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 424-438صص ،، شماره3، دوره1400بهارجغرافیا و روابط انسانی، 

 مروری بر منابع آب جهانی با نگرش ژئوپلیتیکی

 فرید عباسی

نسانی، گروه االتحصیل کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم فارغ

 faridabbasi@mail.um.ac.ir جغرافیا، مشهد، ایران،

 24/02/1400تاریخ پذیرش:                                                                                   16/01/1399تاریخ دریافت:

 چکیده

جم حشود. های روی زمین است و حدود سه چهارم مساحت زمین را شامل میترین مادهآب یکی از فراوان

نواخت طور یکشود که اگر بهمیلیون کیلومتر مکعب تخمین زده می 1454الی  1360های زمین حدود کل آب

ین وجود از اگرفت. با کیلومتر از سطح زمین را دربر می 7/2میشد، ارتفاعی معادل  در سطح کره زمین توزیع

هان را تشکیل درصد قابل استفاده بشر بوده و منابع آب تجدید شونده ج 0.014های کره زمین، تنها مجموع آب

های هبا حوضگر عدم انطباق مرزهای سیاسی دهد و در چرخه آب مصرفی مشارکت دارد. نقشه جهان بیانمی

برای آب  برابر شده است و تقاضا 3آبریز است که با توجه به این که جمعیت جهان در طول صد سال گذشته 

شتر از آب به عنوان برداری هرچه بیها و منازعاتی را برای بهرهبرابر رسیده است. این مسئله رقابت 7به بیش از 

ی در سطح توجه به تحوالت اقلیمی، اقتصادی و اجتماع یک منبع جغرافیایی قدرت به دنبال داشته است. با

ین باعث جهان، تا اواسط قرن حاضر مردم جهان با بحران آب مواجه خواهند شد. بنابراین کمیابی آب شیر

رگانیکی اتواند در تبادل شود که پیامدهای اکولوژیکی و هیدروپلیتیک آن میامنیتی و سیاسی شدن آن می

شکی که خه مهاجرت و ناامنی بسیار قابل توجه و مهم باشد. در مناطق خشک و نیمه جمعیت کشورها و پدید

. در این دهند، این مناطق به طور بالقوه مستعد درگیری هستندها مرز ملی کشورها را تشکیل میرودخانه

ع آب ه بررسی کلی مناببتحلیلی است، -پژوهش که از نظر نوع کاربردی و از نظر روش کلی تحقیق توصیفی

 جهان با نگرش ژئوپلیتیک پرداخته شده است.

 

 منابع آب، هیدروپلیتیک، ژئوپلیتیک: واژگان کلیدی
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 مقدمه

. حجم شودهای روی زمین است و حدود سه چهارم مساحت زمین را شامل میترین مادهآب یکی از فراوان

نواخت طور یکشود که اگر بهتخمین زده میمیلیون کیلومتر مکعب  1454الی  1360های زمین حدود کل آب

ین وجود از اگرفت. با کیلومتر از سطح زمین را دربر می 7/2در سطح کره زمین توزیع میشد، ارتفاعی معادل 

هان را تشکیل درصد قابل استفاده بشر بوده و منابع آب تجدید شونده ج 0.014های کره زمین، تنها مجموع آب

قتصاد (. با جهانی شدن ا1394صرفی مشارکت دارد )پوراصغر سنگاچین و عسکری، دهد و در چرخه آب ممی

محسوب  و انتقال قدرت از مفاهیم نظامی به قدرت اقتصادی دسترسی به منابع طبیعی یکی از عوامل قدرت

سان دسترسی آ گردد. از آنجا که توسعه اقتصادی و پیشرفت صنعتی به منابع طبیعی وابسته است، مالکیت یامی

بنابراین  های حفظ و بسط قدرت در نظر گرفته شده است.به منابع طبیعی با ارزش، به عنوان یکی از شاخص

(. آب از 1393آبادی، شود )صالحدسترسی به منابع طبیعی آبی قابل اعتماد، یکی از منابع قدرت محسوب می

: 1395ود )طاهرآبادی و همکاران، شهای مختلف استفاده میارزشمندترین مناطبع طبیعی است که در بخش

مصارف  های مختلف، تامین آب مناسب برای(. با توجه به محدودیت منابع آب جهان و تشدید نیاز بخش57

واند ت( که می358: 1395شود )قاسمیه و همکاران، های دنیا محسوب میترین چالشمختلف یکی از اصلی

 ی شود.زمینه ساز رقابت بین فضاهای مختلف جغرافیای

ه خشک نیاز روزافزون انسان به آب از یکسو و کمبود آن از سوی دیگر به ویژه در مناطق خشک و نیم

فت تکنولوژی، برداری از منابع آب، به خصوص منابع آب زیرزمینی شده است. با پیشرجهان، باعث افزایش بهره

حیح صمنابع آب سطحی اگر به طور استحصال آب به ویژه از طریق چاه روز به روز درحال افزایش است. 

