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یاســمن طاهریان| همان طور که جنگ بر 
س��ر نفت، تاریخ قرن بیستم را رقم زد، جنگ قرن 
بیست ویکم بر س��ر آب خواهد بود. با رشد سریع 
جمعیت در جهان، مصرف آب هم دو برابر ش��ده 
اس��ت، پس باید برای مصرف بهین��ه آب موجود 
راه های دیگری پی��دا کنیم. هزین��ه ای که برای 
آب مصرفی پرداخت می شود نشان دهنده ارزش 
اقتصادی آن نیست. منابع آبی غیرقابل جایگزین 
هس��تند. چین، مصر و پاکس��تان تنها نمونه ای 
از چند کش��ورند که با بحران آب مواجه خواهند 
شد. در ادامه آب و تأثیرات کمبود آن بر جوامع را 

بررسی می کنیم.
      معرفی آب  

با الهام گیری از آهنگ ادوین اســتار )که 
برای جنگ سرود(: 
بی شک همه چیز!

دوباره تکرار می کنم...
اس��تفاده از آب برای تولید، کشاورزی، تجارت، 
ان��واع ان��رژی، اقتصاد، هس��تی انس��ان و دیگر 
موجودات زن��ده ضروری اس��ت. می تواند آلوده، 
نمک زدایی، بازیافت و مایه حیات باش��د یا حتی 
باعث ویرانی شود. فقط نمی توان آب را تولید کرد. 
تکنولوژی ب��اروری مصنوعی ابرها ه��م هنوز راه 

درازی در پیش دارد. 
آب و سیاست جغرافیایی

آب، مخصوصا مش��کالت بح��ران و کمبود آب 
از مباحث کلیدی ژئوپلیتیکی هس��تند. از اثرات 
بحران آب در مناطقی که تحت فش��ار قرار دارند، 
می توان ب��ه کاهش تولی��د موادغذای��ی و دام، 
مهاجرت، افزایش هزینه های زندگی، خشکسالی 
یا قحطی، بحران های سیاس��ی و دیگر مشکالت 

اشاره کرد. 
در ای��ن مقاله نگاه دقیق تری به این مش��کالت 
می اندازیم. ابتدا بای��د درباره برخی واژه ها توضیح 

دهیم. 
منابع آب ه��ای زیرزمینی یعنی آب هایی که در 
سفره های آبی زیرزمینی وجود دارند. فرونشست 
زمی��ن یعن��ی فرورفتگی زمی��ن که ناش��ی از 
جابه جایی مواد زیرزمینی است. کمبود آب یعنی 
میزان کمت��ر از 500مترمکعب آب مصرفی برای 

هر نفر در سال.
بحران آب به ش��رایطی گفته می شود که در آن 
عدم دسترس��ی به آب محدودیت های بزرگی بر 
فعالیت های انسان ایجاد می کند. براساس برخی 
تعاریف، ش��رایطی که در آن، مقدار آب برای هر 
نفر در  سال کمتر هزارمترمکعب باشد، بحران آب 

وجود دارد. 
مشکالت متداول دسترسی به آب

عوامل بس��یاری می توانند بر میزان آب شیرین 
قابل دس��ترس برای افراد و جوامع تأثیر بگذارند. 
این عوامل ش��امل نوع زمین، شرایط آب وهوایی، 
زیربناها، شیوه کش��اورزی، دولت و رفتار جامعه 

هستند. 
جغرافی زمین و آب وهوا به هم مرتبط هستند، 

اما مشکالت جداگانه ای دارند: 
زمین ب��ه ویژگی های جغرافیای��ی یک منطقه 
بس��تگی دارد؛ ویژگی هایی مانند کوه یا رودخانه 

که می توانند به ط��ور طبیعی 
آب تولید یا منابع آب شیرین را 
جذب کنند. آب وهوا به عواملی 
مانن��د دم��ا و بارش س��الیانه 
بستگی دارد که نه تنها پوشش 
گیاهی و جانوری بلکه فرهنگ 
جامع��ه را ه��م در آن منطقه 

