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 چكيده
المللـي    شود و موقعيت راهـبردي و روابـط بيـن         امروزه آب يكي از منابع مهم اكثر كشورها تلقي مي 

عنوان يـك كـاالي اقتـصادي        نقش اين عامل حياتي به.  كشورهاي مختلف به اين مقوله پيوسته است
توسط بسياري از كشورها پذيرفته شده و از طرفي جايگاه راهبردي بسياري از كشورها به آن وابـسته   

با توجـه   .  اين مقاله به طور خاص به بررسي و نقش آب در موقعيت راهبردي ايران پرداخته است  .  است
هـاي    به اينكه در اكثر موارد و مقاالت مختلف، ايران را يك كشور خشك و كـم آب بـا خشكـسالي               

دانند، اين مقاله با بينش و نگاه ديگري به مقوله آب،  وضعيت آب ايران را در مقايـسه يـا                متمادي مي
عنوان يك كاالي راهبردي كه موقعيـت         داند و برآن است كه آب را بايد به  كشورهاي همسايه بهتر مي

در جهت نشان دادن اين موقعيت با بررسـي كتـب و         . راهبردي ايران را نيز ارتقا خواهد داد، نگريست
ها،   درياچه:  مقاالت مختلف فارسي و التين و تحليل آنها در اين پژوهش، ابتدا منابع آبي در ايران شامل

هاي مرزي و از همه مهمتر دو منبع ژئواستراتژيك درياي خـزر و خليـج فـارس و             ها، رودخانه چشمه
اهميت آنها در ايجاد موقعيت راهبردي ايران خصوصاً در خاورميانه بررسي شده، سپس به نقش آب در   
موقعيت ترانزيتي ايران و اهميت تنگه هرمز در اين موقعيت برجسته اشاره شده است و در پايان نيـز         
راهكارهايي در جهت حفظ اين موقعيت ارائه گرديده كه شا مل تجارت آبهـا بـه صـورت حقيقـي و                  

 . است مجازي

بحران آب، سد سازي، آب مجازي، مديريت منـابع آبـي ايـران، موقعيـت راهـبردي،            :  ها كليد واژه 
.ترانزيتي موقعيت
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 مقدمه

شـود و موقعيـت راهـبردي و روابـط            در حال حاضر آب يكي از منابع مهم كشورها تلقي مـي  
هاسـت، بلكـه      تنها منبع حيات انـسان      آب نه .  المللي كشورها رابطه تنگاتنگي با اين مقوله دارد بين

 . رود شمار مي عنوان يك منبع حياتي مهم به براي بسياري از جوامع نيز به
عنوان عامـل توسـعه       آب يك منبع طبيعي مهم است كه در مناطق آسيايي و اقيانوس آرام به   

سال آينده خواهد بود و همين طور عامل مهـم در كـشاورزي، صـنعت، مـدرنيزه شـدن و                50 در
در بسياري از كشورهاي اطراف اقيـانوس آرام     . رود شمار مي هاي برقي به مصارف خانگي در نيروگاه

عنوان منبع تضاد و      خصوص در مناطق كم آب، ذخاير آبي در حال كم شدن است و از اين رو به   به
 1 .كشمكش بين كشورها در آمده است

برداري صحيح از منابع طبيعـي از جملـه منـابع آبـي              امروزه مفهوم توسعه يافتن در گرو بهره
است و عالوه بر مصارف ياد شده، در موقعيت ترانزيـتي بـسياري از كـشورها نـيز مهـم شـمرده                       

شدن زمين و تغييرات جوي، اهميـت         اين منبع حياتي در چند دهه اخير با توجه به گرم  .  شود مي
عنوان يك عامل اساسـي در موقعيـت راهـبردي كـشورها در               دوچنداني يافته است و از اين رو به  

بـه  .  آمده و كشورهاي مختلف درصدد ارائه راهكارهايي جهت حفظ و ارتقاي اين موقعيت هستند         
هـاي    دليل اهميت آب در جهان كنوني، اقدامات و مطالعـات زيـادي در ايـن زمينـه در سـازمان                

بيست مطالعه در اين       UNEPو  WBCSD،  1998 براي مثال در سال  .  مختلف انجام شده است
تواننـد اسـتفاده موثرتـري از آب داشـته            ها مـي  اند چگونه شركت خصوص انجام داده و نشان داده

ويـژه آبهـاي مجـازي        از اين رو مفاهيم جديدي ازجمله مديريت منابع آبي و تجارت آب به    . باشند
  2 .اين عرصه وارد شده است در

ـان        70 طور به نقل از صندوق جمعيت ملل متحد طي   همين برابـر و    3 سال گذشته، جمعيت جه
عنوان يك كاالي اقتصادي توسط بسياري        اكنون نقش آب به  3 .برابر شده است 6 مصرف آب در جهان 

مقاله حاضر  . از كشورها پذيرفته شده و از طرفي جايگاه راهبردي بسياري از كشورها به آن وابسته است
منابع آبـي و    )  الف:  به دو موضوع در زمينه بررسي جايگاه آب در موقعيت راهبردي ايران پرداخته است   

 .راهكارهايي در جهت حفظ و ارتقاي اين موقعيت) نقش آن در موقعيت راهبردي ايران؛ و  ب
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 منابع آبي ايران و نقش آن در موقعيت راهبردي) الف
براي نشان دادن نقش آب در جايگاه راهبردي ايران الزم اسـت ابتـدا بـه منـابع آبـي ايـران                       

شود و سپس به بررسي آب در خاورميانـه و نـيز اهميـت آن در ترانزيـت و نقـش آنهـا در                    اشاره
 .موقعيت راهبردي ايران پرداخته شود

 منابع آبي ايران
درجـه جنوبـي و       53 درجه شمالي و  32 كشور جمهوري اسالمي ايران، در نيمكره شمالي در 

كيلـو متـر      1648000 اين كشور سرزمين پهناوري است كه . در منطقه خاورميانه واقع شده است
نزديـك  .  باشـد   جوار داراي مرزهاي آبي متعدد و متنوعي مي     ايران با كشورهاي هم 4 .مساحت دارد

رودخانـه كوچـك و بـزرگ تـشكيل           26 از مرز مشترك كـشور را       )  كيلومتر  1918 (درصد 22 به 
كيلومـتر از آن      2700 كيلومتر است كه از اين مقـدار          8755 كل مرزهاي كشور حدود (دهند  مي

اي مربـوط بـه روخانـه ارس          ترين مرز رودخانـه  بزرگ). كيلومتر نيز خشكي است 4137 دريايي و 
اي مربوط بـه رودخانـه دريـرج بـه طـول تنهـا                ترين مرز رودخانه    كيلومتر و كوچك 475 طول  به

تنها رودخانه مرزي قابل كـشتيراني      .  باشد  كيلومتر و قسمتي از مرز مشترك ايران با عراق مي  2/5 
ارتفاعات الـبرز و زاگـرس در ايـران از            5 .باشد  كيلومتر باكشور عراق مي     86 ايران اروندرود به طول  

  6 .ترين منابع آبي قابل دسترس هستند مهم

 هاي ورودي به كشور  ترين رودخانه وضعيت مهم
هاي هيرمند و هريـرود      توان رودخانه هاي ورودي به كشور را مي ترين رودخانه طور خالصه مهم به

 . شد سو در غرب دانست كه در ادامه به آنها پرداخته خواهند سو و قره در شرق و ارس، ساري
هاي   ميليارد مترمكعب از كوه     8/5 رودخانه هيرمند با آورد تقريبي ساالنه حدود     : ـ رودخانه هيرمند

در حال حاضر سهم ايران از آب       .  شود كيلومتر وارد مي 1050 غرب كابل سرچشمه گرفته و پس از طي 
 . ميليون مترمكعب در سال است 800 مترمكعب در ثانيه با حدود  26 رودخانه هيرمند حدود 
ميليـارد  2/1 رودخانه هريرود در شرق كشور با دبي متوسط ساليانه حـدود    :  ـ رودخانه هريرود
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آب %  50 باشد كه طبق آخرين توافق انجام شده، كشور ايران حق اسـتفاده از     مترمكعب جاري مي
ميليـون مترمكعـب اسـت و ايـن         150 ميزان برداشت فعلي آب از رودخانه هريرود حدود         . را دارد

دهـد، پـس از       كيلومتر از مرز مشترك ايران و تركمنستان را تشكيل مـي         112 رودخانه كه حدود 
ميزان آب خروجي از اين نقطه شايد به دليل كم        .  شود دريافت شاخه كشف رود از ايران خارج مي

عنوان درصـدي از      تواند به رسد اين مقدار مي اهميتي آن تاكنون گزارش نشده است، اما به نظر مي
 . آب خروجي كشور به حساب آيد

ها در غرب كـشور و در مـرز كـشور ايـران و                اين رودخانه :  سو سو و قره هاي ساري ـ رودخانه
هايي در خصوص بهره برداري از آب آنها بين كشور ايران و تركيه وجـود          پروتكل.  تركيه قرار دارند

 . دارد، ولي همواره بر سر اجراي آنها اختالفاتي با كشورهاي مقابل مشاهده شده است
كيلومتر به  1070 اين رودخانه از كشور تركيه سرچشمه گرفته و پس از طي       :  ـ رودخانه ارس

كيلومتر از آن مرز بيـن كـشور ايـران بـا ارمنـستان و آذربايجـان را               475 ريزد كه  درياي خزر مي
دليـل اضـافه شـدن        هاي مختلف رودخانه، بـه   حجم آورد ساليانه ارس در قسمت. دهد تشكيل مي
اين مقدار در محـل سـد ارس طبـق گزارشـات موجـود حـدود                .  ها به آن متفاوت است   سرشاخه

بيـن    50 -  50 برداري از آب رودخانه ارس به نسبت مـساوي          بهره.  باشد  ميليارد مترمكعب مي 8/4 
 7 .ايران و كشورهاي همسايه تقسيم شده است

 هاي خروجي از كشور  ترين رودخانه وضعيت مهم
هـاي شـمال      تـوان رودخانـه     هاي خروجي از كشور را مـي    ترين رودخانه در اين بخش نيز مهم

هاي غرب كشور دانست كه توضيحات اجمـالي پـيرامون       استان خراسان، رودخانه اترك و رودخانه
 . شود آنها در ذيل آورده مي

