامیپیامدترینمحیطساحلی، ناشیاز گازهایآالینده تولید انرژیت، سیساتآبأن

)شرکتتوسعهومنابعآب سازدسازیمصرفانرژیراضروریمیکهبهینهاستکنشیرین

(.6232ایران،



 پیامدهای زیست خشكی 
گذردوبومکشاورزیوجنگلیمیخطلولهانتقالآبدریایخزردرمسیرخوداززیست

مناطقمختلفاینزیست میبومدر متاثر را کندها پیامدهایانتقالآبترینعمده. گسترهدر

جنگلکاهشامنیتگونه،خشکی تخریبمحدوده انتقالخطمسیرطولدر هایجانوریو
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استدورهدربویژه این.ساختمانی آمدفعالیته،دوردر و رفت جمله از ،ترافیک،هایی

گیاهیووجانوریهایامنیتگونهبهکاهش؛هایدسترسیجادهساختوتراشیزمینپاک

 زیستگاهتخریب جانوری حاشیههای انتقال انجامدمیخط درپاک. بیشتر نیز زمینی تراشی

تریناثراینشودکهآشکارترینوعمدهخانهومخازنذخیرهانجاممیهایتلمبهمحدودهایستگاه

ارتفاعفعالیترویرویشگاه 331هایواقعدر ام6111تا باشیممترخواهدبود. داشته یاد به ا

البرزهم درخارجازحوضه درحوضهالبرزهستند. عمدتاً پیامدهای،اینکارمواردبرشمرده

ثیرأینتپیراموننخستهایانتقالشوریآببهزمینکهداردقطامناینبومیبرزیستایگسترده

دریایایننامطلوب انتقالآباز آنکه دیگر خواهدبود. وبخزر تبخیریکهصورتاسطهه

دودرصورتیکهآبدرطیمسیربهوشودهمیاینشوریدرطیمسیرافزبرشدتگیردمی

زمین مهای باعثمیپیرامون شوری این شود، عرصهنتقل زمینشود و جنگلی کههای هایی

انتقالهستندموناپیر ،اینمسیر اینشوریعادتبومزیستتهدیدشوندو به ندارند،هاییکه

هرچند.دیگرینیزدچارشوندمشکالتومسائلبههاواردشوداینشوریبهآنهنگامیکه

استدست شده جنگلپیشنهاد حوضه در شمالیبرایکم البرز بههای خسارتوارده جبران

کناردر،کاریواحیاجنگلبرایشدهبرابرسطحتخریبپنجایباوسعتپهنه؛جنگلیهایپهنه

(.6232درنظرگرفتهشود)شرکتتوسعهومنابعآبایران،منطقهحفاظتشده


 آلودگی دریای خزر  -ب

تریندریاچهدنیاباتنوعزیستی،منابعنفتیعنوانبزرگبهدریایخزر،اخیرنیمدههوطییک

وشکنندگیاماحساسیتاست.وزنژئوپلیتیکباالیییافتههبردی،ارازنظرسرشاروشیالتی

 زیست محیط این به بهرهبستهعلتدریا بیبرداریبودن، انباشتهای و آن منابع از رویه

ایندریاآالینده بحرانچههایمختلف، با هایورودفاضالبهاست.کردروهروبشناسیبومرا

تن231هزارو633ساالنه ورودزر،خصنعتی،شهری،بیمارستانیوسمومکشاورزیبهدریای

 نفتی آلودگی دریاهایآببه ، این در صنایع کنارهایجاد سهولت علت به ،ترابریساحل

رودخانهمنتهیهشتادازمکعبفاضالبمیلیونمتر611ساالنهبیشازیکمیلیاردو سرازیرشدن

دخویتمحدودباتوجهبهزردریایخساحلهایکنارههادربهایندریاچه،دفنغیراصولیزباله

درپیایندریاچهراشناختی،آشفتگیسامانهبوممستقیمبادریاهایآزادپیوندپاالییدریاونبود

هایپساب شهرهایشمالیایرانبهعلتنداشتنسامانهتصفیهفاضالب،دراینمیان، .هاستداشت
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دریایدآلودگیمیکروبیوار درشکلهاوسمومکشاورزیپساب بههمراهشهرینشدهتصفیه

:6232است)مظاهریوعبدالمنافی،آلودگینفتیناچیز درایرانسهمشوند؛بااینحال،میزرخ

)جدولشمارهسه(. رادارداینپهنهآبیجمهوریآذربایجانبیشترینسهمآلودگینفتی(.31


   ای دریای خزر )تُن در سال( ها، شهرها و صنایع در کشورهای کرانه :  حجم آلودگی از منشا روخانه 9جدول شماره 
آلودگی 