تشکیل می دهد.
بای��د توج��ه داش��ت ک��ه 
منطقه م��ورد نظ��ر از لحاظ 
زیرس��اخت های عموم��ی در 
چه ش��رایطی قرار دارد. آیا این 
منطق��ه زیربنای ق��وی دارد؟ 
مانند مخزن های آب، س��دها 
یا قنات ه��ا که ب��رای ذخیره 
و توزی��ع آب ب��ه کار می روند 
ی��ا گیاه��ان آب ش��یرین کن 
ب��رای افزای��ش می��زان آب 

قابل دس��ترس برای مصرف وج��ود دارد؟ قدرت 
نهادهای سیاسی هم مهم است. در کشورهایی که 
نهادهای سیاسی ضعیف یا درگیری و جنگ وجود 
دارد، توزیع آب یا دسترسی به آب می تواند مشکل 
چالش برانگیزی باش��د. جایی که درگیری وجود 
دارد، کنترل منابع آب مزیت استراتژیک به شمار 
می آید. تکنیک های استفاده شده برای کشاورزی 
و مدیریت آب هم از دیگر عوامل تأثیرگذارند. انواع 
محصوالتی که برای غذا یا درآمد به عمل می آیند 
بش��دت بر میزان آب قابل دسترس برای مصارف 
دیگر هم تأثیر می گذارند. طریقه ذخیره و مدیریت 
آب برای مص��ارف آبیاری ی��ا تکنیک های دیگر 
کش��اورزی هم فاکتورهای اساسی هستند. رفتار 
جامعه هم مهم است. آیا تصور مردم منطقه از آب 
به عنوان »حق تمام مردم« است؟ یا اهداف تجاری 
چیره می شوند و معتقدند آب بیشتر یک کاالست 
که می توان با آن تجارت کرد یا برای س��ودآوری 

فروخته شود؟
عوام��ل دیگ��ری ه��م تأثی��رات کوتاه مدت و 
بلندمدتی ب��ر آب قاب��ل دس��ترس می گذارند. 
عواملی مانند رشد جمعیت که بر نرخ باالی تولد 
یا مهاجرت تأثیر می گذارند. مش��کالت بهداشت 
عمومی، آلودگی و بیماری های اپیدمی مانند وبا. 
آب برای رش��د صنعتی در یک کش��ور هم به کار 
می رود. از آن در تولید نفت و گاز طبیعی، تولید با 

تکنولوژی باال و دیگر صنایع هم استفاده می شود.
تأثیرات بح��ران و کمبود آب ممکن اس��ت به 
اشکال مختلف احساس شود، چه درحال حاضر، 
چه در بلندم��دت؛ کاهش تولی��د، گرانی، بحران 
سیاسی، مهاجرت و قحطی. در بسیاری از موارد، 
ش��رایطی که باعث ایج��اد بح��ران و کمبود آب 
می ش��وند، آرام آرام نمایان ش��ده و تأثیرات آنها 
بیشتر احس��اس می ش��ود؛ مانند کاهش تولید 
محصوالت کشاورزی یا دام برای بازار. کمبود کاال 

در بازار؛ نیاز باال برای واردات و عوامل لجستیکی 
گرانی را در پی خواهد داش��ت. زمانی که کمبود و 
فشار اقتصادی بر مصرف کنندگان تأثیر می گذارد، 
بحران سیاس��ی هم کامال مش��اهده می شود. در 
خشکسالی های طوالنی مدت در مناطقی که شغل 
اصلی افراد کشاورزی است، بیشتر خواهد بود. در 
مناطق فقیرنشین یا در شرایط کمبود آب قحطی 