ها عمدتا به صورت متوالي از ايران سرچشمه گرفته و بـا   اين رودخانه:  ـ شمال استان خراسان
حقابـه ايـران از آب ايـن        .  شـوند   ميليون مترمكعب از كشور خـارج مـي         120 آورد ساليانه حدود    

برداري از آنهـا در حـال       از وضعيت بهره.  است 50   - 50 هاي موجود عمدتا ها طبق پروتكل رودخانه
 . حاضر اطالع دقيقي وجود ندارد



11 

 

 

اين رودخانه از بخش اترك خارجي كـه از خـاك تركمنـستان سرچـشمه                :  ـ رودخانه اترك  
ترين شاخه آن رودخانه سمبار و اترك داخلي كه در داخـل كـشور ايـران جريـان                    گرفته و بزرگ

ميليون مترمكعب اسـت    440 حجم جريان ساليانه در محل چات حدود        .  دارد، تشكيل يافته است
ميليون مترمكعب در حال حاضر در دسـت   85 ميليون مترمكعب از آن سهم ايران بوده و 220 كه 

 .بهره برداري است
هـاي    توان به دو دسته رودخانـه   ها را به طور كلي مي اين رودخانه:  هاي غرب كشور ـ رودخانه

هـاي بـا      در بخش رودخانه  .  بندي كرد   هاي با آبدهي زياد تقسيم  با آبدهي كم تا متوسط و رودخانه
هايي چون قوره تو، كنگير، ميمه، دويرج و غـيره وجـود دارنـد كـه               آبدهي كم تا متوسط رودخانه

هـايي كـه خـط مـرز دو           به رودخانه . باشند عموما از ايران سرچشمه گرفته و به صورت متوالي مي
. گوينـد   هاي در امتـداد مـرز دو كـشور را محـاذي مـي               كنند، متوالي و رودخانه   كشور را قطع مي

 8 .است 50 -50 برداري از آبها اغلب به ميزان هاي موجود بهره پروتكل

هـاي    رودخانـه .  هاي ذاب و سيروان قـرار دارنـد         هاي با آبدهي زياد، رودخانه  در بخش رودخانه
ميليارد مترمكعـب را از كـشور خـارج          3 -4 ذاب و سيروان در مجموع آورد متوسط ساليانه حدود 

 . كرده و هيچگونه پروتكلي جهت بهره برداري از آب آنها با كشور مقابل وجود ندارد
اين رودخانه كه از ارتباطات مشترك در كشور ايران و آذربايجـان در              : ـ رودخانه آستارا جاي

ميليـون مترمكعـب را جمـع         70 اي حدود     شمال غربي ايران سرچشمه گرفته است، آورد ساليانه   
اين رودخانه در قسمت اعظمي از طول كوتاه خود مرز دو كشور را      .  ريزد آوري و به درياي خزر مي

دهد و تاكنون نيز پروتكل رسمي در خصوص بهره بـرداري از آب آن بيـن دو كـشور                 تشكيل مي
 9 .منعقد نشده است

هـا جايگـاه راهـبردي        شـود ايـن رودخانـه       هاي مرزي ايران، مشخص مـي       با مطالعه رودخانه 
خـصوص اگـر از آنهـا در جهـت ارتبـاط بـا همـسايگان و                    به.  آورند  مناسبي براي ايران فراهم مي    

 .طور صادرات آب استفاده گردد همين
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 : هاي ايران درياچه
دسته اول  :  توان از نظر كميت آب آنها به دو دسته تقسيم نمود       هاي داخلي ايران را مي درياچه

درياچه نيريز، هامون، حوض سلطان و غيره كه وجود آب در اين         : هاي موقت هستند؛ مثل درياچه
هـاي دائمـي      دسته دوم درياچه  .  ها به مقدار واردات آب رودها و نزوالت جوي بستگي دارد     درياچه

اين درياچه را به مناسبت مجاورت با شهرسـتان رضـاييه درياچـه             .  باشند مانند درياچه اروميه   مي
تريـن    ميليارد متر مكعـب بـرآورد شـده و از بـزرگ            12 گويند، مساحت آن حدود  رضاييه هم مي

اين درياچه به علت موقعيت جغرافيايي خود در شمال غربي ايران با سه         . هاي داخلي است درياچه
ترين راه ارتباطي بيـن      كشور روسيه در شمال و تركيه و عراق در مغرب مجاور است، وانگهي سهل

باشــد و از نظــر ارتبــاطي از اهميــت بــسياري           شــرق و غــرب آذربايجــان در خــاك ايــران مــي        
  10 .است برخوردار

 : ها چشمه
ـاي متعـددي      ايران چون از نظر آبهاي زيرزميني غني است، طبيعي اسـت كـه داراي چـشمه          ه

ـاي         متاسفانه آمار دقيقي از تعداد چشمه. باشد مي هاي موجود در كشور در دسـترس نيـست و آماره
هاي موجود در    ، تعداد چشمه1356 طبق آمار منتشره در سالنامه آماري سال .  دسترس تقريبي است

چشمه آب معدني و گرم     500 از اين تعداد حدود 11 .باشد مورد مي  8069 مناطق مطالعه شده حدود 
گرم و معدني فراوان در       هاي آب   وجود چشمه .  اند  اي را به وجود آورده وجود دارد كه موقعيت برجسته

ايران اگر با ايجاد امكانات و تاسيسات مناسب همراه گردد، به منطقه جاذبـه گردشـگري و سـياحتي        
ريـزي و مـديريت بهينـه         اين امر مستلزم برنامه   .  دهد و مقادير كالني ارز به كشور خواهد كشانيد      مي

ـاري متخصـصان علـوم                ـات و همك منابع، صرف هزينه قابل توجيه از نظر اقتصادي براي خلـق امكان
گـرم،    هاي آب معـدني و آب       عالوه بر خواص درماني و گردشگري چشمه  .  پزشكي و جغرافيايي است

ـاي    از اين رو با توليد انرژي از مصرف سوخت  .  توان از آنها در كشاورزي و توليد نيرو استفاده كرد مي ه
اين موضوع عـالوه بـر جلوگـيري از       .  هاي آينده نيز به آنها نيازمندند، جلوگيري نمود فسيلي كه نسل

  2 1 .شد وابستگي اقتصادي به بيگانگان موجب حركت كشور به سوي توسعه خواهد
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ايران منـابع آب معدنـي      «:  دارد  مدير يك شركت فرانسوي، در اين زمينه اظهار مي    اليف بري، 
قوي و زيادي در خاورميانه دارد و بايد از اين منابع در جهت كـسب درآمـدهاي اقتـصادي باالتـر           

هـايي دارد تـا       با توجه به كمبود آب آشاميدني در كشورهاي عربي، ايـران پتانـسيل        .  استفاده كند
توانـد در ايـن       هاي آب معدني شود و مي    بتواند تبديل به توليدكننده بزرگي در زمينه توليد بطري

المللـي    گذاري در اين مـورد در بازارهـاي بيـن          هاي نوين استفاده كند و با سرمايه زمينه از فناوري
توانند از نظر راهبردي موقعيـت مناسـبي را بـراي          ها نيز مي در نتيجه اين چشمه  13 ».رقابت نمايد

 .ايران فراهم كنند

 منابع آبي جنوبي و شمالي
كند و از طرف جنوب از        ايران چون پلي درياي خزر را به خليج فارس و درياي عمان متصل مي

درياي خزر از طـرف شـمال و       14 .يابد طريق اقيانوس هند به آبهاي آزاد ديگر بنادر در جهان را ه مي
ايران .  اند  درياي عمان و خليج فارس در جنوب موقعيت راهبردي مناسبي را براي ايران فراهم آورده     

بين دو منبع مهم انرژي در جهان واقع شده است و اين موقعيت منحصر به فردي در بين كـشورها     
 : طور مختصرتوضيحاتي ارايه شده است به دليل اهميت اين دو در مورد هر يك به. كند ايجاد مي

 :ـ خليج فارس
ترين و بهترين موقعيت سياسي را بـراي          موقعيت خليج فارس و بحر عمان در جنوب مطمئن   

كيلومـتر شـامل      1880 طـول   خط سـاحلي جنـوب بـه      .  مرزهاي جنوبي ايران فراهم ساخته است 
هـاي شـمالي خليـج فـارس و           و تمام كرانه )  از گواتر تا تنگه هرمز (هاي شمالي خليج عمان  كرانه

حـدود  .  باشد  از مصب آن تا دهانه نهرخين و مقسم المياه شط مي )  شط العرب(بخشي از اروندرود 
آبهاي ساحلي دركشورها متفاوت است و هر كشوري كه با دريا مجاور است بـراي خـود حـدي را        

باشد و حد دريايي ايـران در         ميل دريايي مي    3 تحت حاكميت قائل است كه حداقل آن از ساحل  
ميل ذكر شده كه كليه جزاير ساحلي و جزايـر دور          12 شركت ملي نفت ايران  1358 نشريه سال 

 14 .گيرد از ساحل را در بر مي
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هاي گذشته از نظرگاه كـشورهاي مختلـف واالتريـن            اي است كه از زمان  خليج فارس، منطقه
ايـن منطقـه بـا پـشت سـر گذرانـدن            .  ديد ژئوپوليتيك و ژئواستراتژيك را داشته و همچنان دارد   

سال از اهميت يافتن تاريخي به علت كشف و صدور نفـت وجـود ذخـاير گـسترده انـرژي و            100 
ها   همچنين تحوالت در نظام سياسي، اقتصادي و امنيتي در منطقه، كانون توجه بسياري از قدرت    

تـرين مناطـق      تـرين و حـساس      در نيم قرن اخير بدون ترديد خليج فارس يكي از مهم  .  بوده است
هـاي    هاي ژئوپوليتيك ومحاسبات راهبردي بوده است و بـا توجـه بـه دگرگونـي               جهان در نگرش

هاي دو دهه اخير، انقالب ايران و مخالفت بـا    المللي، جنگ و درگيري عميق و جاري در سطح بين
تريـن    رود كه به مهـم     اين منطقه مي 21 توان ادعا كرد كه در قرن  روند صلح اعراب و اسراييل، مي

ها و محاسبات راهبردي در آيد و به تعبير كالسيك ژئوپوليتيك،  قلـب زميـن        كانون توجه نگرش
اهميت خليج فارس براي جهان امروز پوشيده نيست و يقينـا كـشورهايي نظـير امريكـا         . نام گيرد