 نفتی

 نمك اسید
 فسفریك

نیتروژن، 
 ازت

 -یزیست
 شیمیایى

 کشورها منابع

 هارودخانه 21111 63111 6111 111

 شهرها 23111 62111 2211 3411 آذربایجان

 صنایع 1611 6611 211 64111

 هارودخانه 43311 63111 6311 411

 شهرها 13111 61111 4411 1311 ایران

 صنایع 33311 111 361 63311

 رودخانهها 62311 1111 111 411

 شهرها 311 311 611 311 قزاقستان

 صنایع 3311 1611 611 6311

 هارودخانه 311311 313111 31311 12611

 شهرها 61111 3111 6411 2311 روسیه

 صنایع 4311 211 611 3311

 هارودخانه 1 1 1 1

 شهرها 6111 411 611 611 تانترکمنس

 صنایع 6311 611 2311 3411

 جمع  6113111 331611 614331 623411

 (UNEP, 2015: 28 )منبع

 

 گیری نتیجه
منیتآبیآنپیونددارد.دهندکهامنیتملیج.ا.ایرانبهشدتبااهایموجودنشانمییافته

کمکشورتادودههآیندهبههایمرتبطباوضعیتآبیکشورهمگویایآناستکهدستداده

رغموجودچنینتنگناهاییهنوزالگویمصرفطورفزایندهبابحرانآبدرگیرخواهدبود.به
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اخیررویکر طیچنددهه دیگرسو، از ناکارامداست. سنتیو کشور بهدآبدر کمیمحور

ایهایآبیرووزیرزمینیکشورراتحلیلبردهاستبهگونهتوسعهوافزایششهرنشینیتوانش

رویهازمنابعاینیزبواسطهبرداشتبیهایگستردههایکشورخشکیدهوبخشکهنیمیازدشت

اکیفرارویاندودرکلیتخود،امنیتآبکشورآیندهبیمنآبموجوددچارفرونشستشده

می پیشنهادکشور و جدید منابع یافتن به را پژوهشگران و کارگزاران وضعیت این گشاید.

توانبهاستفادهازآبالگوهایمصرفجدیددرکشوررهنمونشدهاستکهازآنمیانمی

یکهاشمارداشتهاستبهگونهدریایخزراشارهکرد.اینپیشنهادتاکنونموافقانومخالفانبی

تنگناهایموجودمی واکاویوضعیتو منظریبه از کدام نظرمیهر به درپردازند. رسدکه

محیطیموجودنادیدهآیندهنزدیکاینامررخخواهدداداماچنانچهمسائلوپیامدهایزیست

دیریتشودکهمگرفتهشوندزیانوآسیبایناقدامبسیارکالنخواهدبود.بنابراین،پیشنهادمی

توانش فراخور به آب موجود بامنابع دیگر سوی از شوند، بازنگری جمعیتی و محیطی های

توانپیامدهایزیستمحیطیانتقالآبدریایخزرهایروزمیروزترینفناوریگیریازبهبهره

تعاملهایمربوطبهتخریبمحیطزیستراراهکاریابیکرد.گفتگوورافروکاستونگرانی

خزر،ک دریای پیرامونی آبشورهای باره در توانمند و فعال مرزی،ضرورتدیپلماسی های

محیطیوهایزیستهایسطحیومشترک،ارزیابیگیریازآببسترسازیحقوقیمبنیبربهره

اینبرداریپایدارازبهرهوسواحلیکپارچهتوجهبهمدیریتراهبردیمبتنیبرآمایشسرزمین،

دری پهنه پررنگایی، برنامهحضور در یمحیطزیستهایتر دریای خزر، هایانزماسحضور

اتفاقالمللیومنطقههایبینتخصصیکشوردرسازمان نظرنخبگانوایمرتبطبادریایخزر،

گیریهایبهرهمندانحوزهامنیتملیوژئوپلیتیک،ازجملهبایستههایاندیشاستفادهازدیدگاه

 روند.راهبردیدریایخزربهشمارمیازذخیره
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 (،6231قوام،سیدعبدالعلی،)«متقابل وابستگی نظریه چارچوب در ایران ایهسته ژئوپلیتیک 
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 .http://fa.journals.sid.ir ،2 هشمار ،61،دورهجنوبی

 ( علیاصغر، دانش، 6233موحد ایرانهیدرولوژیآب(، تهرانهایسطحی چاپاول، ،:
 انتشاراتسمت.
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