هم به وجود می آید.
        یمن: بدترین سناریو    

تاریخچه یمن
یمن که امروزه به یکی از فقیرترین کش��ورهای 
دنی��ا تبدی��ل ش��ده، زمانی 
سرمشق مهندسی آب در دنیا 
بود. این کشور در مدیریت های 
سیس��تم های آب و آب رسانی 
قدمت��ی طوالن��ی دارد. س��د 
بزرگ مارب، معجزه مهندسی 
عهد باستان اس��ت. تامین آب 
مصرف��ی کام��ال در داخل این 
کشور انجام می شود و به دنیای 
خارج هیچ وابس��تگی ندارند. 
در دهه1970 نیاز بیش��تری 
به آب ه��ای زیرزمین��ی برای 
توسعه کشاورزی به وجود آمد. 
در  س��ال1980 یمن به یکی از 
کش��ورهای تولید نفت تبدیل 
ش��د که اقتصاد نقدی را در پی 
داشت. به همین ترتیب، تقاضا 
برای گی��اه گلدار ق��ات، ماده 
مخدری که در خاورمیانه به آب فراوانی نیاز دارد، 

بیشتر شد. 
2.1 میلیارد مترمکعب از منابع آبی قابل تجدید 
سالیانه در دسترس است. 70درصد آب های یمن 
را آب های زیرزمینی تش��کیل می دهند. آب های 
زیرزمین��ی از آبی که به صورت نامنظم از بس��تر 
رودخانه ها می ریزد، پر می ش��وند. مصرف آب در 
یمن به 3.5 میلیارد مترمکعب در  س��ال از منابع 
آب های ش��یرین می رسد. از بیش��تر سفره های 
آبی بیش از حد استفاده می ش��ود. نفوذ آب شور 
و آلودگی در بس��یاری از مناطق مشکل ساز شده 
است. اما یمن امروزه با کمبود آب شدیدی روبه رو 
است. رشد س��الیانه جمعیت از 3درصد در  سال 
2011 به 2.3درصد در  س��ال 2014 رسیده که 
نش��ان دهنده جمعیت باالی این کش��ور اس��ت. 
کش��اورزی نزدیک ب��ه 90درصد تم��ام آب ها را 

مصرف می کند. قات 20درصد زمین های آبیاری 
را دربرمی گیرد. برخی تخمین ها نشان می دهند 
که قات نیمی از تولید کش��اورزی یمن اس��ت. به 
این ترتیب اگر به همین وضع پیش بروند، بیشتر 
مناطق این کش��ور بدون آب باقی خواهند ماند. 
امروزه یمن را ش��اید به خاطر درگیرهای مرزی 
آن بیشتر بشناس��ید. درگیری ها دلیل بحران آب 
نیس��ت، اما به آن اضافه می کن��د. کنترل منابع 
آبی، دارایی باارزش��ی برای احزاب درحال جنگ 
به حساب می آید. بی ثباتی سیاسی توانایی کشور 
را برای نگهداری زیربنای آبی و سرمایه گذاری در 

منابع جدید محدود می کند. 
محدودیت ه��ای مناب��ع آبی رش��د صنعتی را 
مخصوصا در بخش انرژی تحت تأثیر قرار می دهد. 
حدود 1.5درصد تولید ناخالص داخلی برای تخلیه 
آب های زیرزمینی از دس��ت م��ی رود. 2.4درصد 
تولید ناخالصی به دلیل آب آلوده از دست می رود. 
تعهد برای تغییر به عهده دولت های محلی اس��ت 
که معموال فاسد و ناکارآمد هستند و بودجه کافی 
ندارند. مصرف آب احتم��اال از ذخایر قابل تجدید 
بیش��تر می ش��ود. بحران آب به ناآرامی ها دامن 
می زند. کشورهای دیگری که ممکن است مصرف 
سالیانه ش��ان از منابع قابل تجدید بیش��تر باشد، 
ش��امل اردن، مصر و مناطقی از فلسطین هستند. 
بی ثبات��ی طوالنی مدت توانایی ب��رای بکارگیری 