اهميـت خليـج    .  ضمن هراس از موقعيت راهبردي ايران، درصدد كنترل بر ايـن منطقـه هـستند           
 : فارس براي امريكاييان از آن جهت است كه

 ترين ذخاير نفت است؛  داراي بزرگ. 1 
 به لحاظ راهبردي دنباله اقيانوس هند است؛ . 2 
 هاي اعراب و اسراييل پيوند خورده است؛ با درگيري. 3 
 احساس خطر از ناحيه اسالم سياسي در كشورهاي منطقه و روند روز افزون آن؛ و. 4 
 15 .وابستگي چرخ صنعت غرب به امنيت ترانزيت نفت در اين منطقه.  5 

يـابيم كـه ايـن منطقـه          از منظر راهبردي و با نگاهي تاريخي به منطقه خليج فارس، در مـي            
هاي مختلف بوده و ناگزير اهميت       اي مورد طمع قدرت عنوان منطقه به 20 و  19 قرن  2 همواره در 

هـا و     هـا، برنامـه     راهبردي يا ژئواستراتژيك منطقه خليج فارس بيشتر در رابطه با اميال و خواسـته   
با بـروز تحوالتـي كـه از آغـاز دهـه           .  شد هاي منطقه بررسي مي هاي احتمالي از طرف قدرت طرح

عنوان آقاي منطقـه      قرن به   2 كه براي حداقل   (شروع شد، از جمله خروج بريتانيا از منطقه  1971 
شـاهد تحوالتـي اساسـي و عمـده در          )  كنننده امنيت منطقه نقـش داشـت       و قدرت برتر و تامين

  16 .وضعيت راهبردي و ژئواستراتژيك منطقه بوديم
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عنـوان يـك      موقعيت ويژه خليج فارس از نظر دارا بودن ذخاير غني نفت و گاز و اهميت آن به   
هاي اخير منطقه كـه متكـي بـر ايـدئولوژي             بازار مطلوب اقتصادي، تغيير و تحوالت سياسي سال  

شدت بـه ايـن منطقـه         اسالمي است و بسط و حركت آن در كشورهاي منطقه، توجه جهان را به        
 .معطوف داشته است

خليج فارس عمدتا شامل كشورهايي است كه بـا مـسايل و مـشكالت سياسـي، اجتمـاعي و              
اين امر به بازيگران خارجي فرصت الزم را براي ايفاي نقـش           .  رو هستند اقتصادي و ساختاري روبه

عامل بيگانه با حضور مستقيم خـود، نقـش اصـلي را در             .  اصلي در منطقه خليج فارس داده است    
هـاي    مانـدگي   هميـن عقـب   .  كند و اين خود پيامد اوضاع داخلـي منطقـه اسـت            منطقه بازي مي
  17 .هاي موجود در منطقه هستند ثباتي ها و بي ساز ناامني ساختاري، زمينه

نقش برجسته ايران در منطقه به دليل دارا بـودن بـاالترين مـرز بـا خليـج فـارس، موقعيـت               
راهبردي بي نظيري براي اين كشور فراهم كرده است؛ چرا كه مانع از كنترل كشورهاي بيگانه بـر      

طلب سعي كردند نقش ايران را در كنترل         شود و در ساليان اخير كشورهاي فرصت اين منطقه مي
اين منبع و منطقه ژئواستراتژيك كمرنگ كنند؛ مانند جعل نام خليـج فـارس و ادعـاي مالكيـت                 

 .جزاير خليج فارس و غيره

 : ـ درياي خزر
درياي خزر در شمال ايران نيز از جمله منابع آبي است كه اهميت راهبردي فراوانـي بـه ايـن           

وجود منابع انرژي سرشار و غني در حوزه درياي خـزر، سـبب شـده اسـت كـه            . كشور داده است
اش بـه مثابـه يكـي از          آمـيز حقوقـي     رغم اوضاع ابهام    هاي اخير به    حوزه درياي خزر در طول سال  

از يازده هـزار سـال قبـل كـه          18 .اي و جهاني تبديل شود هاي منطقه مناطق راهبردي براي قدرت
مانده درياي پاراتييس از درياي سياه و مديترانه جدا شده، شـايد تـا بـدين حـد             درياچه خزر باقي

خزر در حـالي وارد قـرن       .  ويژه ايرانيان، پراهميت و حساس نبوده است    نشينان خزر به براي ساحل
و حـتي خبرسـازتر از كـانون        » بيضي راهبردي «هاي    عنوان يكي از كانون   ويكم شده كه به بيست

اگر در قرون گذشـته     .  هاي خبري دنيا قرار گرفته است  ه رسانه ديگر، يعني خليج فارس، مورد توج
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 »خـزر «م    شد، امروز در آغـاز هـزاره سـو          شناخته مي » خاويارهاي طاليي سفيد«درياچه خزر با 
 19 .شـود   عنوان حوزه بكري از منابع گسترده انرژي فسيلي و نفـت و گـاز جهـان شـناخته مـي                  به
اي مهم و راهـبردي       هاي خاص خود، منطقه     دليل موقعيت و ويژگي   هرحال حوزه درياي خزر به به

شود كه پس از فروپاشي شوروي و ظهور سه كشور جديد ساحلي بر اهميـت آن افـزوده        تلقي مي
دليل شرايط خاص ژئوپليتيك، سياسي، تاريخي و نظامي از      در عين حال اين منطقه به.  شده است

خيز و بااهميت جهان است و موضـوعات مختلـف در آن بـراي كـشورهاي منطقـه و                نقاط بحران
ايـن منطقـه حلقـه اتـصال ميـان اروپـا و آسـيا، محـل                 .  باشد  هاي بزرگ حايز اهميت امي     قدرت
هاي كهن و تنوع نژادي، نقطه پيوند دو دين بزرگ اسـالم و مـسيحيت و بـاالخره يكـي از               تمدن

 20 .مسيرهاي مهم ترانزيت و اتصال انرژي منطقه به اروپاست و بايد به حفـظ آن همـت گماشـت            
كيلومـتر مـرز بـا ايـن درياچـه، داراي موقعيـت               1000 خوشبختانه كشور ايران با داشتن حدود       

دليل همين موقعيت راهبردي كه درياي خزر براي ايران ايجـاد      به.  راهبردي قدرتمندي شده است
اي درصـدد كاسـتن از مالكيـت          كرده است و اهميت روزافزون آن، كشورهاي منطقه و فرامنطقـه 

 . ايران بر اين گنجينه مهم راهبردي هستند
هـا    هاي مرزي و ورودي و خروجي به كشور، درياچه   رودخانه:  منابع آبي ياد شده در باال، شامل

دهنده اهميـت     تر از همه آنها دو منبع مهم آبي خليج فارس و درياي خزر، نشان ها و مهم و چشمه
اين منابع آبي در موقعيت راهبردي كشور ايران و بيانگر اين واقعيت است كه منـابع آبـي امـروزه             
بيش از ساير متغيرها در موقعيت راهبردي كشورها نقـش دارد و خوشـبختانه ايـران داراي ايـن                    

دليل همين موقعيـت ژئواسـتراتژيك        باشد و تاثيرگذاري ايران در منطقه به  فرد مي ثروت منحصربه
خوبـي    ايرانيان از وجود اين موقعيت برجسته و نقش آب در ايجاد اين فضا به  .  دوچندان شده است
اند و در ايـن زمينـه        داده طور كه از هزاران سال پيش به آب اهميت فراواني مي آگاه هستند، همان

ابوبكر محمد بن الحسن الكرجي، دانشمندي ايراني بود كه بيش        . اند هاي فراواني انجام داده فعاليت
ايرانيان نخستين  «:  كند  مك لويي اظهار مي   .  نگاشتاستخراج آبهاي پنهاني    كتاب به نام  1000 از 

آب   ».هاي زراعي منتقـل كردنـد       ها را به زمين     مردمي بودند كه با ساختن چرخ آبي، آب رودخانه
با نگاهي  .  ناميدند  در سرودهاي مذهبي زرتشت بسيار آمده است و خداي نگهبان آب را آناهيتا مي    
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هـاي پاسداشـت آب در        يـابيم كـه همـواره آييـن         هاي ايران قبل و بعد از اسـالم، درمـي     به سنت
اسـفند را نـوروز رودهـا         13 براي مثال،   .  زمين به نيكويي و با مراسم خاص برگزار شده است      ايران
  21 .ناميدند مي

 نقش منابع آبي در موقعيت ترانزيتي ايران 
دهنده نقش برجسته منابع آبي در موقعيت راهـبردي ايـران            ازجمله مباحث ديگري كه نشان

صنعت ترانزيت در دنياي امروز     .  باشد است، استفاده از منابع آبي در حمل و نقل و ترانزيت كاال مي
هـا و ايجـاد جايگـاه         اهميت بسيار زيادي در درآمدزايي، ايجاد اشتغال و ارتقاي ارتباط ميان كشور  

نظير خـود كـه در چهـار راه           دليل موقعيت جغرافيايي بي     اين نقش در ايران به.  راهبردي آنها دارد
تـر    ترانزيتي شرق و غرب و از طرفي شمال و جنوب قرار گرفتـه اسـت، بـسيار پررنـگ و حيـاتي              

دليل عدم دسترسي به آبهـاي        اند، به   كشورهايي كه در همسايگي شمال ايران قرار گرفته .  باشد مي
، نياز شديدي بـه گـذرگاه ايـران         )جز راه آبي   به(هاي ديگر  هاي باالي حمل كاال از راه آزاد و هزينه

  22 .شود نظيري براي كشور ايران محسوب مي دارند كه مزيت بي

هـاي    عنوان پل ارتباطي ميان شرق و غرب عالم از ديرباز مورد توجه كشورها و تمـدن       ايران به
اي و مجاورت با خليج فارس و تنگه هرمـز كـه محـل              قاره اين نقش ارتباطي ميان.  دنيا بوده است

كـه    طـوري   هاي نفتي است، بر اهميت ايران در نظر نـاظران خـارجي افـزوده، بـه         ترانزيت محموله
فـارس   خليج.  گردد هاي جهاني مي هرگونه تحول سياسي در آن موجب برانگيخته شدن حساسيت