ی خواهد گردد که دارای تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسهای آبی شدیدی پدیدار میمدیریت نشود، بحران

ژه در مناطق های حال و آینده به وی(.  امروزه یکی از مهمترین چالش123: 1384بود )علیزاده و همکاران، 

ر هزاره دآبی است. باید پذیرفت که با رشد جمعیت جهان بحران کمآبی و در مواردی خشک جهان، مساله کم

ب به سوم، ارتقای سطح زندگی و بهداشت، گسترش شهرنشینی و صنایع و گسترش کشاورزی، تنازع بر سر آ

 (.49: 1396یابد )کرمی و محمدغفاریان، عنوان یک منبع جغرافیایی قدرت تشدید می

های کنونی مصرف آب غالبا از توسعه یافته یا در حال توسعه، شیوهدر بسیاری از کشورهای جهان، اعم 

ای از معضالت کمی و کیفی فزاینده در زمینه آب در سطوح مختلف مواجه ناپایدار است. جهان با مجموعه

ها به منابع آب در حال تضعیف یکی از منابع های منابع آب و تخلیه حجم عظیمی از آالیندهاست. محدودیت

های آبخیز خاصی از جهان قابل است که جامعه انسانی بر آن بنا نهاده شده است. آب شیرین در حوزهاساسی 
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دسترس بوده و تناسبی بین منابع آب و توزیع جمعیت وجود ندارد. به دلیل محدودیت آب شیرین به اشکال 

که به قابلیت و توانایی  ها فصلی هستند،های آبخیز این  محدودیتشود. در برخی از حوزهمختلفی یافت می

های ها از میزان تغذیه دوباره سفرههای خشک وابسته است. در سایر مناطق، محدودیتسازی آب در دورهذخیره

سازی آب متاثر است. از آنجا که آب ها برای ذخیرهآب زیرزمینی، میزان ذوب برف، یا از ظرفیت خاک جنگل

از این ماده حیاتی ممکن است بسته به گستردگی آلودگی اراضی تنها منبع است و به همین دلیل استفاده 

ای منابع آب مانع از (. ماهیت منطقه1388های زیرزمینی نیز محدود شود )میدوز و همکاران، باالدست و آب

ای که به طور فزاینده آن شده است که جامعه جهانی بیانیه یا کنوانسیون خاصی را برای آن تصویب کند؛ بیانیه

ای بسیار حیاتی است. های بشر را در این خصوص منعکس کند. آب کاالیی منحصر به فرد و مادهق نگرانیعم

های سایر منابع حیاتی از جمله غذا، انرژی، ذخایر ماهی و حیات وحش های این ماده حیاتی ظرفیتمحدودیت

های جنگلی نیز به معدنی و فرآورده دهد. استحصال سایر منابع از جمله تامین غذا، موادرا تحت فشار قرار می

های های آبخیز جهان محدودیتتواند محدود شود. در شماری از حوزهتناسب مقدار کمی و کیفی منابع آب می

آب کامال روشن شده است. در برخی از فقیرترین و ثروتمندترین کشورهای جهان نیز سرانه استحصال آب به 

باشد. رشد جمعیت، توسعه کشاورزی ها و کمیابی در حال کاهش میینهدلیل مسایل زیست محیطی، افزایش هز

و صنعتی در چند دهه اخیر به موازات رشد اقتصادی در چند دهه گذشته باعث شده است تا تقاضا برای آب 

دو چندان شود. این مسئله باعث کسری فزاینده آب حتی در کشورهای توسعه یافته شده و هر روز نیز ابعاد 

گیرد. پیامد این موضوع باعث شده است تا حدود یک سوم جمعیت جهان در کشورهایی ی به خود میاتازه

زندگی کنند که با فشار شدیدی در زمینه منابع آب روبه رو هستند و در صورت استمرار این روندها، در سال 

شود. آب ناشی می حدود دو سوم جمعیت جهان با مشکالتی مواجه خواهند بود که از محدودیت شدید 2025

در حال حاضر، کمبود آب کافی و آلودگی آن موجب بروز مشکالت گسترده در بهداشت عمومی، محدود 

شدن توسعه اقتصادی و کشاورزی و وارد آمدن خسارات شدید به محیط زیست شده است. این مشکالت و 

ه سازد و رکود اقتصادی در ها ممکن است در آینده نزدیک عرضه غذا را در جهان با خطر مواجمحدودیت

در این  (.1394بسیاری از مناطق جهان خصوصا کشورهای فقیر منجر شود )پوراصغر سنگاچین و عسکری، 

 راستا، در پژوهش حاضر به بررسی منابع آبی جهان خواهیم پرداخت.
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 مبانی نظری

 ژئوپلیتیک

 19یک روش تحلیلی از اواخر قرن ای است با معانی گوناگون و متفاوت که به عنوان ژئوپلیتیک واژه

میالدی و در ادبیات آلمانی مطرح شد )جوادی ارجمند  1903میالدی عمومیت یافت. اما به طور خاص در سال 

ها در رقابت برای کنترل یک سرزمین است )کالین (. ژئوپلیتیک عمل حکومت1391یاری، و کیخسرو دولت

های جهانی دارد و در این ای به سیاستژئوپلیتیک نگرش ویژه(. کالز داد معتقد است که 34: 1390فلینت، 

در تعریفی دیگر،  .(Dodds & Atkinson, 2000:162کند )نگرش بر اهمیت سرزمین و منابع تاکید می

های جغرافیایی است، در این تعریف، ژئوپلیتیک توجیه و تفهیم موضوعات مربوط به سیاست با توجه به داده

زاده و ذکی، های جغرافیایی است )قلیپویایی جغرافیا با حضور تمامی عناصر و ارزش همچنین ژئوپلیتیک

الملل توسط های قرائت و نگارش سیاست بینگوید، شیوهحیدر درباره ژئوپلیتیک می(. دره میر25: 1387