استراتژی های مدیریتی آب را تخریب می کند. 
استرالیا: صادرکننده آب مجازی

اس��ترالیا با چالش های مختلفی روبه رو خواهد 
شد. آب وهوای خش��ک آن را به خشک ترین قاره 
قابل س��کونت تبدیل کرده اس��ت. میزان باالی 
مصرف آب خانگی و صادرات محصوالت کشاورزی 
که بیش��تر به چین انج��ام می ش��ود، از عوامل 
تأثیرگذارند. تج��ارت آب مجازی یعنی زمانی که 
مواد خوراکی و دیگر کاالها با کشوری دیگر معامله 
می شوند که در نتیجه آن، آب مجازی هم معامله 
می ش��ود. آب مجازی درواقع میزان آب مصرفی 
است که برای تولید آن محصوالت به کار می رود. 
کشاورزی این کشور و اهداف تجاری آنها شدیدا به 
آب وابسته است، اما برای کنترل بحران کمبود آب 
از روش های مختلفی استفاده شده است. با وجود 
میزان آب زیاد قابل دسترس برای هر نفر، میزان 
نسبی هدر رفتن آن کم اس��ت. قوانین مدیریتی 
ش��دید برای آب، آگاهی عمومی برای استفاده از 
آب و جمعیت پایین تأثیرات کلی مصرف خانگی 

را کاهش می دهند. 

سرانه میزان آب مصرفی در اس��ترالیا 21هزار 
مترمکعب در  سال است که به نسبت باالست، اما 
توزیع آن یکسان نیست. مصرف کلی حدود 1200 
مترمکعب در  سال است. میزان کل استفاده از آب 
23 میلیارد مترمکعب در  س��ال است. 74درصد 
آن برای کش��اورزی اس��تفاده می شود که نسبت 
به دیگر کشورهای پیشرفته  درصد باالتری است، 
حتی با این که میزان هدر رفتن آن نس��بتا کمتر 
است. ازبکستان 56 میلیارد مترمکعب در  سال آب 
مصرف می کند که 90درصد آن برای کش��اورزی 
اس��تفاده می ش��ود. در پاکس��تان 184 میلیارد 
مترمکعب آب در  س��ال که 94درص��د آن برای 
کشاورزی است، استفاده می شود. در مناطقی که 
تولید محصوالت کش��اورزی باالست، بحران آب 
هم بیشتر است. بیش از 40درصد ارزش تولیدات 
کشاورزی اس��ترالیا از حوضه آبی ماری-دارلینگ 
تامین می ش��ود. در ایالت های نیوس��اوت ویلز و 
ویکتوری��ا، 48درصد ذرت، 31درصد گوش��ت، 
43درصد گندم و 75درصد لبنی��ات از دام تولید 
می ش��ود. کمبود آب های زیرزمینی از اواس��ط 
س��ال1990 نمایان شد. بین س��ال های 2001 
تا 2007 هم خشکس��الی جدیدی شروع شد که 
باعث تخریب محیط زیس��ت رودخانه ها شد. در 
نتیجه آن یک سوم رودخانه ها تغییر شکل داده اند. 

اصالحات از طریق قانون گذاری
طرح اقدامات اولیه آب مل��ی که طرح کلی 10 
ساله اس��ت برای بازیافت آب. سیستم مدیریتی 
مشارکتی از دیگر روش هاس��ت. هدف این روش 
اصالح اس��تفاده نادرس��ت یا گاهی غیرقانونی از 
آب های زیرزمینی و س��طحی اس��ت. بکارگیری 
این سیس��تم مدیریتی ش��یوه های موثر، پایدار 
و اقتصادی برای کل کش��ور خواهد داشت. بر اثر 
کمبود آب، تولی��د خوراک عم��ده مانند گندم، 
برن��ج و جو پایی��ن خواه��د آم��د. جلوگیری از 
خصوصی س��ازی بیش از حد سیستم های تحت 
فش��ار، تغییر قیمت آب، کنترل مس��ئولیت های 
مربوط به هر ایالت ی��ا منطقه و تاکید بر داده های 
اطالعاتی دقیق از دیگر اقدامات اصالحی اس��ت. 
ب��رای قوانین تجارت در حوضه ه��ای آبی ماری-

دارلینگ هم اقداماتی ص��ورت گرفته: به منظور 
توزیع یکس��ان آب، مس��ئوالن ب��رای آبیاری به 
اندازه ای که احتیاج دارن��د، می توانند حق خرید 
و فروش داشته باش��ند. در جوالی 2014، قوانین 
تجارت آب داخل هر ایالت اجرا ش��د )که مصرف 

بهینه را تشویق می کند(.