مثابـه برخوردگـاه      دم تاريخ ارزش فراواني داشته و به     عنوان يك راه آبي و دريايي از همان سپيده به
وجود درياچه مازندران در شـمال      .  هزار ساله دارد    اي چندين   هاي بزرگ خاورباستان پيشينه  تمدن

و خليج فارس و درياي عمان در جنوب كشور، باعث شده است كه ايران گـذرگاه مناسـبي بـراي          
اي بـراي     دسترسي ايران بـه آبهـاي گـرم مزيـت عمـده           .  انتقال كاالها به كشورهاي مختلف باشد

شود؛ چرا كه اگر كـشوري بـه آبهـاي گـرم دسترسـي                موقعيت راهبردي اين كشور محسوب مي   
. شود  بست قرار دارد و ارتباط آن با كشورهاي ديگر بسيار محدود مي       نداشته باشد، به نحوي در بن
هاي آبي كه جزو قلمرو سياسي و جغرافيايي ايران است، منـابع خليـج         بدون استفاده از ايران و راه
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الجيشي و راهـبردي،    دليل داشتن موقعيت ممتاز سوق جايي نخواهند داشت و ايران به فارس راه به
اسـت، داراي    عالوه بر اينكه از نظر ذخاير نفت مقام دوم و گاز مقام اول را در خليـج فـارس حـائز        

يكـي  .  باشد  كننده مي هاي انتقال نفت و گاز از كشوري صادركننده به كشورهاي مصرف بهترين راه
كشور ايران بـا   .  هاي آبي بسيار مهم در ترانزيت منابع انرژي و كاالهاي ديگر، تنگه هرمز است از راه

هاي همه جزاير ايرانـي و عمـاني،          توجه به وجود جزاير ايراني در ميانه تنگه هرمز و محاسبه كرانه    
طبق قرارداد مرزي ايران و عمان، داراي مالكيت سياسي و جغرافيايي در قسمت اعظم ايـن تنگـه       

وآمدترين آبـراه جهـان اسـت، در كنـترل            رفت ترين و پر  عنوان بزرگ تنگه هرمز كه به 23 .باشد مي
اين منطقه مهم در ايران عالوه بـر اهميـت ترانزيـتي در كـشور، مـانع از                   .  باشد  مستقيم ايران مي

تهديدها و مخاطرات كشورهاي ديگر شده است؛ چرا كه كـشورهاي مختلـف نـيز از ايـن راه بـه                   
نظـير راهـبردي،      سـبب هميـن موقعيـت بـي         به.  پردازند  مبادله كاالهاي خود با ديگر كشورها مي    

 .كشورهاي مختلف درصدد كاستن از ارزش اين آبراهه هستند
تواند در جهـت حمـل        هاي مرزي فراواني است كه از آنها نيز مي   از طرفي ايران داراي رودخانه

طور براي ارتباط و حمل كاال از طرف شمال، وجود        همين. كاال به كشورهاي همسايه استفاده كند
 . درياچه خزر داراي اهميت فراواني است

 ـ آب در خاورميانه و جايگاه راهبردي ايران در منطقه 
زده، نقـش     مساله بحران آب در خاورميانه و از طرفي قرار گرفتن ايران در اين منطقـه بحـران        

اغلـب كـشورهاي خاورميانـه      .  سـازد   مهم منابع آبي اين كشور را در موقعيت راهبردي نمايان مـي 
در (نياز راهبردي بـه آب        1970 كشورهاي منطقه در سال     .  نظر آب شيرين بسيار فقير هستند  از

خـصوص در     رغم تهي شدن منـابع آب، بـه         به.  پيدا كردند )  زمينه مصارف خانگي، صنعتي، و غيره
آب، رشد جمعيت در اين منطقـه افـزايش داشـته و مـشكل بحـران آب را درمنطقـه                    مناطق كم

  24 .دوچندان كرده است

سـال آينـده بـسياري از         20 اي اسـت كـه در         گونـه   جدي بودن بحران آب در خاورميانه، بـه    
كشورهاي منطقه قادرنخواهند بود آب مورد نياز كشاورزي، صنعتي، آشـاميدني و ديگـر مـصارف           
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ميليـو ن نفـر       232 كشور در جهان بـا جمعيـتي معـادل            26 امروزه بيش از   .  خود را تامين كنند
 .كشور درخاورميانه قرار دارد 9 كمبود آب دارند كه از اين كشورها تعداد 

ترين مناقـشات در      جدي.  برداري از آب، بستر مناقشات احتمالي در منطقه است چگونگي بهره
كه سه جنگ متوالي بر سـر آب بيـن اعـراب و         هاي رودهاي اردن و ليتاني وجود دارد، جايي حوزه

حضور اسراييل در منطقه و مهاجرت رو به افزايش آنان بـه منطقـه،    . وقوع پيوسته است اسراييل به
رنـگ در آرم      نوار آبي   2 وجود  .  عنوان چالشي براي اسراييل درآيد   باعث شده است كه مساله آب به

دهنـده    بخش خاورميانه، يعني نيل و فرات است و نـشان        پرچم اسراييل نمادهايي از دو رود حيات
درصـد از منـابع پايـدار آب        40 حـدود   25 .اهميتي است كه اين كشور براي مساله آب قائـل اسـت    

تاميـن  )  كرانه بـاختري رود اردن، دريـاي جليلـه و ارتفاعـات جـوالن              (اسراييل از اراضي اشغالي     
شود و برخي تحليلگران سياسي اعتقاد دارند تنها آب اسـت كـه سـرانجام سرنوشـت اراضـي                    مي

  26 .اشغالي و جنگ يا صلح در اين منطقه را مشخص خواهد كرد
آب «گزارشي تحت عنـوان       1993 المللي مطالعات راهبردي لندن در اوايل سال   موسسه بين 

اي در مـورد كمبـود آب در          منتـشر سـاخت كـه در آن ديـدگاه تـازه             »و ناپايداري در خاورميانه
در اين گزارش منـابع آب در سـه      .  خاورميانه و پيامدهاي سياسي و اجتماعي ناشي از آن ارايه شد

همچنيـن،  .  ها تحليل شـد    اندازهاي منازعه و همكاري در اين حوضه زا بررسي و چشم حوضه تنش
المللـي مـورد      اي و بيـن     پيامدهاي بحران آب خاورميانه براي امنيت ملي كشورها و امنيت منطقه     

تاكيد قرار گرفته و تاكيد شده كه در هيچ جاي دنيا به انـدازه خاورميانـه مـساله كمبـود آب بـر                    
زا   هاي آبريز تنش    حوضه.  گيري مناسبات سياسي مرزي و اقتصادي بين كشورها موثر نيست    شكل

 :در اين گزارش عبارتند از
 مشترك بين مصر، سودان، اتيوپي و شرق آسيا؛: حوضه آبريز رود نيل. 1 
 مشترك بين تركيه و عراق؛ و: حوضه آبريز رودهاي دجله و فرات. 2 
 .مشترك بين اسراييل، اردن، سوريه و لبنان: حوضه آبريز اردن و ليتاني. 3 

دليل برخورداري از مازاد نسبي آب و نداشتن حوضـه آبريـز مـشترك         در اين گزارش، ايران به
هـاي ژئوپوليتيكـي ايـران در         وسيع با همسايگان مورد بررسي قرار نگرفته و اين مساله از ويژگـي         
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باشد و به بحراني كـشورهاي منطقـه        موقعيت ايران در منطقه خوب مي 27 .منطقه خاورميانه است
شود كـه     بيني مي   بندي آب نداشته و پيش      خصوصاً عربي نيست؛ چراكه ايران تاكنون مساله جيره 

در نتيجه ايران از لحاظ منابع آبي در منطقـه          .  سال آينده نيز نگراني جدي نخواهد داشت   20 طي
دهنده موقعيت مناسـب ايـران در ميـان           نشان)  1 (جدول شماره   .  موقعيت راهبردي مناسبي دارد

 .كشورهاي عربي است
هاي كم به خودكفايي بااليي در زمينـه آب    شود، ايران با وجود بارش طوركه مالحظه مي همان

شايد كمبود آب زيادي در ميان كـشورها داشـته باشـد،            .  در ميان كشورهاي منطقه رسيده است  
. ولي آنچه اهميت دارد وابستگي بسيار كم اين كشور به كشورهاي منطقـه در ايـن زمينـه اسـت            

در مقايـسه بـا كـشورهاي منطقـه         )  درصـد 93/6 (خودكفايي ايران در زمينه آب مورد نياز خـود           
كشورهاي منطقه وابستگي زيادي به آب دارند كه نتوانستند در اين زمينـه     .  باشد فرد مي منحصربه

به خودكفايي الزم برسند؛ براي مثال ميزان آب قابل دسترس كـشور مـصر در مقايـسه بـا ايـران            
باشـد كـه ايـن امـر موجـب بهبـود              بيشتر است، اما ميزان خودكفايي اين كشور به آب كمتر مي      

 . موقعيت راهبردي ايران در منطقه شده است
ساز تالش گسترده آنها در جهت رفع اين كمبود است، آنچه       كمبود آب در بين كشورها زمينه

اهميت دارد شيوه از بين بردن كمبود آب است كه از طريق وارد كردن آب باشد يا خودكفايي در          
. كشور ايران با ايجاد خودكفايي در زمينه آب خود را از وابستگي آب نجـات داده اسـت        .  جهت آن

ايـن  .  خودكفايي يعني تامين آب در داخل كشور بدون نياز به وارد كردن آب از كـشورهاي ديگـر      
تنها در زمينـه      ساز موقعيت راهبردي مناسب براي ايران است؛ زيرا ايران نه        مساله در منطقه زمينه

تواند به كشورهاي داراي وابـستگي آب در ايـن          آب خودكفا و بدون وابستگي است، بلكه حتي مي
مـيزان بارنـدگي و آب      )  2 (در جدول   .  زمينه كمك كند و موقعيت خود را در منطقه تقويت نمايد

 . قابل دسترس در كشورهاي مختلف خاورميانه از نظر منابع دروني و بيروني آورده شده است
شود، كشور ايران با وجود بارندگي كم منابع آب قابل دسترس خود       طور كه مالحظه مي همان