: 1377یرحیدر، ای )مهای سیاسی در سطوح ملی و منطقهگیریها بر تصمیمصاحبان قدرت و اندیشه و تاثیر آن

(. به زعم دالبی، ژئوپلیتیک به بررسی نقش عوامل جغرافیایی در سیاست بر اساس رویکرد گفتمان مسلط 22

پیتر تیلور، ژئوپلیتیک را چنین تعریف  (.Dalby & Routledge, 1994پردازد )الملل میقدرت در روابط بین

جهان، به ویژه رقابت بین قدرت های بزرگ و  ی توزیع جغرافیایی قدرت بین کشورهایکرده است: مطالعه

کوهن، ژئوپلیتیک عبارت است از مطالعه کاربردی روابط فضای جغرافیایی با سیاست، اصلی. در تعریف سائل بی

دهد. که تأثیر دو جانبه الگوی فضایی، اشکال و ساختارها را با عقاید سیاسی و سازمان ها مورد مطالعه قرار می

کوشد دانش جغرافیا را در ژئوپلیتیک عبارت است از علم روابط بین فضا و سیاست که می ر،در برداشتی دیگ

پیروز مجتهدزاده ژئوپلیتیک را اثر محیط و اشکال (. Dwivedi, 1990: 5خدمت رهبران سیاسی قرار دهد )

و انتقالی )زمینی، های محیطی، چون موقعیت جغرافیایی، شکل زمین، منابع کمیاب، امکانات ارتباطی یا پدیده

گیری سیاسی، به ویژه در سطوح گسترده دریایی، هوایی و فضایی(، وسایل ارتباط جمعی و ... در تصمیم

ها ملت یخارج استیآنجا که سمعتقد است،  پور(.  کریمی138: 1390)مجتهدزاده،  داندای و جهانی، میمنطقه

 لیاست، مسا ینسب تیموقع ژهیبه و ،ییایجغراف یفضا و طیمح ریها تحت تأثآن ینظام یهایاستراتژ ایو 

ژئوپلیتیک را سیاست برگرفته از جغرافیا یا زمین تعریف  چنانکه رند،یگیشکل م کیو ژئواستراتژ کیتیژئوپل

های محیط (. در تعریف عزت ا.... عزتی ژئوپلیتیک عبارت است از درک واقعیت35: 1381پور، اند )کریمیکرده

منظور دستیابی به قدرت، بنحوی که بتوان در باالترین سطح وارد بازی جهانی شد و منافع ملی  جغرافیایی به

برداری و حفظ منابع توان گفت، ژئوپلیتیک دانش شناخت، کسب، بهرهدر نهایت می و حیات ملی را حفظ کرد.
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 (.1396پرور، ای و جهانی است )جانجغرافیایی قدرت در مناسبات محلی، ملی، منطقه

 

 هیدروپلیتیک

افیای های ناشی از کمبود آب به صورت یکی از مباحث مورد توجه در جغرامروزه مسائل بررسی بحران

وپلیتیک پردازد، هیدرای از علم جغرافیای سیاسی که به بررسی این موضوع میسیاسی در آمده است و شاخه

اشد که به بهای علم جغرافیای سیاسی میمجموعه شود. به بیان دیگر، هیدروپلیتیک از جمله زیرنامیده می

ارت است به طور کلی هیدروپلیتیک عب پردازد.های مختلف میبررسی نقش آب در رفتارهای سیاسی با مقیاس

ائل آن در برداری و حفظ منابع جغرافیایی قدرت با نگرش و تاکید بر آب و مساز دانش شناخت، کسب، بهره

نوان منبع جغرافیایی برداری از آب به عای و جهانی. به بیانی دیگر، استفاده و بهرهمنطقهمناسبات فروملی، ملی، 

-)جان یندگوای و جهانی را هیدروپلیتیک میقدرت جهت دستیابی به اهداف در مناسبات فروملی، ملی، منطقه

 .(1396پرور، 

 

 روش تحقیق

های داده. ز لحاظ هدف کاربردی استاو تحلیلی -توصیفی نوعاز  از لحاظ روش کلی تحقیق تحقیق حاضر

آوری اطالعات ق جمعباشد که منابع مورد نظر از طریای میهای کتابخانهمورد نیاز برای این تحقیق در قالب داده

آوری جمع عتبرهای اینترنتی مو سایت مقاالت علمی ،هانامهکتب، پایانای و استفاده از به صورت کتابخانه

 کیفی است.  ای بر مبنای تحلیلها مبتنی بر اطالعات کتابخانهگردیده است. در نهایت تجزیه و تحلیل داده

 

 های تحقیقیافته

 منابع آب جهان

های زیرزمینی( های آبی جهان )از جمله تخلیه آب از سفرهها و جریانمقدار آب کل جریان ساالنه رودخانه

کیلومتر مکعب از آن به صورت  29000است. از این حجم آب، حدود  کیلومتر مکعب در سال 40700حدود 

هزار کیلومتر مکعب از منابع آب  12الی  11شود. به این ترتیب، ساالنه فقط حدود سیالب به دریاها وارد می

های زیرزمینی را ها و آب تخلیه شده از سفرهجهان منابع قابل دسترسی است که مجموع حجم پایه رودخانه

(. از طرف دیگر توزیع و پراکنش این حجم محدود آب نیز در سطح Shiklomanov, 1993) شودل میشام
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کره زمین بسیار ناهمگون است و توزیع مکانی و زمانی آب نیز بسیار متغییر بوده و منطبق با پراکنش جمعیت 