سیستم مزرعه داری چین 
مقصد یک س��وم صادرات غذای استرالیا، چین 
است. در طی سال ها روابط چین و استرالیا افزایش 
داشته است. این دو کش��ور توافقنامه تجارت آزاد 
FTA را در نوامب��ر 2014 امض��ا کردند. چین در 
استراتژی های امنیت مواد خوراکی سرمایه گذاری 
بس��یاری می کند. مجاورت جغرافیایی اس��ترالیا 
را به تهیه کننده کلیدی م��واد غذایی برای چین 
تبدیل کرده اس��ت. حذف تعرفه های گوش��ت و 
لبنیات به استرالیا مزیت های بیشتری داده است. 
در سرزمین های شمالی، کوئینزلند، مالک  درصد 

و حجم باالی��ی از زمین هایی 
که در اس��ترالیا ق��رار دارند، 
خارجی ها هستند. اما اکثر آنها 
به حوضه آبی ماری- دارلینگ 

وابسته نیستند. 
اصل��ی  س��رمایه گذاری  از 
اس��ترالیا  در  چینی ه��ا 
می توان به گوش��ت گوسفند 
کارخانه ه��ای  گوس��اله،  و 
نیش��کر، ش��رکت های بذر و 
توزیع کنن��دگان ب��ه مغازه ها 
در  اس��ترالیا  ک��رد.  اش��اره 
س��ال های آینده با چالش های 
متداومی روبه رو خواهد ش��د. 
خشکس��الی ها بیشتر خواهند 
ش��د، منابع آبی برای مصرف 
خانگی کاهش پی��دا خواهند 
ک��رد و رش��د ص��ادرات مواد 

خوراکی که با صادرات  آب مجازی برابر است، پس 
توجه بر قوانین مدیریت آب برای استرالیا حیاتی 

است.
اسپانیا: بررسی نمک زدایی

اسپانیا یکی از خش��ک ترین کشورهای اروپایی 
اس��ت. در قرن بیس��تم، منابع محدود آبی باعث 
توس��عه زیربناه��ا ش��دند. در این کش��ور برای 
تولید ب��رق از انرژی هیدرولیکی یا آبی اس��تفاده 
می ش��ود )بعضی از منابع با پرتغال مش��ترکند(. 
میزان آبیاری برای کش��اورزی باالست و 1300 
سد س��اخته ش��ده که باالترین میزان ذخایر آب 
به ازای یک میلیون نفر جمعیت اس��ت. کشاورزی 
64درصد آب های ش��یرین را مص��رف می کند. 
زمین های آبیاری ش��ده محصوالت نامتناسبی را 
نسبت به کل محصوالت کشاورزی تولید می کنند. 
این نسبت همچنان رو به رش��د است. اسپانیا در 

س��ال های آینده، آب وهوای داغ تر و خشک تری 
خواهد داش��ت. بحران آب در برخ��ی مناطق آن 
بیشتر است. مصرف آب در آندالوسیا 164درصد 
و س��گورا 127درصد بیش��تر از ذخایر آن است. 
سطح آب های زیرزمینی در حوضچه های گوادیانا 
جنوبی کاهش پیدا کرده اس��ت. نف��وذ آب های 
شور هم باعث ش��ده در برخی از مناطق ساحلی 