دهنده توان ايرانيان در كنترل منـابع آبـي          نمايد و اين امر نشان را بيشتر از منابع داخلي تامين مي
باشـد،    است و موجب بهبود موقعيت ايران چه از لحـاظ راهـبردي و چـه از لحـاظ امنيـتي مـي                      
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در ...)  ماننـد تركيـه، پاكـستان، مـصر و          (نمايند    كشورهايي كه منابع زيادي را از بيرون تامين مي   
المللـي بـا      هايي در زمينـه بيـن    علت كشمكش معرض تهديداتي قرار دارند؛ چرا كه ممكن است به

ها به كـشورهاي      آنچه اهميت دارد اين است كه كشورها براي كاهش وابستگي  .  رو شوند خطر روبه
ديگر و نيز بهبود موقعيت راهبردي خود در اين زمينه، بايد كمبود خـود را بـا مـديريت صـحيح                   

 .منابع آبي در داخل كشور خود تامين نمايند

 راهكارهايي جهت حفظ و ارتقاي موقعيت راهبردي ايران از لحاظ منابع آبي ) ب
ايران از لحاظ بارندگي و منابع آبي با وجود موقعيت مناسب در سطح منطقه جايگاه مناسـبي       

امروزه مساله آب نقش بسزايي در موقعيت راهبردي      .  يافته و غربي ندارد در ميان كشورهاي توسعه
كشور ايران نيز در    .  بيني شده است كه در آينده جنگ بر سر آب اتفاق بيفتد      كشورها دارد و پيش

جهت حفظ و ارتقاي اين موقعيت بايستي اقدامات اساسي را اتخاذ كند؛ ازجمله راهكارهـايي كـه            
در زمينه حفظ و ارتقاي اين موقعيت اشاره شده است، مديريت منابع آبي و صادرات و تجارت آب      

 : است كه به سبب اهميت آن در ادامه به بررسي اين دو پرداخته شده است

 :ـ صادرات آب
آبي قرار دارد و در اين منطقه جايگاه مناسبي از لحـاظ منـابع آبـي              كشور ايران در منطقه كم

هاي مرزي در اين كشور و از طرفي وجـود خليـج فـارس، دريـاي                 با توجه به وجود رودخانه.  دارد
مـساله    توانند در جهت ارتقاي موقعيت راهبردي خود در منطقه به   عمان و درياي خزر، ايرانيان مي
هاي مرزي و منـابع آبـي خـود در جهـت            ريزي دقيق از رودخانه صادرات آب بينديشند و با برنامه

صادرات آب استفاده كننـد و بـر كنـترل و تاثيرگـذاري خـود بـر كـشورهاي منطقـه بيفزاينـد،                      
اند و از طرفي دانـش     خصوص اينكه كشورهاي همسايه ايران از لحاظ آب با كمبود زيادي مواجه به

 .برداري از آبها ندارند الزم را در زمينه بهره
تنها در خاورميانه، بلكه در بسياري از كشورهاي جهـان باعـث شـده كـه               مساله كمبود آب نه

كشورها بيش از پيش به تجارت آب بينديشند و كشورهايي كه آب مازاد دارند، به كشورهايي كـه    
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رحمـان نـصيري، كارشـناس مـسايل سياسـي در خـصوص آب،              .  كمبود آب دارند كمك كننـد     
صادرات آب به نفع ما و كشورهاي همسايه است؛ زيرا وابستگي كشورها بـه بكـديگر را     «:  گويد مي

وقتي كشوري بداند براي تامين آبش به مـا         .  شود  كند و مانع از بروز جنگ و خونريزي مي زياد مي
شود و اين باعث ايجاد و گـسترش ثبـات       گاه با ما وارد جنگ نمي طور قطعي هيچ نيازمند است، به

شود؛ چرا كـه وقـتي كـشوري          در منطقه خواهد شد، كاري كه چند سالي است در اروپا انجام مي    
عنوان نمونه، كشور تركيـه       به  28 ».رسد  ثبات سياسي داشته باشد، به ثبات و رشد اقتصادي نيز مي   

گيرنـد و     با كنترل آب رودخانه دجله و فرات كه از اتفاعات شـرقي ايـن كـشورها سرچـشمه مـي         
به منظور آبگيري سد بزرگ آتـاتورك،        1990 خصوص بستن جريان آب رودخانه فرات در سال  به

تواند قدرت خود را از طريق آب بر كشورهاي عـراق و سـوريه        نشان داد كه در صورت ضرورت مي
 .اعمال نمايد
هاي فرانسوي و اسپانيايي جهت       طوردر ميان كشورهاي غرب مديترانه، مذاكراتي بين مقام    همين

ـام اسـت           ـال انج دولـت اسـپانيا سـعي دارد از طريـق واردات آب            .  ايجاد زيربناي صادرات آب در ح
. گذرد، مشكل كمبود آب در مناطق اطراف بارسلونا را حل كنـد           رن كه از جنوب فرانسه مي  رودخانه

ايتاليا طرح واردات آب را به مناطق    .  هاي ديگري نيز براي واردات آب تحت بررسي است در اروپا طرح
كردن ذخايـر    خشك جنوب كشور از طريق ساخت يك خط لوله در زير درياي آدرياتيك جهت وارد

  29 .دآب آلباني تحت بررسي دار
كشور لبنان، سوريه، اردن،      6 افت منابع آبي در     :  المللي بيروت هشدار داده شد  در همايش بين

بيني شـد كـه       همچنين پيش .  آفرين خواهد بود    فلسطين، كويت و عربستان كامالً جدي و مشكل 
صـورت    در اين فاصله ايران، تركيه، عراق و مصر كـه منـابع آبـي بيـشتري در اختيـار دارنـد، بـه                    

براي صدور آب كه در آينده مشتريان آن بيشتر از نفـت  .  كشورهاي صادركننده آب در خواهد آمد
اند و بازارهـا را       انديشي پرداخت و تا ديگران راه را بر ما نبسته   اكنون بايد به چاره خواهند بود، از هم
هـاي آن درك      اند، جلو افتاد و اين نياز مبرم و اساسي را با تمام ابعاد و ويژگـي           از آن خود نساخته

البته ايران در زمينه صادرات آب چند سالي است كه مذاكراتي با كشور كويت انجام داده و       30 .كرد
نامـه اوليـه انتقـال        در متن موافقت  .  منعقد نموده است    1383 اي با اين كشور در سال  نامه موافقت
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دولـت ايـران و     «آب ايران به كويت كه به تصويب هيأت وزيران وقت رسيده بود، آمـده بـود كـه        
هزار مترمكعب آب شيرين از طريق احداث خط لوله از ايـران بـه                900 دولت كويت انتقال روزانه 

هـاي خشكـسالي و       كشور كويت با درنظر گرفتن شرايط طبيعي و مراعـات كـاهش آب در دوره               
شرايط قهري را مورد موافقت قـرار داده و دولـت كويـت دريافـت آب و بازپرداخـت بهـاي آن را                    

در روزنامـه     31 ».همچنين آب دريافتي از ايران تنها در خـاك كويـت مـصرف شـود        . تضمين كند
طرف، وزير وقت نـيرو، در        ، صفحه چهار، آقاي مهندس بي 1379 بهمن  12 چهارشنبه   ،آفتاب يزد

ايـن طـرح از     ...  «:  اند  رابطه با شايعات صادرات آب به كشورهاي حاشيه خليج فارس عنوان داشته     
ميليون مترمكعب آب مورد بحث در ايـن طـرح نيـز            300 هر نظر دربرگيرنده منافع مالي است و 

گونـه    درصد از آبهاي غير قابل استحصال خوزستان است كه در صورت توافق بـدن هيـچ    4 حدود 
برابـر  250 سـنت يعـني حـدود         25 اي براي ايران و از سر رودخانه به قيمت هر مترمكعب           هزينه

احمد خرم، معاون وقت امور عمراني وزارت كـشور،         ».قيمت عرضه داخلي به فروش خواهد رسيد
ميليـارد    20 هر سال بيش از     «:  كند  بيان مي   1380 ، سال 45 ، شماره توسعهدر مصاحبه با نشريه 

شود كه براي جلوگيري از اتـالف آن         مترمكعب آب جاري در خوزستان به خليج فارس ريخته مي
ريال 110 كه هزينه توليد يك مترمكعب آب خام       سد در اين استان ساخته شود، در حالي 20 بايد 

وي تـصريح     ».رسـد   ريال به فروش مـي   400 هزار و  2 است، همين مقدار آب در صورت صادرات 
ميليارد مترمكعب آب ذخيره كنيـم و بـا           20 توانيم    سال، مي  10 با فروش آب ظرف مدت «:  كرد

ايـن طـرح در صـورت اجـرا           ».درصد برسـانيم    60 درصد به  30 ادامه فروش راندمان آبياري را از 
درصـد  2200 مزاياي زيادي براي كشور ايران دارد؛ از جملـه اينكـه صـادرات هـر مترمكعـب آب            

توانيم يـك سـد عظيـم        ميليون مترمكعب آب در هر سال، مي 5000 سودآوري دارد و با صادرات 
 . كند از طرفي به موقعيت راهبردي ايران كمك فراواني مي 32 بسازيم، 3 مانند كارون 

شود، حياتي بون آب براي كشورها و تـالش    اي كه در زمينه صادرات آب مطرح مي ولي مساله
در نتيجـه   .  جايي آب است   هاي باالي انتقال و جابه طور هزينه در جهت ذخيره و حفظ آن و همين

تر شده و كشورها رو به تجارت آب         صورت حقيقي كمرنگ هاي اخير موضوع تجارت آب به در دهه
. شود تمركز كشور ايران نير به سمت اين موضوع باشـد         اند كه پيشنهاد مي صورت مجازي آورده به
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يافتـه از آن، در ادامـه بـه تجـارت             با توجه به اهميت موضوع و استفاده گسترده كشورهاي توسعه 
 : تر پرداخته شده است آبهاي مجازي به طور كامل

 : ـ آب مجازي و تجارت آن
. كـار بـرده شـد       به  1993 در سال     19 در قرن  )  1 (مفهوم آب مجازي براي اولين بار توسط آلن 

بار با اين     شناسي زماني كه اولين     المللي گرفته تا جامعه هاي مختلف، از روابط بين دانشمندان رشته
با اين حال زماني كه     .  دانستند  مفهوم مواجه شدند، چگونگي استفاده از آن و كاربردهاي آن را نمي

