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 زنجیره آب و انرژي در خاورمیانه

به  است افزایش حال در به سرعت ندر آ آب برای تقاضا مناطقی است کهآفریقا یکی از  شمال و خاورمیانه

چرا که مرتب در حال کاهش  رسد می نظر به بعید که –دبمان باقی ثابت آب تجدیدپذیرِ ذخایرِ طوری که اگر

 کاهش %02 تا 02بین  آب سرانه دسترسیِ میالدی، 0202 سال پایان تا ،روندهای موجودبا توجه  –است

شدن متکی  صنعتی ،جمعیت افزایش نیز همانند آب با توجه به عواملی مانند انرژی برای تقاضا .یافتخواهد 

است خاورمیانه، منطقه ای . سبک زندگی در حال افزایش است تغییر و زدایی نمک های کارخانه،انرژی به

هستند اما  منابع غنی نفتیبرخی کشورهای آن دارای و است متنوع ، بسیار زیست بومکه هرچند به لحاظ 

این کمبود  .استمنابع آبی ، ه، آنچه کمبود آن به شدت احساس می شودنطقکم و بیش در همه جای این م

 .منابع آبی یا فقر آبی، آینده این منطقه را به شدت به مخاطره انداخته است

طبیعی در این منطقه بی به کم آ صرفاًو آن بحرانهایی که در آینده ایجاد خواهند شد،  بحرانهای ایجاد شده

 زیرساختها، قدرت و دولتی سیاستگذاریهایبه عوامل دیگری مانند  بلکهمی گردد باز ن به نسبت خشک

 ،عراق ،سودان کشورهای در چند دهه گذشته ،با توجه به این عوامل. بستگی دارد هم تهااقتصادی دول خرید

  .اند شدهسوریه در حوزه آب و انرژی و آلودگی آبی بیشترین صدمه را متحمل  و ی، لیبفلسطین

این مورد مخصوصاً در مورد کشورهایی اتفاق . ای بین کشوری نیز منجر شده استشهاین بحرانها، بعضاً به تن

 باه که غالباً این قاعده وجود داشت. داشته اند مشترك آب سفره یا رودخانه یکافتاده که نیاز بیشتری به 

 تغییر از ناشی آب جریان کاهشِ و یا توسط یک کشورآبی مشترك حوزه  یک تصاحب سهم بیشتر از

مناقشه شکل  ،بین کشور های تغذیه شونده از این سفره مشترك ییهوا و آب تغییرات اثرِ بر یبارش الگوهای

 با عراق و نیل، رود به وابستگی بامصر  ی چونهایکشوربا یک نگاه مختصر می توان گفت که  .ه استگرفت

از طرف  .هستندبیشتر و امکان تنشهای آبی منطقه ای بیشتری ریسک آبی  دارای فرات، و دجله به وابستگی

بی آب به معنای ، کمیااستفاده می کنندتولید انرژی  برای ای رودخانه جریانهای از که کشورهاییبرای  دیگر،

 .نام برده می شود «نجیره آب و انرژیز»ز هست که از این پیوند با عنوان کمبود انرژی نی

انرژی  و آب مسئله منظرِ از انسانی رفاه و امنیت فهم، ساخته انسان هواییِ و آب تغییرات تأثیرِ به توجه با

 سرد حد از بیش زمستان در و گرم، حد از بیش تابستان در هوا دمای. پیدا کرده است پیش از بیش اهمیتی

 زیادی بسیار تفاوت شدت، و شکل زمانبندی، در و است پذیر بینی پیش کمتر برف و باران بارش. است شده

 شده سابقه بی ریزشها لگِ و لغزشها زمین سیلها، وقوع به منجر های شدید، باران. دارد تاریخی الگوهای با

 آتش فصل شرایطی کههمین  در اند، ترشده شایع و شدیدتر هاغبار و گرد و هاطوفان و خشکسالی. است

 تهدید را ساحلی اجتماعات و منابع دریاها سطح افزایش. است شده تر مهلک و تر طوالنی جنگلها سوزی

همه  .اند آمده پایین خود، رکورد ترین کم تا بارها خشکی درون آب ذخائر و آبگیرها همچنین .است کرده

 .تاینها، به بحران انرژی در خاورمیانه نیز دامن زده اس

 



 

