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چشم انداز بحران آب در ژئوپلیتیک جهان اسالم
فرشید فرهادی؛ پژوهشگر مرکز آینده پژوهی جهان اسالم

مقدمه
در شرایط حاضر، رشد جمعیت، ارتقای سطح زندگی و بهداشت، گسترش شهرنشینی، گسترش صنایع مختلف و... موجب 

افزایش مصرف آب و اهمیت بیشتِر منابع آب شده است. بر طبق برخی محاسبات، در شرایط حاضر، میزان مصرف آب، نسبت 

به سه قرن اخیر، بیش از 50 برابر شده است. 

در این میان، برخی مناطق به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و شرایط اقلیمی خاصشان، بیش از سایرین، تحت تأثیر نوسانات 

مربوط به منابع آب قرار می گیرند. جهان اسالم از جمله مناطقی است که به دلیل قرارگیری در کمربند خشک جهانی، با خطرات 

و تهدیدهای ناشی از کمبود منابع آب در آینده روبه روست. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط مؤسسۀ منابع جهانی، 20 

کشورهای  از  خواهند شد،  مواجه  کم آبی  تنش  با  ه.ش.(   ۱۴۱۹( در سال 20۴0م.  زیاد  به احتمال  که  از ۳۳ کشوری  کشور 

اسالمی در خاورمیانه و شمال افریقا خواهند بود. از این تعداد، ده کشوِر بحرین، مصر، کویت، فلسطین اشغالی، قطر، امارات 

این  گرفته اند.  قرار  کم آبی  تنش  تحت فشار  به شدت  کشورهای  ردۀ  در  لبنان  و  عمان  ایران،  سعودی،  عربستان  عربی،  متحده 

مناطق با وجود دارابودن 5 درصد جمعیت جهان )6۴۴ میلیون(، تنها ۱ درصد از آب های شیرین قابل دسترس را در اختیار 

دارند. نکتۀ مهم این است که این ۱ درصد آب شیرین در حوضه های آبریز مشترک قرار دارد؛ ازاین رو با توجه به کمبود آب، این 

مسئله از منابع بالقوه و بالفعل تضاد و تعارض در این مناطق است. این شرایط، سبب شده است حوضه های آبریز مشترک مابین 

کشورهای اسالمی به گسل های فعال هیدروپلیتیکی تبدیل شوند، همانند آنچه ساموئل هانتینگتون در برخورد تمدن ها و شروع 

درگیری ها از خطوط گسل های تمدنی مطرح کرده است. حال با این اوصاف، این پرسش مطرح می شود که چه آینده ای برای 

مسائل مربوط به آب در جهان اسالم قابل تصور است.
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تصاعد بحران آب در چشم انداز آینده
گرم شدن فزاینده

تا سال 20۳0، تخریب محیط زیست در جهان اسالم، همراه با رشد زیاد جمعیت، به وخامت جدی در کیفیت زندگی مردم 

کشورهای اسالمی منجر خواهد شد و این، خود، پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در پی خواهد داشت. اقلیم کشورهای 

اسالمی در چند سال آینده، متعاقب گرم شدن کرۀ زمین، گرم تر خواهد شد. خاورمیانه در ده سال آینده تا 2 درجۀ سانتی گراد 

گرم تر می شود و این سبب خواهد شد بسیاری از شهرهای خاورمیانه، اعم از شهرهای نیمه جنوبی ایران، بسیاری از شهرهای 

جنوب عراق و شهرهای واقع در کشورهای عرب حاشیۀ خلیج فارس، به معنای واقعی کلمه، غیرقابل سکونت شوند. 

افزایش دورۀ چرخه های خشک سالی

افزایش دما با ایجاد عدم تعادل در چرخۀ نزوالت جوی به کم بارشی و افزایش چرخه های خشک سالی و در پی آن، بحران 

آب در بسیاری از کشورهای اسالمی منجر خواهد شد. بنابراین، بسیاری از شهرهای اسالمی در چند سال آینده، با ناآرامی های 

اجتماعی به دلیل کمبود آب و برق روبه رو خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از مناطق جهان اسالم، به دلیل مشکالت 

ناشی از سال ها آشوب و جنگ از 20۱۱ تاکنون، از آمادگی الزم برای مقابله با تغییرات اقلیمی برخوردار نیستند. 

