
 

چرتکه
زنگزور پروژه ای برای افول موقعیت 

استراتژیک ایران 

بر  قرار  انرژی گفت:  بین الملل  بخش اقتصاد- یک کارشناس 
این بود معاوضه نفت خام دریای کاسپین از مسیر بندر نکا تا 
خلیج فارس اجرایی شود، اما زمان میرکاظمی متوقف و مسیر 
باکو- تفلیس- جیحان در شرق مدیترانه که اتفاقا غیراقتصادی 
هم بود، فعال شد. چون عملیات معاوضه به دستور ایران متوقف 
شده بود، در نتیجه صادرات گاز از مسیر ایران به اروپا تحت الشعاع 

قرار گرفت.
محمود خاقانی در گفت وگو با ایلنا، درباره تبعات اجرای داالن 
به نظر  اینکه  ابتدا  اظهار داشت:  ایران  انرژی  بر تجارت  زنگزور 
می رسد هم دولت و مجلس فعلی و هم دولت یازدهم و دوازدهم 
از این پروژه غافل بوده اند، اما اهدافی که ترکیه در قفقاز دنبال 
می کند به این معناست که متوجه شده دنیا در حال تغییر اساسی 
را  مطلب  این  و  نیست  مطرح  دیگر جهانی شدن  یعنی  است، 
بازنگری  برگزارکنندگان اجالس داووس منتشر کردند که یک 
عظیم در جهان نیاز است و ملت ها به سمت ملی گرایی پیش 
می روند یعنی از این پس نه دین و مذهب بلکه ملیت و زبان است 
که کشورها را به هم پیوند می دهد و این رویه کامال در آسیای 

مرکزی و قفقاز نمایان است.
وی افزود: مسئله ملی گرایی در قفقاز حساس تر است چون هنوز 
روسیه نفوذ زیادی در آذربایجان و حوزه ارس دارد و هر زمان 
این چنینی  اقتضا می کند، مواضع  ناتو  با  توافق  منافع نظامی و 
اتخاذ می کند. این مسئله را در برخورد نظامی آذربایجان علیه 
ارمنستان شاهد بودیم، تعداد زیادی نظامی کشته شدند و روسیه 
واکنشی نداشت تا اینکه به هر دلیل آذربایجان به واسطه گری 
ترکیه آتش بس موقت را پذیرفت و بالفاصله جمهوری زنگزور را 

اعالم موجودیت کرد.
به  ترکیه  اتصال  کرد:  تصریح  انرژی  بین الملل  کارشناس  این 
آذربایجان برای تامین انرژی اروپا و محصور کردن ارمنستان به 
خشکی و بستن هر گونه مرز و راه تردد بین ارمنستان و ایران، 
همچنین ناگزیر کردن ارمنستان به وصل شدن به ترکیه برای 
حالی  در  این  و  بوده  پروژه  این  اهداف  از جمله  دنیا  به  اتصال 
است که در تمام این مدت وزارت خارجه ایران در حالت انفعالی 

واکنشی نشان نداده و غافل بوده است.
به  جدید  خودمختار  جمهوری  یک  تشکیل  اینکه  بیان  با  وی 
طور قطع منافع بلندمدت جمهوری اسالمی ایران را تحت تاثیر 
قرار می دهد، گفت: سازمان همکاری اقتصادی اکو تنها سازمان 
چندملیتی است که مقر آن در تهران است اما هر زمان که دبیر 
کل آن ایرانی بوده کمترین فعالیت را داشته و این در حالی است 
که زمان دبیر کلی ترکیه این سازمان به شدت در راستای منافع 
ترکیه فعال بود، اکنون نیز که دبیرکل از آسیای مرکزی است 
بازهم هر زمان ترکیه تمایل داشته باشد، این سازمان فعال است 
و اگر دبیرکل از کشورهای دیگر انتخاب شده ضرورت سیاست 
ترکیه ایجاب می کند که سازمان به سکوت فرو رود، از مدیران 