های روان کره درصد از آب 15باشد. به عنوان مثال، حوزه آبخیز آمازون حدود و نیاز جوامع بشری به آب نمی

درصد از جمعیت جهان در این حوزه ساکن هستند.  4زمین را به خود اختصاص داده است، درحالی که فقط 

درصد جمعیت جهان  23.4ای نیز این تفاوت کامال آشکار است. به عنوان مثال آسیای جنوبی با در سطح منطقه

ذیر را در اختیار داشته و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا درصد منابع آب تجدید پ 4.6تنها  2012در سال 

اند. درحالی که درصد منابع آب تجدید پذیر جهان را در اختیار داشته 0.5درصد جمعیت جهان تنها  5.6با 

 32.6درصد جمعیت جهان  8.6کشورهای آمریکای التین و کشورهای حوزه دریای کارائیب تنها با دارا بودن 

در (. 1394اند )پوراصغر سنگاچین و عسکری، در اختیار داشته 2014ع آب تجدیدپذیر را در سال درصد مناب

المللی آب و محیط زیست در دوبلین ایرلند با توجه به مسائل آب ، کنفرانس بین1992در ژانویه  ،این راستا

ی بر اساس چهار اصل های عملی در سطح جهانی، ملی و محلبرگزار شد. گزارش های کنفرانس شامل توصیه

کند که آب باید به داند و پیشنهاد میپذیر و حیاتی می. آب شیرین را به عنوان یک منبع محدود، آسیب1بود: 

کند که در برگیرنده حضور کاربران، . یک رویکرد مشارکتی را پیشنهاد می2صورت یکپارچه مدیریت شود. 

. نقش اساسی زنان را در مدیریت و 3ریت و توسعه است. گذاران در همه سطوح مدیریزان و سیاستبرنامه

کند که آب باید به عنوان یک کاالی اقتصادی در نظر گرفته شود . پیشنهاد می4کند. حفاظت از آب بیان می

  ICWE, 1992). ؛360: 1395قاسمیه و همکاران، ؛ 156: 1395)خلیلی، 

با ارزش  کند که آب برای بسیاری از کشورها یک منبع( مطرح می2009نظر به اهمیت آب برای بشر، دوکا )

کنند.  استراتژیک است که به این منظور و به دلیل رشد جمعیت جهان از آب کمتری جهت نوشیدن استفاده

کند که می کنند و تاکیدها با طبیعت بر سر آب رقابت میدرصد انسان 40کند که ( اظهار می2011سافریل )

یر غشود، و همچنین به طور ما سبب افزایش تقاضای آب در صنعت و کشاورزی میتوسعه اقتصادی مستقی

 (.1395شود )مرادی و همکاران، کنندگان و سبک زندگی افراد میمستقیم باعث تغییر رفتار مصرف

ای است که مقدار کل آب در آن از بدو پیدایش تاکنون ثابت در نهایت باید گفت، اگرچه زمین محیط بسته

های اخیر نیز برابری داشته است. در سال 9اما در صد سال گذشته، سرانه جهانی مصرف آب رشدی است، 

(. با افزایش پیوسته نیاز جهانی Dellapenna, 2001درصد افزایش یافته است ) 8تا  4مصرف آب، ساالنه 

ها ( و رقابت1394پور، شتهرود کمبود آب در دسترس و قابل استفاده در آینده شدیدتر شود )فربه آب، انتظار می

بر سر این منبع جغرافیایی قدرت افزایش یافته و حتی باعث بروز جنگ آب در فضاهای مختلف جغرافیایی 

 شود.
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 آب های سطحی

روپا ادر سه دهه گذشته، اثرات بسیار مشهود تخریب محیط زیست، به ویژه در ایاالت متحده آمریکا و 

اصطالحی  Channelizationهای بازسازی رودخانه شد. منجر به طرحاعتراضات عمومی را برانگیخت و 

ی ناوبری، است که تمام فرآیندهای مهندسی کانال رودخانه را به منظور کنترل سیل، بهبود زهکشی، نگهدار

ال کشی با شود. کانای و جابه جایی برای ساخت و ساز بزرگراه را شامل میهای کنار رودخانهکاهش فرسایش

ای طیف گسترده ن فعالیت دیگر نظیر ساخت و ساز، تغییر کاربری زمین، شهرنشینی و دفع زباله، ایجاد یکهزارا

ن، عالوه بر ای ها و پوشش گیاهی کرده است.مهرگان، ماهیاز اثرات بیولوژیکی، عمدتا در اعماق دریا برای بی

 شوندحیات وحش نیز تهدید می های مجاور، پوشش گیاهی طبیعی وبا توجه به کاهش سفره آب در دشت

(Brookes, 2002).  ،یر های بزرگ تحت تاثدرصد رودخانه 71در آمریکای شمالی، اروپا و شوروی سابق

باشند یمها متاثر از ساخت سدها (. سرچشمهBuijse et al, 2002باشند )مخازن و سدها، دایک و انحراف می

قرار  های دشت عمدتا تحت تاثیر دشت سیالبیدرحالی که بخششود بیشترین آسیب وارد شود، که باعث می

 ,junkر آلمان )اندازهای در خطر جهان قرار دارند. دهای سیالبی در میان بیشتر چشمگیرند و در نتیجه دشتمی