  33 .هاي مختلف مورد بررسي و تجزيه و تحليل واقع شد مرور اين موضوع شناخته شد، از جنبه به

ـازي       آبي كه در فرايند توليد محصوالت كشاورزي يا صنعتي مورد استفاده قرار مي         گـيرد، آب مج
توانند با صرف بودجه كمي منابع        كشورهايي كه منابع آبي كمي دارند، مي. شود ذخيره شده ناميده مي

شكل مسيري براي انتقال منابع آبي كـره زميـن از         صورت آبهاي مجازي انتقال دهند و اين به آبي را به
علـت    لحاظ منابع آبي عموماً به     تجارت آب بين كشورهاي فقير و غني از   .  آب است مناطق پرآب به كم

آب   كشورهاي كم .  تر است   در عوض تجارت توليدات آبي مناسب .  مسافت و قيمت زياد غيرممكن است
ـاظ كـشورهاي       .  توانند از محصوالتي كه در كشورهاي پرآب توليد شده، استفاده نماينـد    مي از ايـن لح

  34 .برند جاي آب واقعي مي پرآب نيز سود بيشتري از صادرات توليد محصوالت آبي به

صورت انتقال تركيبات و خدمات متنوع است كه بـراي ايجـاد آنهـا آب                 انتقال آب مجازي به 
تمايالت زيادي در حال حاضر در سطح جهاني نـسبت بـه مبادلـه آب مجـازي         .  زيادي الزم است

بخـشي از واردات آب     .  وجود دارد كه باعث شده تحقيقات زيـادي در ايـن زمينـه صـورت گـيرد           
بـراي مثـال،     35 .شكل محصوالت كشاورزي اسـت      هاي دامي و يا به   صورت دام و فراورده مجازي به

كيلوگـرم آب داريـم، بـراي توليـد           1000 -2000 براي توليد يك كيلوگرم حبوبـات مـا نيـاز بـه         
بـراي توليـد يـك كيلوگـرم گوشـت يـا            .  مراتب بيشتر از اين نيـاز داريـم        محصوالت دامي آبي به

 36 .كيلوگرم آب نياز داريم 1600 طور متوسط  هاي دامي به فراورده

1. A. J. Allan  
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ميزان متوسط ساالنه آب مجازي در حـال   1995 -1999 هاي  دهد كه در سال نتايج نشان مي
 695 بـوده اسـت كـه      كيلومترمكعـب   1031 جريان توسط تجارت برخي از محصوالت آب بالغ بر      

كيلومترمكعـب آن مربـوط بـه         336 آن مربوط به تجارت محصوالت كـشاورزي و        كيلومترمكعب 
  37 .تجارت دام و محصوالت آن بوده است

تجارت منابع آبي، هم واقعي و هم مجازي، بايد در روابط كشورهاي حوزه يـك سيـستم آبـي      
تـا    50 المللي در جهان وجود دارد كه تقريبـاً           سيستم آبي بين 200 بيش از . المللي اثر بگذارد بين
خوداتكـايي در غـذا     .  المللي اقامـت دارنـد      هاي آبي بين  درصد از جمعيت جهان درون سيستم 60 

تكيه كـردن   .  المللي شود  ممكن است منجر به تضاد كشورها با يكديگر درون يك سيستم آبي بين
وسيله كشورهاي ديگر مانند وارد كردن آب مجـازي، سـازوكاري اسـت در          هاي غذايي به بر كمك

  38 .جهت كاهش تضاد در ميان كشورهاي يك حوزه

خشك با وارد كردن مواد غـذايي، بخـشي از آبـي را كـه            بسياري از كشورهاي خشك و نيمه 
براي نمونـه   .  كنند  براي توليد داخلي محصوالت نياز است، براي استفاده در ساير مصارف حفظ مي 

ميليون تن انواع غالت وارد كرده است، توليد اين مقدار غالت در         7/5 ، 1995 كشور مصر در سال 
آب نياز دارد كه به اين طريق اين مقدار آب حفـظ شـده و صـرف سـاير              كيلومترمكعب 9/9 مصر

 39 .شود موارد مي

در نتيجه امروزه توسعه آب مجازي در اكثر كشورها مورد توجه قرار گرفتـه اسـت؛ چراكـه بـا        
جويـي    صورت مجازي عالوه بر اينكه مقدار آبهاي حقيقي حفظ خواهد شد، صـرفه     مبادالت آب به

كشورهاي كـم آب نظـير كـشورهاي خاورميانـه          .  گيرد  زيادي نيز در توليد محصوالت صورت مي     
بايست با وارد كردن محصوالتي كه براي توليد آنها آب زيادي الزم اسـت، مقـدار آب موجـود                مي

البته واردات آب مجازي در كشورهاي پرآب نـيز مرسـوم شـده         .  خود را صرف مصارف ديگر كنند
هاي ديگري نـيز صـادر كننـد و           توانند آب بيشتري را ذخيره كنند و حتي به شكل    است؛ زيرا مي

در ايـران نـيز اسـتفاده از آبهـاي          .  موقعيت راهبردي خود را از لحاظ منابع آبي مـستحكم كننـد            
خـود جلـب      هاي اخير، توجه مـديران منـابع آب را بـه        خصوص آب مجازي در سال غيرمتعارف به

. است و اين گام مهمي است در جهت حفظ و بهبود موقعيت راهبردي ايـران در زمينـه آب        كرده
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تواند بسياري از مشكالت آبي را بـا صـرف            هاي عظيمي كه در اين بخش وجود دارد، مي    پتانسيل
هـاي آبـي      اما قبـل از وارد نمـودن آن در سياسـت         .  هاي كمتر و در زمان كوتاه تر حل كند هزينه

هـاي آن در ايـران بـا توجـه بـه شـرايط و                 جانبه و بررسـي پتانـسيل       كشور، انجام مطالعات همه   
در جداول آخـر متـن، مقـدار واردات و صـادرات آب             .  رسد نظر مي هاي كشور ضرورري به ظرفيت

 40 .ايم طور در سطح منطقه نشان داده مجازي را در كشورهاي مختلف و همين
تـري    يافته در ايـن زمينـه جايگـاه مناسـب           شود، كشورهاي توسعه    طور كه مشاهده مي   همان

نسبت به كشورهاي در حال توسعه و خاورميانـه دارنـد؛ زيـرا بـا واردات و صـادرات آب مجـازي                   
هاي ناشي از توليد كاالهايي كه بـه          جويي در زمينه آب و كاهش دادن هزينه نحوي سبب صرفه به

ايران نيز بايد در ارتقـا و حفـظ موقعيـت راهـبردي خـود در بيـن                   .  اند  آب زيادي نياز دارند، شده 
طور وارد كردن آب مجـازي روي آورد و مقـدار           كشورهاي منطقه به صادرات آب مجازي و همين

تر در كشور بنمايد؛ كه البته واردات         جويي شده را صرف توليد محصوالتي اساسي و مهم   آب صرفه
گونه كه كشورهايي مانند چين و آلمان بـا اينكـه از       شود همان آن در اين شرايط بيشتر توصيه مي

 . اند هاي خود را بيشتر متوجه واردات آب مجازي كرده لحاظ آب موقعيت خوبي دارند، سياست

 : ـ مديريت منابع آب در ايران و ارايه پيشنهاداتي در اين زمينه
با توجه به كمبود آب و بحران آب در جهان و نقش اساسي آن در توسـعه اقتـصادي جهـان،             

امـروزه  .  هاي اخـير مطـرح شـده اسـت         مديريت منابع آب دركشورها موضوعي است كه طي دهه
برند تا بحران آب و از آنجايي كه مـساله كمبـود آب            بيشتر كشورها از بحران مديريت آب رنج مي

منبع تضاد و كشمكش در ميان بسياري از جوامع شده است، بنابراين بايد با توجه به موقعيت هـر    
اين مـساله نـيز در ايـران مـورد بحـث و             .  ريزي و مديريت در زمينه آب صورت گيرد  كشور برنامه

تحقيق قرار گرفته است، با اينكه ايران از نظر منابع آبي و وجود رودها و درياها موقعيـت مناسـبي       
هاي اخير با مشكالت جدي مواجـه شـده اسـت و هميـن                دارد، به سبب كمبود بارندگي در دهه  

 . كند موضوع نقش مديريت منابع آب را در ايران دوچندان مي
متـر    ميلـي   860 متر است كه با استانداردهاي جهاني يعـني      ميلي 250 متوسط بارندگي در ايران 



27 

 

 

ـان اسـت، از ايـن جهـت ايـران در بيـن                    .  فاصله زيادي دارد بارندگي در ايران حدود يـك سـوم جه
شـود و     از طرفي مقداري از اين بارندگي بالفاصله تبخير مي  .  كشورهاي خشك جهان واقع شده است

سـبب وجـود تنـوع        رود، ايـن مـيزان بـه        درصد بارندگي در اثر تبخير از دست مـي   71 تقريباً حدود 
ـاوت اسـت       و آب ـابرابر اسـت            .  هوايي در ارتفاعات مختلـف متف ـامنظم و ن . توزيـع بارنـدگي بـسيار ن

گـيرد،    بـر مـي    درصد مساحت اين كشور را در  30 هاي شمال غرب و جنوب غربي كه حدود  قسمت
درصـد مـساحت را دارا      70 هاي مركزي و شرقي كشور كه حدود  درصد بارندگي و قسمت 51 حدود 

هاي اخير مشكل خشكسالي اثـرات اقتـصادي     در سال .كنند درصد بارندگي دريافت مي 43 باشد،  مي
همچنين مـشكالت خشكـسالي     .  خشك ايران گذاشته است زيادي بر بعضي از مناطق خشك و نيمه

ـان رودخانـه              ـا داشـته      اثر چشمگيري در كاهش آبهاي زيرزميني، ذخاير آبي، رطوبت خاك و جري ه
از  .افتد كه مقدار آب قابل دسترس كمتر از مقدار واقعي باشد   پديده خشكسالي زماني اتفاق مي.  است

دليل كنترل نكردن هميـن مقـدار بارنـدگي موجـود و همچنيـن كنـترل نكـردن و عـدم                   طرفي به
ها و خسارات زيادي      افتد كه هزينه    هاي زيادي اتفاق مي  برداري صحيح از آبهاي سطحي، سيالب بهره
 53 مورد سيل گزارش شده است كه     3700 سال گذشته بيش از  50 براي نمونه، در .  آورد بار مي را به