 ی در خاورمیانهآبو تنش هاي  پساب بازیابیِ

های کشورهای توسعه یافته، این قاعده را مطرح به داده  استناد با سوئدی، هیدرولوژیست، فالکنمارك مالین

 توسعهباعث محدود شدن دامنه  سال، در نفر هر برای آب مکعب متر هزار از کمتر دسترسیکرده که 

را  یآب تنش ،«یآب تنش شاخص» بارهدر کرافت ماپل شرکتبر اساس گزارش  یا. کشورها می شود اقتصادی

خانه ها، سفره در رود موجود منابع آب تجدیدپذیرمیزان مصرف آب در همه بخشها با میزان با مقایسه  باید

همه کشور های صادر کننده  ،محاسبات این شرکتبا توجه به  .کردهای آب زیرزمینی و بارش باران ارزیابی 

بیشترین تنش آبی در منطقه  دارای (شامل کشورهای عرب جنوب خلیج فارس و ایران)نفت در خلیج فارس 

 .هستند

 هر برای دالر هزار 30)  جهان در داخلی ناخالص تولید سرانه سومین با دارا بودن 0200 سال در قطر شورک

 زیرساختهای و نمکزدایی های کارخانه زمینه در ا راهیدروکربنه صادرات از حاصل دولتی عواید از %86 (نفر

شاید قطر بتواند چنین  .کرده است وارد را بر آب کاالهای و غذا و کرده گذاری سرمایه ،آب از مجدد استفاده

ی از هزینه ها را بدون فشار بودجه ای، انجام دهد اما به طور قطع، کشورهای فقیری مثل یمن حجم باالی

 .خواهند داشت کمتری های انتخاب

ها  از پساب و استفادهنحوه بازیابی  ،از جمله موارد دیگری که امنیت و رفاه انسانی را به خطر می اندازد

 بانی دیده برنامه»برنامه مشترکی را با عنوان بهداشت جهانی  سازمان و یونیسف ،در این زمینه. است

واده ها به منابع آبی و زیر انآیا خ صورت گرفته مبنی بر اینکهپیمایشی تدارك دیده اند که در آن  «مشترك

 دسترسی شودمی  آلودگیها سایر و مدفوعی های آلودگی از گیریباعث جلو کههای فاضالبی پیشرفته ساخت

و یا بازیابی که عدم بازیابی  (فرض درست)اند  کردهاجراکنندگان این برنامه چنین فرض  .خیر یا دارند

 .  و رود خانه ها را آلوده و باعث کم آبی می شودسفره های آبی زیر زمینی کم عمق  پساب ها، مدناکارآ

یا به نجام نشده یا ا پساب بازیابیِ ،و ایران اردن لبنان، مصر، یی مانندکشورها در ،اساس این پیمایش بر   

 بین ساالنه منطقه کل در آب آلودگیهزینه  که زده تخمیناین سازمان . شده استصورت نادرستی انجام 

 و غزه نوار اردن، مراکش، ایران،. را به هدر می دهداین کشورها  داخلی ناخالص تولید درصداز  %2/0 تا 2/2%

 . را متحمل شده اند ضربه بیشترین معضل این از لبنان

 

 و تنشهاي بین کشوري در خاورمیانه آبهاي فسیلی

جهان، بخش قابل توجهی از آب را به خود اختصاص مناطق دیگر کشاورزی در خاورمیانه همچون  بخش

این سیاستها  .بوده استبه کشاورزی و پرورش غذا  تخصیص عمده منابع آبی نیز داده و سیاست دولت ها

، آنها را به سمت جست و جوی منابع آبی بیشتر آبیدسترسی به منابع به  طمع کشورهانیاز یا ا باعث شده ت

کشف  از منابع و رشد سریع بهره برداریعث بانیز ت ایجاد شده در حوزه تکنولوژی تغییرا .سوق دهد جدید

 .است شده «آب های فسیلی»

، کهنره زمین شناختی ویک د از باقی مانده -آب فسیلی آب ذخیره در سفره های سنگی زیر زمینی عمیق

فسیلی، منابع غنی از آب را در اختیار  زیرزمینی هرچند آب های. است -در زمانی که بارش فراوان بوده

ترین بزرگ .می کند تحمیلها ر زیادی را بر کشورهزینه بسیاآنها،  استخراجِ و اکتشافکشورها می گذارند اما 