ر های سیالبی در حاالت طبیعی قرادرصد دشت 10(، تنها Gore & Shilds, 1995( و می سی سیپی )1999

یالبی آن س ای پس از سدسازی، اتصال بین هیدرولوژیکی رودخانه و دشتهای رودخانهکثر سیستمدارند. در ا

د ندارد. های زیرزمینی محدود شده است که در آن پویایی جغرافیایی مورفولوژیکی بیشتر وجوبه مسیر آب

ی به طور تنوع زیست مهاجرت موجودات آبزی دائمی، مانند ماهی و یا نرم تنان آبزی، متوقف شده است و بر

 (. Buijse et al, 2002کلی تاثیر منفی گذاشته است )

های کنند، چالشالمللی انسان ساخت عبور میهای سطحی روان هستند و از مرزهای بیناز آنجایی که آب

ر هاگت، طبق نظریه پیتکنند. به عنوان مثال، متعدد و متنوعی را برای بازیگران صحنه جهانی )کشورها( ایجاد می

توانند باعث ایجاد تنش بین دو کشور شوند. امکان دارد هایی با سرچشمه از کشور همسایه میوجود رودخانه

های پایین دست رود آب این رودها در قسمت علیا ذخیره یا بیش از حد به مصرف رسد و برای آبیاری مکان

دالیل گوناگونی روی دهد، دلیل اول، به مالکیت تواند بنا به پیامدهای جدی ایجاد کند. کمکش بر سر آب می

کنند. دومین گردد؛ زیرا برخی آن را یک دارایی مشترک و برخی آن را مالکیت خصوصی خود تلقی میآب برمی

توان در این زمینه ارایه داد به نقش آب در شود، سومین دلیل که میدلیل به کمیاب بودن این منابع مربوط می

(. در مناسبات ایران و 1393شود، نمونه بارز آن ساخت سدهای بزرگ است )ذکی و نجفی، توسعه مربوط می

ای از رودهای ارس، ساری سو، زوالچای، شهرچای، نازلو چای و قره سو از نواحی ترکیه، بخش عمده
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ان خود ای طوالنی در اعمال فشارهای آبی به همسایگشود و کشور ترکیه که سابقهکوهستانی ترکیه تامین می

های مختلف صنعتی و کشاورزی باعث ایجاد مشکالت ناشی از اب در کشور ها و پروژهدارد با ایجاد طرح

های عظیم مانند پروژه گاپ به صورت غیرمستقیم باعث بروز مسائل شود؛ و همچنین با ایجاد پروژهایران می

 (.1397هدی، شود )اکبری و مشزیست محیطی به ویژه ریزگردها در کشور ایران می

 ی سطحیآلودگی آب ها

یز در سطح نشود. با این حال میزان آن محدود است و توزیع منابع آب آب از منابع تجدید شونده محسوب می

ن و (. امروزه مشکل دسترسی به منابع اب شیری1394زمین متعادل نیست )پوراصغر سنگاچین و عسکری، 

معیت به باشد. بحران آب در گذشته به علت کم بودن جها میسالم یکی از مسایل مهم در بسیاری از کشور

ر این بحران اندازه امروز محسوس نبود، ولی امروزه با افزایش روز افزون جمعیت و نیاز بشر به غذای بیشت

ست اها یک مشکل جهانی عالوه بر آن آلودگی آب(. 1379بیش از گذشته مشهود است )رحیمی و خالدی، 

(. 1395مکاران، نظر در سیاست منابع آبی در همه سطوح احتیاج دارد )مرادی و همداوم و تجدیدکه به ارزیابی 

وجب تغییر مآلودگی آب عبارت است از افزایش مقدار هر متغیری اعم از شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی که 

ای صنعتی هاثر فعالیت اش شود. این تغییر و آلودگی آب، امروزه برخواص و نقش اساسی آن در مصارف ویژه

 رند.  های مختلف قرار داو کشاورزی و بزرگ شدن شهرها، منابع آب سطحی و زیرزمینی در معرض آلودگی

ک به ها و ... هریکش، فضوالت دامهای صنعتی، کودهای شیمیایی، سموم آفتهای خانگی، پسابفاظالب

و از طرف  شودها و شهرها میارد مزارع، کارخانهشوند. آب از یک طرف وها مینوعی موجب تغییر کیفیت آب

ده است. این گردد، درحالی که در هنگام خروج کیفیت اولیه را ندارد و موادی به آن اضافه شدیگر خارج می

ند یا تعادل کنند، ممکن است برای انسان، جانوران و گیاهان مضر باشمواد که همراه آب در طبیعت گردش می

: 1395اروکالیی، پرور و تقی زاده سناپذیری به بار آورند )جانهای جبرانرهم بزنند و زیانها را باکوسیستم

230 .) 