هاي مالي زيادي را بر كشور تحميـل كـرده اسـت،              سال اخير اتفاق افتاده و هزينه   10 درصد آنها در 
ـال بـرآورد شـده         253 ،   81 ميليارد و در سال     760 ،   80 كه اين خسارات در سال طوري به ميليارد ري

ـاك اسـت نيـز               . است عالوه بر وجود سيل، بخش فرسايش كه ناشي از بارنـدگي و از بيـن رفتـن خ
  41 .درصد درآمد ناخالص ملي گزارش شده است 14 هاي بااليي به بار آورده كه حدود  هزينه

ها و خسارات ايجاد شده، وجود مديريت منابع آبي در ايران را ضـروري    همه اين موارد و هزينه
هـاي    اين نيازهاي اساسي مستلزم قوانين و ابزارهايي در مديريت آب و مـشاركت بخـش    .  سازد مي

هـاي    هـاي آبـي، توسـعه فعاليـت         هاي زيربنايي است؛ مانند كامل كردن شبكه     مختلف در فعاليت
مـديريت منـابع آب شـامل       .  كشاورزي، ايجاد ظرفيت براي انجام تحقيقات در اين زمينه و غـيره            

گنجـد، ولـي       سبب گـستردگي در ايـن مقالـه نمـي           شود كه ارايه همه آنها به       اقدامات فراواني مي 
 :توان به آنها اشاره كرد، عبارتند از ترين اقدامات كه در اين زمينه مي مهم
 مديريت منابع آبي در بخش كشاورزي؛ . 1  
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 برداري صحيح از آبهاي زيرزميني؛ بهره. 2 
 برداري از آبهاي شور؛ و بهره. 3 
 . سازي و از بين بردن نقاط ضعف آن گسترش سد. 4 

 :مديريت منابع آبي در بخش كشاورزي. 1 
عرضــه آب بــراي محــصوالت كــشاورزي و اســتفاده بهينــه از آب و گــسترش توليــدات آب               

اسـتفاده موثـر    .  سال گذشته بوده است 20 هاي مهم و اساسي ايران در  كشاورزي، يكي از سياست
هايي در زمينه گسترش توليدات آب كشاورزي از اهداف مهم غيرقابـل اجتنـاب            از آب و پيشرفت

با توجه به اينكه بخش كـشاورزي بخـش         .  رو شود سال آينده با آن روبه 20 است كه ايران بايد در 
زيادي از آب را در ايران به خود اختصاص داده است، بايد در اين زمينه الگـوي مـصرف مناسـبي            

درصـد در     87 درصـد بـه       92 جايگزين الگوي قبلي و سنتي شود و بايد مصرف آب كشاورزي از         
ميليارد مترمكعب اسـت كـه بـه سـبب توزيـع              5397 موجودي آب كشور    .سال آينده برسد 20 

 70 سـختي بخـش نـاچيزي، حـدود           نامناسب زماني و مكاني و وضع نامناسب آبهاي سطحي بـه     
اين در حالي اسـت     .  شود  هاي كشاورزي مصرف مي    طرق گوناگون در فعاليت ميليارد مترمكعب، به

 42 .درصد گزارش شده است 34 تا  31 كه راندمان آبياري و بخش كشاورزي بين 
از طرفي آب مصرف شده جهت آبياري و توليـدات در كـشاورزي نـسبت بـه رانـدمان آن بـا              

براي چند محـصول آورده شـده       )  3 (استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد كه در جدول شماره   
شود، در اين شرايط بحراني آب، استفاده ايران از آب بـراي توليـد       طور كه مالحظه مي همان.  است

تـوان ايـن آب       محصوالت كشاورزي با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد، در صورتي كه مـي 
مازاد را به توليد كاالها و محصوالت مهم ديگر رسانيد و در جهت بهبود موقعيـت راهـبردي ايـن             

در نتيجه، براي حفظ و بهبـود جايگـاه ايـران در مقولـه آب و                 .  كشور اقداماتي اساسي صورت داد 
. استفاده بهتر در اين زمينه بايد چاره اساسي انديشيد و ازمتخصصان خبره اين امر اسـتفاده نمـود     

براي نمونه مقدار آب كشاورزي را به توليد محصوالتي اختصاص داد كه ارزش اقتـصادي بـاالتري         
 .هاي نوين در كشاورزي استفاده شود دارند و از روش
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 :برداري صحيح از آبهاي زيرزميني بهره. 2 
شـود، مـساله آبهـاي        از جمله موضوعات ديگري كه در زمينه مديريت منابع آب مطـرح مـي    

رويـه از آبهـاي زيرزميـني و          وري بـي    زيرزميني است، كه پيشنهاداتي در جهت جلوگيري از بهره      
درصد از آب توسط منابـع        55 در حال حاضر .  كنترل و استفاده بهينه از آبهاي سطحي شده است

شود كه اين نـسبت بايـستي معكـوس          درصد آن توسط آبهاي سطحي تامين مي 45 زيرزميني و 
هاي مختلف كشور ايفـا       منابع آب زيرزميني نقش مهمي در ارتقا توسعه كشاورزي و قسمت     .  شود
در   1995 -1998 هـاي     دهد كه استفاده از آبهاي زيرزميني طي سال       مطالعات نشان مي.  كنند مي

اين در حالي اسـت كـه آبهـاي زيرزميـني سـهم            43 .مقايسه با آبهاي سطحي افزايش داشته است
خـشك دارد و از جملـه منـابع مهـم             بزرگي از آبهاي قابل دسترس در كشورهاي خشك و نيمـه     

 .آبهاي كره زمين است

هـاي    تواند ترويج و بسترسـازي مناسـب در زمينـه       از جمله پيشنهادات موثر در اين زمينه مي
آبخيزداري باشد؛ چرا كه نقش آبخيزداري كنترل هـدر رفتـن آبهـاي سـطحي و تغذيـه آبهـاي                     

درصـد   80 درصد و در جهان حدود 2 شاخص كنترل هرز آبهاي سطحي در ايران .  است زيرزميني 
. هاي جهـاني نزديـك كنيـم       گذاري در اين زمينه خود را به شاخص است، در نتيجه بايد با سرمايه

مجمـوع  .  سـال گذشـته افـزايش چـشمگيري داشـته اسـت             25 هاي آبخيزداري در    البته فعاليت
ميليارد ريال بوده و در حـال حاضـر نـيز رو بـه           2810 هاي انجام شده در اين دوره  گذاري سرمايه

 44 .افزايش است

 :برداري از آبهاي شور بهره. 3 
از جمله راهكارهاي ديگري كه در زمينه مديريت منابع آب در جهت رفع كمبودهـاي آبـي و           

برداري از آبهاي شـور و اسـتفاده از         شود، بهره جلوگيري از وابستگي به كشورهاي ديگر مطر ح مي
مقدار منابع آبي شور ايران، هم در سـطح آبهـاي سـطحي و            .  آنها در جهت توسعه اقتصادي است

اين مقدار تقريبـاًً دو برابـر مقـدار آبـي اسـت كـه از                .  هم در آبهاي زيرزميني قابل مالحظه است      
بـرداري از ايـن منـابع خـدادادي در ايـن              بنابراين، بهـره  .شود ترين سدهاي ايران گرفته مي بزرگ
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تواند به ارتقاي موقعيت راهبردي ايران از نظر منابع آبي كمـك كنـد؛ البتـه       شرايط بحراني نيز مي
 . بايد دقت شود كه از اين منابع به حد افراطي استفاده نشود

 : گسترش سدسازي و از بين بردن نقاط ضعف آن. 4  
ـازي مـي    ازجمله مسايل مهمي كه امروزه وابسته به مديريت منابع آب است، سد باشـد؛ چراكـه      س

طرفـي   شـود، از    برداري صحيح از آنها مـي    سدسازي سبب استفاده بهينه از آبهاي موجود كشور و بهره
در شرايط بحران آبي خاورميانه، كشوري كه بتوانـد از        .  رابطه تنگاتنگي با موقعيت راهبردي كشور دارد

ـايي يافتـه و بـه                       دانش نوين در جهت بهره    برداري در زمينـه آب اسـتفاده كنـد، از وابـستگي آب ره
. اهميت سد و سدسازي براي كشورهاي جهان ملموس اسـت         .  يابد خودكفايي در اين زمينه دست مي

درصد مواد غذايي   16 تا    12 .  شود  كشور جهان از طريق سدها تامين مي 24 درصد برق مصرفي در  90 
ـان هـم           277 درصد از    40 تا 30 .هاست جهان محصول سد اكنـون بـه      ميليون هكتار اراضـي آبـي جه

ـاي         400 و   هزار 52 ميالدي نزديك به   2005 تا سال .  اند سدهاي بزرگ وابسته سد در پاسخ بـه نيازه
 45 .سد گزارش شده است 500 انرژي و آب كشاورزي جهان شناخته شده كه از اين تعداد در ايران 

بخـش زيـادي از     .  سدها عالوه بر تامين آب ارزش اقتصادي زيادي نيز بـراي كـشورها دارنـد             
ها كـاربرد فراوانـي دارد، طـوري كـه            كشاورزي در ايران از اين منبع تامين و در صنعت و نيروگاه       

با توجـه بـه توزيـع نامناسـب         46 .ميليارد ريال در سال است 6105 ارزش اقتصادي سدها در ايران 
تنهـا در تـامين آب شـرب          سدها نه .  منابع آب و بارندگي در كشور، سدسازي اهميت فراواني دارد   

بلكه در تامين برق، جلوگيري از سيالب و هدر رفتـن آب، كـشاورزي و صـنايع مختلـف كـاربرد              
 . اند فراواني دارند و اكثر كشورها در اين زمينه دست به مطالعات جدي زده

تـوان    النهرين قدمتي بسيار طوالني دارد و هنوز هـم مـي      تاريخ سدسازي در ايران، مصر و بين
هـا و شـهرهاي مـرتبط بـا           رونـق اقتـصادي آبـادي     .  هايي از آن را در ايـن سـرزمين يافـت         نشانه

ايرانيـان از لحـاظ      47 .هاي آبياري و آبرساني بستگي زيادي با مقوله سدسازي داشته و دارد سيستم
ترين سدهاي قوسـي جهـان        اند؛ براي مثال يكي از قديمي  سدسازي از روزگاران قديم سرآمد بوده