بحران تأمین مواد غذایی

اثر کمبود آب فقط به کاهش قابل توجه ذخایر آب خالصه نمی شود. اثر مهم دیگر کمبود آب بر کشاورزی است. کشاورزی 

در گسترۀ سرزمین های اسالمی در چند سال آینده با آسیب جدی روبه رو خواهد شد و سه اثر مهم در پی خواهد داشت. نخست 

اینکه در چند سال آینده، با کاهش سطح زیر کشت زمین های کشاورزی، بسیاری از کشورهای جهان اسالم به واردکنندگان 

عمدۀ مواد غذایی تبدیل خواهند شد. برای مثال، عربستان سعودی در دو دهۀ گذشته، از تولیدکنندگان بزرگ غالت در جهان 

و  تبدیل شده  بیابان  به  این کشور  در  زیر کشت  زمین های  از  بسیاری  آب،  قابل توجه  با کمبود  پنج سال گذشته،  در  اما  بود؛ 

عربستان به بزرگ ترین واردکنندۀ مواد غذایی تبدیل شده است. این، سرنوشت شوم و محتمل برای بسیاری از کشورهای اسالمی 

در ده سال آینده خواهد بود. همچنین، کمبود آب و کشاورزی باعث بیکاری گسترده در سطح کشورهای اسالمی خواهد شد. 

کشاورزی  فعالیت های  کاهش  بنابراین،  است؛  چشمگیر  اسالمی  کشورهای  اکثر  اقتصاِد  در  کشاورزی  بخش  اشتغال  سهم 

به معنای رشد گستردۀ بیکاری است و در کنار سایر نارسایی ها در کشورهای اسالمی، تهدیدی برای شکل گیری ناآرامی های 

اجتماعی به حساب می آید. 

گسترش بی وقفۀ بیابان ها
بیان زایی از عوامل مهم تخریب سرزمین در نقاط مختلف جهان، به ویژه کشورهای اسالمی است. پیامد مهم دیگر تغییر اقلیم 

در کشورهای اسالمی، بیابان زایی است. در چند سال آینده، افزایش گرمی هوا و متعاقب آن، کاهش بارندگی به گسترش هرچه 

بیشتر نواحی بیابانی در کشورهای اسالمی خواهد انجامید. مشکل شن های روان در چند سال آینده به خطری بزرگ برای نواحی 
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شهری و روستایی در کشورهای اسالمی تبدیل خواهد شد. گسترش این فرایند در چند سال آینده به کاهش چشمگیر پتانسیل 

حاصل خیزی اراضی زراعی، مرتعی و جنگلی، کاهش زیست تودۀ جانوری و گیاهی، شور شدن و فرسایش خاک و نیز افت 

کّمی و کیفی اندک منابع آب سطحی و زیرزمینی در کشورهای اسالمی منتهی خواهد شد. این مسائل هزینه های گزافی برای 

کشورهای اسالمی در راستای مبارزه با شن های روان و گسترش بیابان ها به دنبال خواهد داشت. با توجه به اینکه در چند سال 

اقدام مؤثری، از جمله کاشت نهال  درختان  به مالچ پاشی های محدود و نقطه ای محدود بوده است و  اقدامات فقط  گذشته، 

مقاوم در برابر خشکی، در این زمینه انجام نشده است، باید گسترش فزایندۀ اثرات و زیان ها در این خصوص را محتمل دانست.

هوای آلوده 
خشک سالی، افزایش دما و ساخت سد در نواحی باالدست به خشک شدن بسیاری از تاالب ها و افزایش هرچه بیشتر مساحت 

بیان ها در کشورهای اسالمی در چند سال آینده منجر خواهد شد. یکی دیگر از آثار شوم این چالش ها گسترش ریزگردها خواهد 

بود. خشکی مزارع و تاالب ها و در نتیجه، افزایش بیابان ها سبب خواهد شد با وزش طوفان و باد، این ریزگردها به هوا برخاسته 

و آلودگی شدید به بار آید که این، تهدیدی بزرگ برای سالمت انسان هاست. 

همچنین، تعداد روزهای آلوده در شهرهای بزرگ و صنعتی کشورهای اسالمی افزایش خواهد یافت. بسیاری از شهرهای 

بزرگ جهان اسالم با مشکل آلودگی صنعتی روبه رو هستند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که ناپایداری های جوی، از جمله 

باران، نقش مهمی در کاهش این آالیندگی ها بر عهده دارد؛ اما با خشک سالی و افزایش ثبات جوی در سال های آینده، مشکل 

آلودگی شهرهای بزرگ کشورهای اسالمی، بیش از پیش، برجسته خواهد شد. ثبات جّوی در زمستان و وارونگی دما سبب 

خواهد شد آلودگی شهرهایی مانند تهران در زمستان غیرقابل تحمل شود. 