ر در دهد که کمبود آب در بسیاری از مناطق جهان یک چالش اساسی است و از هر شش نفشواهد نشان می

داقل حدهای مختلف، جهان، حداقل یک نفر از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم است. بر اساس برآور

عث این روند با(. David, 2005شوند )با کمبود شدید آب شیرین مواجه می 2050کشور جهان تا سال  50

ای گسترده هکه تبعات آن به همراه ناامنی د،شوهای گسترده جهت تامین آب آشامیدنی میگیری مهاجرتشکل

 ها و ... خواهد شد.ها، تقابلبتبسیاری از منازعات، رقاگیر جامعه جهانی و بروز دامن
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زیادی  های اخیر گسترشهای اسیدی، یکی از عوارض زندگی صنعتی است که از نظر جغرافیایی در سالبارش

های مختلف سیستمها اثرات زیادی بر اکوپیدا کرده و مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. این بارش

 دارند.کره زمین 

کلراید تشکیل  های اسیدی به دلیل انتشار مواد آلوده صنعتی مانند اکسیدهای گوگرد، ازت، گاز هیدروژنبارش

ته در های گذشها در طول سالشوند. میزان این بارششود، که در نتیجه سوختن مواد فسیلی حاصل میمی

ه وسیله انبوه های فسیلی بت. مصرف زیاد سوختکشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا و ... چندین برابر شده اس

ا هرگونه بارش ها شده است. به طور کلی باران یا برف یها منجر به پیدایش این بارشوسایل نقلیه و کارخانه

 (. 1980شود )بابیچ و داویس، باشد به عنوان بارش اسیدی شناخته می 5.6کمتر از  PHدیگری که دارای 

ها و حتی انها بر خاک، آب، ساختمکنند. این بارشها دالر خسارت وارد میه میلیونهای اسیدی ساالنبارش

تاثیرات  شوند وهای کلسیم و منیزیم موجود در خاک میکشاورزی تاثیرات زیادی دارند و باعث انحالل یون

محیط اثر  یم برتواند به طور مستقیم و غیرمستقهای اسیدی میگذارند. بارشمنفی بر آب، خاک و محصول می

حرکت و  های اسیدی قابلیتها شود. نکته قابل توجه در مورد بارشگذارد و موجب تغییراتی در اکوسیستم

جغرافیایی  تواند باعث ایجاد تنش بین فضاهای مختلفها به فضاهای جغرافیایی مختلف است که میانتقال آن

 شود.

 آب های زیرزمینی

برداران قرار دارد. از منابع آب شیرین دنیا هستند که به راحتی در دسترس بهره ترینمنابع آب زیرزمینی، عظیم

های زیرزمینی به یک منبع حیاتی آب برای تامین نیازهای آبی بدل شده است. نیم قرن گذشته تاکنون، آب

 ,UNند )شان وابسته هستامروزه بیشتر از نیمی از جمعیت جهان به آب زیرزمینی برای رفع نیازهای اولیه

برابر کل منابع آب سطحی این کشور،  30تا  20(. در آمریکا در هر زمانی، میزان آب زیرزمینی حدود 5 :2003

ها، بوده است. در این کشور، منابع آب زیرزمینی به طور تقریبی نیمی از آب ها و دریاچهشامل نهرها، رودخانه

های (. آبBurchi, 1999رسد )درصد می 97بیش از کند که در مناطق روستایی به آشامیدنی را فراهم می

درصد از آب شیرین از محل  0.3دهند. تنها درصد از کل آب شیرین دنیا را تشکیل می 31زیرزمینی حدود 

ها، پوشش برفی درصد دیگر دور از دسترس و در یخچال 69شود و حدود ها تامین میها و دریاچهرودخانه

آل هستند که  ها منابعی ایدهو به عالوه، آبخوان (Ssilomanov, 1993شود )یماندگار و اتمسفر ذخیره م
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(. Postel, 1999آیند )حساب میکنند و یک منبع ذخیره بهینه بهدسترسی آسانی برای کاربران محلی ایجاد می

با خاک قابل ها و تثبیت زمین در مناطق این منابع زیرزمینی باعث حفظ اکوسیستم، حفظ جریان پایه رودخانه

های سطحی منبع های زیرزمینی در کنار آب(. بنابراین آب1394پور و همکاران، شوند )فرشتهتراکم می

برداری از منابع آب زیرزمینی برای مصارفی چون کشاورزی، آیند. امروزه بهرهجغرافیایی قدرت به حساب می

آبی، راهکارهای متعددی برای رفع این کم صنعت و شرب توسعه زیادی پیدا کرده است. با توجه به بحران

های ژرف های غیرمتعارف همچون آببحران ارایه شده است که یکی از آنها اکتشاف و استفاده از منابع آب

شوند و های استراتژیک برای یک کشور محسوب میهای زیرزمینی سرمایهبرای مصارف مختلف است. آب

(. آب زیرزمینی مهمترین منبع تامین 62: 1398هستند )کیخایی و عباسی،  هامنابع آب ژرف نیز جزء این سرمایه

آب است و در صورت وقوع ابرخشکسالی به یگانه منبع آب تبدیل خواهد شد. این منابع به دلیل اطمینان 

 شوند. ذخیره استراتژیک آب زیرزمینیپذیری باال به عنوان ذخیره استراتژیک برای شرایط تنش آبی شناخته می

های مختلف به ویژه شرب شود که باید به عنوان ذخیره برای فعالیتبه حجمی از آب زیرزمینی شیرین گفته می

توجهی به ظرفیت تجدیدپذیری آب زیرزمینی و عدم توجه به حفظ ذخیره استراتژیک در آبخوان حفظ شود. بی

یر مسیر سرنوشت یک جامعه شود تواند خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد و موجب تغیمی

های استراتژیک های ژرف به عنوان بخشی از منابع آب زیرزمینی جزء سرمایه(. آب1396)درخشان و همکاران، 

شود. هر نوع آب زیر زمینی که از عمقی بیش از بیشینه عمق معمول برداشت شود یا یک کشور محسوب می