 48 .نام سد كبار متعلق به ايرانيان است به
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با وقوع انقالب اسالمي ايران، سدسازي در كشور وارد مرحله جديدي گرديـده و صـنعت آب               
ايرانيـان پـس از     .  كشور خودكفايي در اين زمينه را هدف بزرگ و متعـالي خـود قـرار داده اسـت         

انـد و اكنـون پـس از چيـن و             هاي زيادي در جهت خودكفايي در اين صنعت كرده        انقالب تالش
تعـداد سـدهاي مخزنـي پيـش از انقـالب           .  تركيه داراي مقام سوم جهان در اين زمينـه هـستند        

سد در حال ساخت است و اين امـر باعـث شـده كـه             100 مورد بوده و اكنون قريب به اتفاق  13 
 49 .جمعيت زيادي تحت پوشش آب شيرين قرار بگيرند

تنها در ميان كشورهاي منطقه، بلكه در جهان نيـز         ترتيب، ايران از لحاظ سدسازي نيز نه بدين
پيشرفت چشمگيري داشته است كه اين امر مانع از وابـستگي ايـران از لحـاظ آب آشـاميدني و                     

بـا  .  كشاورزي و تامين برق و درنهايت سبب بهبود موقعيت راهبردي ايران در منطقه شـده اسـت         
هاي زيادي در ايـن       هاي زيادي در اين زمينه صورت گرفته، اما كاستي       اين حال گرچه پيشرفت با

مقوله در ايران وجود دارد كه با توجه به هدف ارتقا و حفظ موقعيت راهبردي از لحاظ منـابع آبـي    
 . بايد درصدد از بين بردن آن باشيم

 هاي موجود در زمينه سدسازي  ـ كاستي
هاي زياد در زمينه سدسازي در ايران، دليـل عـدم وجـود مديريـت                 رغم پيشرفت متاسفانه به

صحيح بر اين منابع و عدم توانايي مديران در توجيه بحـران، عـدم آگـاهي مـديران بـا خطـرات                     
هـا و خـسارات       هاي صحيح حفظ و حراسـت سـدها، هزينـه      تهديدات وارده به سدها و نبود روش

وري سـدهاي     ناشي از آن در ايران از منافع حاصل از آن دراكثر كشورها بيشتر شده است و بهـره        
اين در حالي است كه كـشورهاي       .  دهد  المللي كاهش مي اين كشور را نسبت به استانداردهاي بين

مختلف تمام همت خود را صرف جـبران كمبـود آب بـا سـاختن سـد و مهـار كـردن مناسـب                         
ميليـون مترمكعـب از حجـم سـدها در اثـر              250 تـا     175 در ايـران سـاالنه بيـن        .  كنند  مي آبها

گـذاري مخـازن سـدها،        به بياني ديگر، ما هر ساله به لحاظ رسوب .  روند دست مي گذاري از رسوب
تـن  10 گـذاري سـدهاي ايـران       رسـوب   50 .دهيـم   يك يا دو سد مخزني بزرگ خود را از دست مي     

كـه در     طـوري .  است و اين نسبت به استانداردهاي جهاني خيلي زيـاد اسـت      )   در سال(هكتار  در
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است؛ و اين سبب بروز خـسارات زيـادي         0/97 و در آمريكاي جنوبي    0/5 و در اروپا  0/28 استراليا 
گـذاري در مخـازن در صـورت قابـل جـايگزين بـودن                هزينه ناشـي از رسـوب     .  شود  در ايران مي  

 51 .ميليارد ريال است 3600 ميليارد ريال در سال و درصورت غيرقابل جايگزين بودن 1145 
ها كاهش يابـد و سـبب آن شـود كـه              رود با مديريت صحيح بر سدها، اين هزينه  اميد آن مي

اقدامات موثري در زمينه كاهـش      .  حداكثر استفاده از سدها را در شرايط بحراني كمبود آب بكنيم   
بـراي مثـال    .  رسوبدهي در سدها شده است، ولي هنوز با استانداردهاي جهاني فاصله زيـادي دارد     

 52 .درصد است40 درصد و استانداردهاي آن در جهان 2 شاخص كاهش رسوبدهي در ايران 

 گيري  نتيجه
شـود و     امروزه منابع آب در موقعيت راهبردي بسياري از كـشورها بـسيار مهـم شـمرده مـي              

كشور ايران از نظر منابـع   .  كردن موقعيت خود در اين زمينه هستند كشورهاي مختلف در پي قوي
هـاي ورودي و      باشد و با داشـتن منـابع آبـي در داخـل و رودخانـه            آبي داراي جايگاه مناسبي مي

فـردي در     خروجي زياد و مرزهاي گسترده آبي در شمال و جنوب، از موقعيت راهبردي منحصر به  
هـا و تهديـداتي در ايـن زمينـه            وجود آمدن فرصـت   منطقه برخوردار است كه اين مساله سبب به

خليـج فـارس و     (مرزهاي گسترده ايران با دو منبع انرژي و ژئواستراتژيك مهم جهـان    .  است شده
اي شـده اسـت،     عنوان قدرت منطقه و كنترل بر آنها، سبب بهبود جايگاه اين كشور به)  درياي خزر

ترين آبراه جهان، تنگه هرمز در محدوده آبهاي ايران و نقـش برجـسته آن          طور وجود بزرگ همين
از طرفي، ايـران    .  سازد  تر مي   در موقعيت ترانزيتي كشور، اين جايگاه راهبردي را مستحكم و نمايان  

اي قراردارد كه با بحران آب مواجه بوده و نـسبت بـه كـشورهاي همـسايه خـود داراي                در منطقه
خودكفايي و عدم وابستگي است، در نتيجه ايران بايد از اين فرصت استفاده كند و با توجه به عدم      

برداي و خودكفـايي آب، تاثيرگـذاري خـود را در             رشد كشورهاي منطقه و همسايه در زمينه بهره
فـرد    در اين خصوص و براي حفظ و ارتقاي اين موقعيـت منحـصر بـه         .  اين حيطه دوچندان نمايد

صورت حقيقي و مجازي بينديشد، كه البته به شكل مجـازي آن        ايران بايد به مساله تجارت آب به
هاست در اين زمينه      يافته سال   صرفه و مورد تاكيد است؛ چرا كه كشورهاي توسعه  بيشتر مقرون به
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اند و ايران نيز بايد با بسترسازي مناسب در ايـن          اند و به نتايج مطلوبي نيز رسيده كار شده دست به
شـود،    ازجمله راهكارهاي ديگري كه سبب حفـظ و ارتقـاي ايـن موقعيـت مـي                .  مورد گام بردارد 

هرچند ايـران در ايـن زمينـه اقـدامات اساسـي صـورت داده، ولـي بـا                    .  مديريت منابع آب است   
تواند اين جايگاه مهـم راهـبردي      برداري صحيح از آبهاي موجود كشور مي ريزي دقيق و بهره برنامه

 .خود را از لحاظ منابع آبي بيش از پيش در منطقه بهبود بخشد
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 آب قابل دسترس نام كشور
(106m3/yr) 

 كمبود آب
 )درصد(

 خودكفايي در آب
 )درصد(

 وابستگي آب
 )درصد(

 6/4 93/6 72/9 117500 ايران
 22/4 77/6 80/9 685000 مصر
 83/2 16/8 53/4 1700 اردن
 38/8 61/2 21 5600 لبنان
 67/9 32/1 24/9 2103 عمان
 20/8 79/2 115/9 195 قطر

 68/1 31/9 58/1 8760 عربستان
 29/1 70/9 115/2 290 بحرين

 )1995-1999هاي  طي سال(وضعيت منابع آبي ايران و برخي كشورهاي عربي . 1جدول شماره

Source: Hoekstra & P.Qhung, 

 نا م كشور
 جمعيت

 )ميليو ن نفر (
 1999در سال 

 بارندگي
year/mm 

 آب قابل دسترس

از نظر منابع  از نظر منابع دروني
 دروني و بيروني

 4200 3000 650 60 تركيه
 5000 2000 230 20 عراق

 2500 2000 250 18 افغانستان
 2500 1500 300 120 پاكستان
 950 30 15 60 مصر

 103 103 60 18 عربستان
 250 250 400 6/5 اسراييل
 150 150 73 4/5 اردن
 2100 430 287 17 سوريه
 2500 2430 250 60 ايران

 ميزان بارندگي و منابع آبي در كشورهاي مختلف خاورميانه. 2جدول شماره

Source: Bybordi, December 2002. 
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 صادرات آب مجازي كشور
(106m3/yr) 

 واردات آب مجازي
(106m3/yr) 

 29264/3 180924/3 امريكا
 4814/4 59308/4 كانادا
 4/50550 10114/9 چين

 9376/3 27051/4 فرانسه
 23260/4 9671/3 آلمان
 59632 188/4 ژاپن

 يافته در برخي كشورهاي توسعه) ناخالص(واردات و صادرات آب مجازي . 4جدول شماره 

Source: Hoekstra & P.Qhung, 2002. 

 ميانگين جهاني نوع محصول
(m3/ha) 

 ميانگين ايران
(m3/ha) 

 6400 4500-6500 گندم

 17900 7000-10500 هندوانه
 10000-18000 5500-7500 چغندر قند

 10000-18000 4500-7000 برنج
 20000-30000 15000-25000 نيشكر
 10000-13000 5000-8000 ذرت

 كار رفته براي محصوالت مختلف براي آبياري در ايران مقدار متوسط آب به. 3جدول شماره

Source: Qurosh & Heydari  
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 صادرات آب مجازي كشور
(106m3/yr) 

 واردات آب مجازي
(106m3/yr) 

 58/5 5/287 افغانستان
 1004 30 آذربايجان
 137/4 0/2 بحرين
 16937/1 901/6 مصر
 6623/1 803/4 ايران
 1100/7 3/3 عراق

 5188/1 589/9 اسراييل
 4536 55 اردن
 1228/1 119/6 عمان

 2547/1 2556/8 پاكستان
 59/3 0 قطر

 1313/3 435/2 عربستان
 497/8 0/1 كويت

 در برخي كشورهاي خاورميانه) ناخالص(واردات و صادرات آب مجازي . 5جدول شماره

Source: Hoekstra & P.Qhung, 2002. 
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