پناهندگان اقلیمی
تغییر اقلیم، مهم ترین دلیل جابه جایی های جمعیتی است. فشارها و چالش های اقلیمی در هر ناحیه سبب جابه جایی جمعیتی 

در قالب مهاجرت برای فرار از تبعات احتمالی خواهد شد. تغییرات آب وهوایي و تخریب محیط زیست تأثیر قابل توجهي در 

جابه جایي مردم سراسر جهان داشته است. واکنش افراد در پاسخ به تغییرات اقلیم متفاوت است و مهم ترین واکنش افراد به زوال 

زیست محیطي و دفع خطر جابه جایي است. مهاجرت هایي که در اثر تغییرات اقلیمي و پیامدهاي آن شکل مي گیرد، پناهندۀ 

اقلیمي را شکل مي دهد و سابقه ای به اندازۀ قدمت بشر دارد. مهاجرت از روستا  ها به شهرها و مهاجرت از کشوری به کشور 

دیگر از راهبرد های متداول مقابله با اثرات ناشی از تغییر اقلیم است و خالی از سکنه  شدن تعداد زیادی از روستا های کشورهای 

اسالمی طی خشک سالی   های پی درپی در چند دهۀ اخیر، یکی از شواهد موجود بر این امر است. این روند با ادامۀ خشک سالی 

در چند سال آینده، تشدید خواهد شد. بسیاری از روستاها در ایران، عربستان، عراق، سوریه و کشورهای شمال آفریقا در ده 

سال آینده، خالی از سکنه خواهند شد. بخشی از این جمعیت مهاجر به نواحی شهری مهاجرت خواهند کرد و برخی نیز به 

کشورهای اروپایی سرریز خواهند شد. این جمعیت مهاجر، به دلیل هزینۀ زیاد سکونت در مناطق شهری، در نواحی پیرامونی 
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ساکن خواهند شد. بنابراین در ده سال آینده، مناطق حاشیه ای در اطراف شهرهای بزرگ کشورهای اسالمی با سرعت زیادی 

رشد خواهند کرد. با توجه به چالش های ناشی از کرونا برای اقتصاد کشورهای اسالمی و سایر آسیب پذیری های فزاینده، این 

جمعیت زیاد پتانسیل مهمی برای ایجاد تنش سیاسی، امنیتی و اجتماعی خواهند شد. به تعبیر روشن تر، شرایط ناشی از بیکاری 

این جمعیت و هزینۀ زیاد سکونت در مناطق شهری به افزایش تنش های اجتماعی در شهرهای بزرگ کشورهای اسالمی در چند 

سال آینده منجر خواهد شد. 

جنگ برای آب
آنچه ناشی از تغییرات اقلیمی است و برای چند سال آینده در کشورهای اسالمی برجسته خواهد شد، نزاع بر سر آب است. در 

برخی مناطق جهان اسالم، مانند خاورمیانه، این نزاع برجسته تر خواهد بود؛ چراکه منطقه ای مانند خاورمیانه با وجود دارا بودن 

 در حوضه های آبریز مشترک 
ً
5 درصد جمعیت جهان تنها ۱درصد از منابع آب شیرین را در اختیار دارد که این منابع نیز عمدتا

است. در ده سال آینده، افزایش جمعیت و تغییر اقلیم به کاهش قابل مالحظۀ ذخایر آب و در نهایت، شکل گیری بحران های 

هیدروپلیتیکی۱ در خاورمیانه منتهی خواهد شد. به تعبیر روشن تر، با توجه به کاهش بارش و تداوم الگوی خشک آب وهوایی در 

منطقه، بسیاری از کشورهای منطقه در چند سال آینده با کاهش شدید منابع آب روبه رو خواهند شد واین به فعال شدن گسل های 

هیدروپلیتیکی در منطقۀ خاورمیانه و متعاقب آن، افزایش تنش و تضاد در بین کشورهای منطقه خواهد انجامید. اندک دولت هایی 

که در مناطق باالدست حوضه های آبی مشترک قرار دارند، از این برتری به عنوان اهرمی برای توسعۀ نفوذ منطقه ای خود استفاده 

خواهند کرد. ترکیه از جمله کشورهایی است که سعی خواهد کرد از موقعیت برتر راهبردی خود، به عنوان منطقۀ باالدست در 

حوضۀ میان رودان، نهایت بهره برداری ژئوپلیتیکی را ببرد. در چند سال آینده با کاهش ورودی آب به میان رودان، نزاع بر سر آب 

میان سوریه، عراق، ترکیه و تا حدی ایران، بیش از پیش، برجسته خواهد شد. سوریه برای تأمین آب مناطق شرقی خود به کل به 

دجله و فرات وابسته است. عراق نیز برای تأمین حدود 80 درصد از منابع آب مصرفی خود به منابع آبی کشورهای همسایه و 

بیشتر، ترکیه وابسته است. با توجه با احداث سد آتاتورک توسط ترکیه و سد الثوره توسط سوریه، حقابه عراق کاهش یافته است 

و این کشور در چند سال آینده با بحران جدی روبه رو خواهد شد. 