 سودان و مصر چاد، لیبی، از بخشهاییکه در است  نوبیان سنگیِ ماسه آبی سفره ،سفره آب فسیلی در جهان

 فاز و آغاز 0368 سال در که پروژه، این شود می زده تخمین .آب را به لیبی انتقال می دهد بوده و گسترده



 آب سفره انتقال پروژه» در .در بر داشته است هزینه دالر میلیارد 02 حدود شد، تکمیل 0338 در آن دوم

پروژه   ساخت حال در اردن. شده است استفاده زیرزمینی کانالهای و ها لوله از وسیعی شبکه از نیز «دیسی

ناطق ممان و دیگر تا آب را به ع قرار گرفتهمرز اردن و عربستان  در کهاست  انتقال آب سفره آبی دیسی

 دو طول در .است اتفاق افتاده زیرزمینی آب استخراج سر بر کشور دو میان زیادی تنشهای البته .منتقل کند

 نرخ اردن، در مثالً .وجود دارد زیرزمینی آب از حد از شبی استخراج بر مبنی آشکاری شواهد گذشته، دهه

 می زده تخمین سال در مکعب متر میلیون 002 آنها، کارآمد تجدید عینِ در اصلی های سفره از استفاده

 . است سال در مکعب متر میلیون 202کنونی استخراج نرخ که حالی در شود

 

 چه باید کرد؟

بدین  .آب از جمله راه هایی است که می توان برای مقابله با کم آبی از آن استفاده کرد «تجارت پنهان»

این شیوه به کشور هایی با . شودبود آب قابل جبران می که با وارد کردم غالت و دیگر غذاها کمصورت 

برای خرید غذا را که ارز الزم  ه شرطیب البته دنرا تامین کن خوددهد غذای جمعیت  منابع محدود اجازه می

می رف بخش کشاورزی پذیر آب صَع تجدیداز مناب% 62با این وجود باز هم  .در بازار بین المللی داشته باشند

 در غذایی مواد قیمتهای در نامطمئن اغلب و مکرر نوسانهای با مواجهه در و ریسک، این با مقابله برای .شود

 نقاط دیگر در کشاورزی محصوالت و زمین حقِ کسبِ برای تالش در فارس خلیج کشورهای گذشته، دهه

 خلیج کشورهای مشهور های قاپی زمین .کشیده شده اند دیگر کشورهای و هند چین،رقابت با  به دنیا،

 اختیار در را وسیعی های زمین و فراوان تجدیدپذیر آب منابع که اتیوپی و سودان مثل کشورهایی فارس در 

  .نمونه هایی از این تجارت پنهان است دارند

 برای کافی اقتصادی خرید قدرتکه  نفت صادرکننده کشورهایاز شیوه های دیگر مقابله با مشکالت آبی در 

 طبقبر  .است آب ذخایر افزایش برایآب دریا  نمکزداییدارند استفاده از شیوه  وسیع گذاری سرمایه

 تولید را شهری آب از %02 از بیش آن نمکزدایی کارخانه 00 عودی،س عربستانگزارشهای سازمانهای دولتی 

 .کند می فراهم را برق تولید و صنعتی مصارف برای الزم آب ، عربستان با این روشهمچنین. دنکن می

 عربستان ،0204در سال. کند می تولید شده نمکزدایی آب مترمکعب میلیون 02 از بیش روزانه عربستان

  .کرد اعالم جهان در نمکزداییِ کارخانه بزرگترین برای را خود های برنامه سعودی

 برای شهری و کشاورزی های پساب از مجدد استفاده سوی به نیز ای خاورمیانه کشورهای از برخی

استفاده مجدد از پساب های درون خانوار ها با عنوان  .اند کرده حرکتها  پارك آبیاری و صنعتی یندهایآفر

باران و چگالش در خاك و گیاهان یا آبی که از طریق  «آب سبز» همچنین و «آب خاکستری»استفاده از 

گذاری هرچند که مورد آخر هنوز در سیاست. هستند برای مقابله با بحران آبی یای جدیدهشیوه  ،جمع شده

 . ها مور توجه قرار نگرفته است

 هرچند گرفته شوند؛ کار به منطقه در سرعت به توانند می که کنند می ارائه الگوهایی ،ها برنامه اینهمه 

 .ن برای اجرای چنین پروژه هایی استمسئوال «سیاسی رادها»، رو پیشِ چالش بزرگترین