آید. در تعریف دیگر، رزمینی منطقه باشد آب ژرف به شمار میهای معمول آب زیتر از سفرهدر عمقی پایین

متر قرار داشته باشد. این  1200تا  300شود که در عمق های زیرزمینی عمیقی اطالق میمنابع آب ژرف به آب

میلی گرم در لیتر( اغلب برای  4000منابع به دلیل شوری زیاد و وجود مواد جامد محلول در آب )بیشتر از 

های کشاورزی مناسب هستند. این منبع در کشورهایی که اقلیم خشک اسب نیستند ولی برای فعالیتشرب من

های نیمه فسیلی های ژرف به دو دسته آب(. آبShamrukh, 2012و بیابانی دارند منابع با ارزشی هستند )

 شوند:و فسیلی تقسیم می

های ها، آبو به این دلیل که امکان تغذیه از بارشهای آبی در اعماق زمین هستند های نیمه فسیلی: سفرهآب

شناسی منطقه شناسی، هیدروژئولوژی و زمینسطحی و زیرزمینی را دارند تجدیدپذیر و به کمک مطالعات آب

ها، میزان بارش و زمان قابل شناسایی هستند. تجدیدپذیری منابع آب ژرف به تراوایی رسوبات و سازنده

ی آب نیست. ممکن است ینی بستگی دارد. تجدیدپذیری به معنای تجدید هر سالههای زیرزمماندگاری آب
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 ,Louks & Fosterو یا یک میلیون سال برسد اما در نهایت تجدیدپذیر است ) 1000، 100دوره تجدید به 

2006).  

های در سفره های زیرزمینی قدیمی هستند و سنی بیش از چندین هزار سال دارند. این منابعهای فسیلی: آبآب

ر نیستند بلکه شوند. به عبارت دیگر، این منابع تجدیدپذیآب کامال محبوس هستند و از هیچ منبعی تغذیه نمی

شورها ک(. این ذخایر آبی در برخی از Louks & Foster, 2006آیند )به نوعی ذخیره نهایی آب به شمار می

 (.1398شوند )کیخایی و عباسی، میبرداری مانند استرالیا، لیبی و ... شناسایی و بهره

کنند. با ن نفوذ میها کیلومتر به اعماق زمیشوند و تا دهها میهای ژرف وارد اقیانوسدر بسیاری از اوقات آب 

ای وابسته است معیار پذیرفته شده و کاملی احیهن-توجه به اینکه عمق سفره به شرایط هیدروژئولوژی محلی

زمینی از غیرژرف نیست. اختالف بار هیدرولیکی بین دو سفره و وجود آب زیربرای تفکیک سفره آب ژرف 

چند میلیون  های زیرزمینی با گسترش چند کیلومتر مربع تابا هیدروشیمی متفاوت در دو سفره و یا سفره آب

 .(Jasechko, 2017تواند ویژگی منابع آب ژرف تلقی شود )کیلومتر مربع می

های ودخانهن توجه داشت این است که به موازات بروز عواملی که باعث کاهش آب رنکته دیگری که باید به آ

ب از ظرفیت آهای جهان به علت افزایش تقاضای های آب زیرزمینی نیز در تمام قارهشوند، سفرهمهم جهان می

مدتا عپایدار، به صورت پیوسته درحال کم شدن است. تلمبه کردن بیش از حد آب، پدیده جدیدی است که 

 هایی مانند موتورهای دیزلی و برقی میسر شده است. در نیم قرن اخیر و به کمک فناوری

ای روبه رو است. این کسری آب تا حدودی نامرئی است. از آنجا که در بنابراین جهان با کسری آب گسترده

شود، غالبا به چشم یهای زیرزمینی تامین ممقطع کنونی، بیشتر این کسری آب از پمپاژ بیش از حد از آب

ها، فقط زمانی آشکار ها یا توسعه بیابانسوزی جنگلهای آب زیرزمینی، برخالف آتشآید. فرو افتادن سفرهنمی

ها اتفاق بیافتد. از سوی دیگر، امروزه مسایل و مشکالت آب به مانند ها خشک شده  مهاجرتشود که چاهمی

با امنیت غذایی جامعه جهانی گره خورده است. عدم توفیق  گذشته دیگر محدود در مرزهای ملی نیست و

های های آب زیرزمینی به معنی آن است که اکنون سفرهها در محدود کردن پمپاژ در حد بازده پایدار سفرهدولت

اند، درحال فروکش است. پیامدهای آب کشورهایی که بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده

پدیده کاهش تولیدات کشاورزی و به ویژه غالت این کشورها و روی آوردن آنها به بازارهای انسانی این 

به عالوه نگاه غالب در برداشت (. 1394)پوراصغر سنگاچین و عسکری،  جهانی برای تامین مواد غذایی است

ه و ظرفیت تحمل منابع ها، صرفا ابعاد و نگاه اقتصادی و افزایش تولید بوداز منابع آب به وسیله این فناوری
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های زیرزمینی و مالحظات زیست محیطی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پیامد طبیعی این امر افت آب

ها با آب شور شده و در برخی از موارد بروز های زیرزمینی و بعضا جایگزین شدن این سفرهسریع آب

هایی که درحال حاضر بسیاری از کشورهای ست، پدیدهزایی را به همراه داشته اهای نشست زمین و بیابانپدیده

)پوراصغر سنگاچین و عسکری،  ی زمین با آن دست به گریبان هستنددرحال توسعه واقع در کمربند خشک کره

1394.) 