جمهوری اسالمی ایران نیز از نظر منابع آبی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. مناطق جنوب شرقی ایران وابسته به منابع 

آب ناشی از هیرمند است. احداث سد کمال خان توسط افغانستان خطر کاهش حقابۀ ایران را در پی خواهد داشت و این مسئله 

در چند سال آینده به مناقشه ای جدی میان دو کشور منجر خواهد شد. حوضه های آبی مشترک میان ایران و ترکمنستان در شمال 

شرق، و ایران و عراق در غرب نیز در چند سال آینده خطر تنش و درگیری را در پی خواهد داشت. عراق در پی مقابله با ایران 

به دلیل کاهش دریافت ورودی آب از سوی ایران است.

1. Hydro-politics



چشم انداز بحران آب در ژئوپلیتیک جهان اسالم

5

حوضۀ رود اردن از دیگر گسل های هیدروپلیتیکی فعال در منطقۀ خاورمیانه است که در چند سال آینده، خطر تنش و درگیری 

را به دنبال دارد. این حوضه بین اردن، رژیم صهیونیستی، سرزمین های اشغالی )کرانۀ باختری(، سوریه، لبنان و مصر مشترک 

است. این رود 50 درصد از نیازهای آب شیرین رژیم صهیونیستی را تأمین می کند. استفادۀ بیش از اندازۀ رژیم صهیونیستی، در 

کنار خشک سالی، در چند سال آینده، فشار زیادی به منابع آب وارد خواهد آورد و در نتیجه، کاهش منابع آبی را سبب خواهد 

شد و همین مسئله به منبع بالقوۀ تعارض تبدیل خواهد شد.

حتی آن دسته از کشورهای منطقۀ خاورمیانه، مانند امارات، عربستان سعودی، قطر، بحرین، عمان و کویت نیز که خطر 

غالب بودن  به دلیل  روبه روست؛ چراکه  امنیت  با معمای  آبشان  تصفیه  تأسیسات گستردۀ  ندارند،  را  با همسایگان  آبی  مناقشۀ 

الگوی رفتاری تعارضی در میان کشورهای منطقه، تأسیسات حیاتی این کشورها در معرض تهدید از سوی سایرین قرار دارد. دور 

از ذهن نخواهد بود که با ادامۀ بحران مابین عربستان سعودی و یمن، تأسیسات گستردۀ آبی عربستان مورد حملۀ موشکی قرار 

گیرند؛ به همان سان که آرامکو در ۱۴ سپتامبر 20۱۹ مورد هدف قرار گرفت. پس در آیندۀ نزدیک، آب، این عنصر حیات بخش، 

به سبب کمیابی، به متغیری آشوب ساز در منطقۀ خاورمیانه تبدیل خواهد شد. 

جمع بندی
خشک ترین و گرم ترین مناطق کرۀ زمین در امتداد مدار رأس سرطان قرار دارد. اکثر کشورهای اسالمی نیز در امتداد همین مدار 

خشک جغرافیایی قرار دارند. بسیاری از بیان های گرم وخشک دنیا نیز مانند دشت لوت و کویر، ربع الخالی، بیابان عربی و بیابان 

َدهنا نیز در محدودۀ جغرافیایی کشورهای اسالمی قرار دارند. با این اوصاف و به گواه تاریخ و شرایط اقلیمی، خشکی اقلیم در 

بیشتر کشورهای اسالمی خصیصه ای پایدار است که همواره گریبان گیر مردمان آن بوده است. با وجود این، اقلیم کشورهای 

اسالمی حداقل تا سه دهۀ گذشته در تعادل نسبی قرار داشت. از یک سو، ریزش های جّوی به مقدار مناسب بود و از سوی دیگر، 

جمعیت و میزان برداشت به حدی بود که فشاری بر منابع آبی کشورهای اسالمی وارد نمی کرد؛ اما از دو دهۀ گذشته، افزایش 

جمعیت، صنعتی شدن و گسترش بی رویۀ سطح زمین های زیر کشت کشاورزی و همچنین کاهش ریزش های جّوی سبب عدم 

تعادل و در نتیجه، کاهش نگران کنندۀ منابع آب های زیرزمینی و روزمینی در پهنۀ وسیعی از جغرافیای کشورهای اسالمی شده 

آینده ترسیم می کند. گرم شدن  است. این شرایط چشم انداز پرمخاطره ای را برای بسیاری از کشورهای اسالمی در چند سال 

پناهندگان  آلوده،  هوای  بیابان ها،  بی وقفۀ  گسترش  غذایی،  مواد  تأمین  بحران  خشک سالی،  چرخه های  دورۀ  افزایش  فزاینده، 

اقلیمی و در نهایت، جنگ برای آب مهم ترین چالش هایی است که در چشم انداز آینده، کشورهای اسالمی با آن روبه رو خواهند 

شد. 