سفره های آبی کامال بی کیفیت باشند. 
هدف استراتژی های حفاظت از آب این است که 
اس��تفاده پایدار آب را در نواحی بحران زده و دیگر 
نواحی تش��ویق کند. برای رس��یدن به این هدف 
باید قیمت ها را افزای��ش داد تا بتوان صرفه جویی 
را ترویج داد. قیمت ه��ای فعلی، هزینه انتقال آب 
برای آبیاری محصوالت زراعی را پوشش نمی دهد 
پس نمی تواند میزان مصرف ش��ده را تعیین کند. 
جامعه مخالف مالکیت ش��خصی زیربناهای آبی 
است. در نتیجه خصوصی سازی یا افزایش قیمت 
بعید است. نمک زدایی یا ش��یرین کردن آب ها به 
بس��یاری از کش��ورهایی که با بحران آب روبه رو 
هس��تند یا خواهند ش��د، امید می هد. به عنوان 
مکمل منابع موجود آب های ش��یرین در مناطق 

ساحلی، وعده مهمی است. 
اس��پانیا مقصد تکنولوژی نمک زدایی اس��ت. 
700گیاه آب ش��یرین کن دارد. تولی��د روزانه آن 
برای 8 میلیون نفر کافی خواهد بود. ش��رکت های 
اس��پانیایی  درص��د بزرگ��ی از رقیب��ان در بازار 
نمک زدایی جهانی هس��تند. نی��از جهانی برای 
نمک زدایی فرصت های رقابتی را برای شرکت های 
اسپانیایی در تمام نقاط دنیا ش��امل خاورمیانه و 

کالیفرنیا ایجاد خواهد کرد.
کانادا: هیچ آبی برای فروش نیست

کان��ادا روی کاغذ از لح��اظ مناب��ع آبی غنی 
اس��ت. 7درصد آب های ش��یرین دنی��ا در کانادا 
قرار دارد. جمعیت آن کمت��ر از یک درصد جهان 
اس��ت. مص��رف آب 80هزار مترمکعب در  س��ال 
است که نسبت به کش��ورهایی که »بحران آب« 
دارند، بس��یار بیشتر اس��ت. این رقم در انگلستان 
2300مترمکع��ب در  س��ال و در آمری��کا کمی 
بیش��تر از 9هزارو500مترمکعب در  س��ال است. 
مش��کل »س��رمایه روی کاغذ« چیست؟ قیمت 
کم آب باعث تش��ویق مصرف بی رویه آن و توزیع 
نابرابر می ش��ود. اکثر جمعیت در جن��وب کانادا 
زندگی می کنند. 60درصد رودخانه ها به ش��مال 
می ریزند. در نتیجه بعضی از مناطق درگیر بحران 
آب شده اند. اس��تان های غربی کانادا شامل آلبرتا، 
منیتوبا و ساسکچوان بیشتر از مناطق دیگر دچار 
خشکی شده اند. پیشرفت کش��اورزی و تولیدات 
صنعت��ی و افزایش جمعیت در دهه ه��ای اخیر از 
عوامل تأثیرگذارند. بح��ران آب در بعضی مناطق 
بیش��تر از مناطق دیگر اس��ت و انتظار می رود در 
سال های آینده بیشتر شود. سرچشمه رودخانه ها 
از یخچال های طبیعی تامین می شود. یخچال های 
طبیعی در قرن گذشته 25درصد کوچک شده اند. 
پیش بینی ه��ا در آینده این اس��ت ک��ه دما باالتر 