 

 آلودگی آب های زیرزمینی 

های ینده آبآال ی آشامیدن شود،ای که آب زیرزمینی را آلوده کند و باعث آلودگی آب مورد استفادههر ماده

خیره سازی، های صنعتی، نشت نفت اتفاقی، نشت بنزین از مخازن ذهای زبالهشود. سایتزیرزمینی نامیده می

توانند یمها، تنها برخی از موادی هستند که کشها و علفکشمواد شیمیایی مورد استفاده در اسپری آفت

و رادون آب  های اصلی هستند. آرسنیکل نیز از آالیندههای زیرزمینی را آلوده کنند. بنزین و سوخت دیزآب

نی جریان های زیرزمیهای دفن زباله به آبهای زیرزمینی را مسموم خواهند کرد. ترکیبات خطرناک از محل

ی زیرزمینی هادرصد مردم آب مورد نیاز خود را از آب 50رسند. در ایاالت متحده یابند و به آبخوان میمی

زیرزمینی  هایها پیش بسیاری از آبکنند. مدتها برای دسترسی به آبخوان چاه حفر میند. آنکنتامین می

وع نکردند و مقدار هر های مختلف آن پاک میها آب را از طریق حرکت در قسمتخالص بودند. میکروب

 (.206: 1393دادند )خورشید دوست، آلودگی را کاهش می

دی، فاضالب های اسیهای حرارتی، بارشبات، مواد شیمیایی، فلزات، آلودگیتواند شامل رسومنابع آلودگی می

ه کاهش (. با ادامه روند آلودگی منابع آب زیرزمینی و در نتیجDolan, 1997های زیستی باشد )و آلودگی

امین آب لی در تالملتوان انتظار داشت که بازیگران در سطوح مختلف محلی، ملی و بینتوان استفاده از آنها می

امل و یا های مورد نیاز به همکاری، همگرایی و تعشوند و برای تامین حداقلمورد نیاز خود دچار مشکل 

 سلطه، رقابت و دشمنی روی آورند. 

 

 منازعات آب

های آبریز است که با توجه به این که جمعیت جهان گر عدم انطباق مرزهای سیاسی با حوضهنقشه جهان بیان

برابر رسیده است. این مسئله  7برابر شده است و تقاضا برای آب به بیش از  3گذشته  در طول صد سال
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برداری هرچه بیشتر از آب به عنوان یک منبع جغرافیایی قدرت به دنبال داشته ها و منازعاتی را برای بهرهرقابت

حاضر مردم جهان با  است. با توجه به تحوالت اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان، تا اواسط قرن

ای است که در حال به رسمیت شناختن کمبود آب بحران آب مواجه خواهند شد. وضعیت جهان به گونه

الوقوع بوده است. بنابراین کمیابی آب شیرین باعث سال گذشته جنگ آب قریب 20شیرین است. در طول 

تواند در تبادل ارگانیکی یتیک آن میشود که پیامدهای اکولوژیکی و هیدروپلامنیتی و سیاسی شدن آن می

(. در مناطق 16: 1381جمعیت کشورها و پدیده مهاجرت و ناامنی بسیار قابل توجه و مهم باشد )عسگری، 

دهند، این مناطق به طور بالقوه مستعد ها مرز ملی کشورها را تشکیل میخشک و نیمه خشکی که رودخانه

 .(Grossman, 2004درگیری هستند )

 

 گیریهنتیج

های ترین فعالیتهآب بخش جدایی ناپذیر زندگی ماست. دامنه تاثیر و نفوذ آن از نیازهای فردی روزانه تا پیچید

نیازی  شود. به عنوانهای فرهنگی و اجتماعی را شامل میفعالیتکشاورزی، اقتصادی و صنعتی و همچنین 

ع انسانی و تعیین کننده در زندگی و کامیابی جوامهمیشگی، از ابتدای تاریخ بشر، دسترسی به آب یک عنصر 

بزرگ  هایها از اجتماعات نخستین تا سطوح ملت و کشورهای کنونی بوده است. بسیاری از تمدنتکامل آن

ظر از اینکه اند. صرف نهای رودهای بزرگ مانند دجله و فرات، نیل و سند شکل یافتهباستانی در امتداد دره

 ر است.ترین نیازهای بشترین و ضروریکنیم، آب یکی از اساسیچه مکانی زندگی میچه کسی هستیم و در 

غییر مکان ای است که در یک مکان ساکن نبوده و به صورت جاری از جایی به جای دیگر تماهیت آب به گونه

ضاد، و تانداز جغرافیای سیاسی جهان باعث شده تا اختالف، همکاری، رقابت، دهد. این ویژگی در چشممی

یاست بخش جدایی ناپذیر مناسبات کشورها با یکدیگر و سمذاکره بر سر منابع آب و مدیریت منابع آب 

و  کشور گسترش پیدا کرده است 150ای که در میان حوضه رودخانه 263ها تلقی شود. وجود خارجی آن

های ن آبهمچنی کشورها دارد.مرزهای ملی را درنوردیده تاثیر غیرقابل انکاری بر روابط و مناسبات این 

کشورها ایفا  ای در شکل دهی به مناسباتزیرزمینی به عنوان ذخایر استراتژیک جامعه بشری نقش تعیین کننده

 باشد.کنند و نیازمند حفظ و نگهداری مداوم از سوی کشورها میمی
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