می رود و درنتیجه خشکسالی بیشتر می شود.
با این که فش��ارهای کمبود منابع آب در بعضی 
مناطق بیش��تر می ش��ود، بحران ه��ای کانادا در 
منطق��ه  بحران ه��ای  براب��ر 
مانن��د کالیفرنیا، س��فره آبی 
کلورادو،  رودخانه   ،Ogallala
مدیترانه، جنوب آس��یا و غیره 
کوچک به نظ��ر می آیند. طرح 
»ص��ادرات آب« ب��رای ب��ازار 
آمریکا بیش از 50 س��ال است 
که درحال بررس��ی اس��ت، اما 
مش��کالت فنی وج��ود دارد؛ 
آب سنگین اس��ت؛ پمپاژی با 
ان��رژی باال احتی��اج دارد تا آن 
را از س��طوح متغیر عبور دهد؛ 
هزینه انتقال آن به مسافت های 
دور پنج برابر هزینه نمک زدایی 
ی��ا بازیافت آن اس��ت، در بازار 
ه��م چالش هایی وج��ود دارد. 
قیمت آب معموال نشان دهنده 
دینامیک نیاز و تقاضا نیس��ت. 
این طرح احتم��ال س��ودآوری کم��ی دارد، در 
نتیجه احتمال س��رمایه گذاری هم کم می شود. از 
 س��ال 1950 معاهده آب و برق آمریکای شمالی 
که یکی از بزرگترین پروژه های انتقال ارایه ش��ده 
است، صورت گرفت. در این معاهده از راه های آبی و 
کانال های جدید، پمپ و آب انبارها و دیگر المان ها 
برای بازپخش آب در آمریکای ش��مالی اس��تفاده 
می شود. اما مش��کل آن این اس��ت که هیچ وقت 
توجه کافی را به خود جلب نکرد. در  س��ال1959 
یک مهندس اهل نیوفاوندلند طرح بازیافت وسیع 
و توس��عه کانال ش��مالی در آمریکای ش��مالی را 
پیشنهاد داد که در آن مس��یر آب های شیرین را 
از »جیمز بی« ب��ه »دریاچه های بزرگ« می ریزد. 
هزینه این کار در آن زمان 100 میلیارد دالر )بیش 
از 800 میلیارد دالر امروز( بود. عالوه بر آن، هزینه 
نگهداری اش یک میلیارد دالر در  سال خواهد بود. 

بررس��ی رفتارهای سیاس��ی کانادا را از تجارت 
آب باز خواهد داش��ت؛ همانند روشی که در نفت 
و گاز طبیعی اس��تفاده می شود، حتی اگر از لحاظ 
اقتصادی حیاتی باشد، برخالف رابطه اش با آمریکا، 
ب��رای تکنیک های حفاظت از مناب��ع طبیعی که 
مبتنی بر بازار اس��ت، مخالفت وجود دارد. حاال در 
این دوران کمبود آب آنها ت��الش خواهند کرد از 

منابع آبی محافظت کنند. 
نتیجه گیری

جغرافیا، دسترسی به منابع آب های شیرین قابل 
مصرف را در آینده برای بسیاری از کشورها محدود 
خواهد کرد. صادرات از مناطق غنی از آب به مناطقی 
که بحران آب دارن��د مانند ص��ادرات انرژی عمل 
نخواهد کرد. محدودیت های اقتصادی و سیاس��ی 
باعث می شود به آب بیش��تر به عنوان حق طبیعی 
نگاه شود تا یک محصول. حتی در کشورهایی هم که 
فراوانی آب وجود دارد، هدف شان حفاظت از منابع 

آبی خود در سال های آینده است. 

بررسی اثرات بحران آب در یمن، استرالیا، اسپانیا و کانادا

آب کاال نیست
  بحران آب بر فعالیت های انسان محدودیت های بزرگی ایجاد می کند

کانادا روی کاغذ از لحاظ 
منابع آبی غنی است. 7درصد 
آب های شیرین دنیا در کانادا 
قرار دارد. جمعیت آن کمتر 
از یک درصد جهان است. 

مصرف آب 80هزار مترمکعب 
در  سال است که نسبت 

به کشورهایی که »بحران 
آب« دارند، بسیار بیشتر 

است. این رقم در انگلستان 
2300مترمکعب در  سال 
و در آمریکا کمی بیشتر از 

9هزارو500مترمکعب در  سال 
است

محدودیت های منابع آبی 
رشد صنعتی را مخصوصا در 
بخش انرژی تحت تأثیر قرار 
می دهد. حدود 1.5درصد 
تولید ناخالص داخلی برای 
تخلیه آب های زیرزمینی 

از دست می رود. 2.4درصد 
تولید ناخالصی به دلیل 

آب آلوده از دست می رود. 
تعهد برای تغییر به عهده 
دولت های محلی است که 
معموال فاسد و ناکارآمد 
هستند و بودجه کافی 
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