ایرانی هم که فعالیتی دیده نمی شود.
خاقانی با بیان اینکه ترکیه توانسته خود را به عنوان مهم ترین راه 
تامین انرژی اروپا از آسیای میانه و کاسپین معرفی کند، ادامه داد: 
دولت هفتم و هشتم طرح های متعددی برای این منظور معرفی 
از  قزاقستان  نفت  برای صادرات  زیادی  و سرمایه گذاری  کردند 
ترکمنستان به خلیج فارس انجام شد، حتی احداث پاالیشگاه در 
شمال در منطقه گرگان مطرح و بندر نفتی نکا ساخته شد. در 
مجموع عملیات معاوضه نفت خام و گاز مطرح شد اما در یک اقدام 
ناپخته و مطالعه نشده دو پروژه ای که طراحی شده بود منتفی شد.

وی توضیح داد: قرار بر این بود معاوضه نفت خام کاسپین از مسیر 
بندر نکا تا خلیج فارس اجرایی شود، اما زمان میرکاظمی متوقف 
شد و مسیر باکو- تفلیس- جیحان در شرق مدیترانه که اتفاقا 
غیراقتصادی هم بود، فعال شد. چون عملیات معاوضه به دستور 
ایران متوقف شده بود، در نتیجه صادرات گاز از مسیر ایران به اروپا 

تحت الشعاع قرار گرفت.
این کارشناس بین الملل انرژی  بیان داشت: تالش زیادی برای 
انرژی کاسپین انجام شد بر این مبنا که گاز منطقه به برق تبدیل 
شده و با تکنولوژی جدید از مسیر ایران به کشورهای دیگر صادر 
شود اما این طرح هم در دولت دهم مورد بی توجهی قرار گرفت، 
دولت یازدهم هم که درگیر توافق هسته ای شد و در دولت دوازدهم 
هم فشار برای ناکارآمد نشان دادن دولت و وزارت نیرو آغاز شد 
بنابراین این طرح ناکام ماند، در حالی که طبق برنامه ششم قرار 
بود ایران محور صادرات انرژی منطقه باشد، اکنون دولت سیزدهم 

هم درگیر برجام شده و در جای دیگری گیر افتاده است.
وی گفت: اکنون ترکیه و آذربایجان با بهره برداری از مسایل داخلی 
ایران یک جمهوری خودمختار جدید پدید آوردند و هنوز هم 
موضع رسمی ایران مشخص نیست، در حالی که باید مقامات 

سیاسی و دیپلماتیک این موضوع را جدی بگیرند.
خاقانی تاکید کرد: در هر حالت ما در ایران باید این واقعیت تلخ 
را بپذیریم که صنعت گاز برای توسعه به سرمایه عظیم نیاز دارد، 
عنوان شده که برای جبران کسری داخلی گاز به ۸۰ میلیارد دالر 
سرمایه نیاز است و برای اینکه ما به کشور صادرکننده گاز هم 
تبدیل شویم باید سه برابر این میزان یعنی ۲۴۰ میلیارد دالر در 
کوتاه مدت سرمایه گذاری کنیم و این در حالی است که با وجود 
مسایل داخلی که از جمله آن قطعی اینترنت در روزهای اخیر و 
مسایل اینچنینی، هیچ سرمایه گذاری حاضر به پذیرش ریسک 

عدم امنیت نمی شود.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط ایران فرصتی برای ترکیه ایجاد 
شده که با احداث سدهای متعدد برق زیادی تولید کند، همچنین 
اگر گاز ترکمنستان از عرض خزر و آذربایجان به طور مستقیم به 
ترکیه برود این کشور محور صادرات انرژی در منطقه خواهد بود 
و ایران هم چاره ای ندارد که از مسیر ترکیه صادرات انرژی داشته 

باشد چون به تاسیسات ال ان جی هم دسترسی ندارد. 
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ژئوپولیتیک آب

آیاجنگهایآبی،بهآسیامیرسند؟
دانشمندان  از  تیمی  توسط  اخیرا  که  مطالعه ای  نتیجه  اقتصاد-  بخش 
دانشگاه تگزاس در آستین، دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و دانشگاه تسینگ هوا 
در مجله تغییرات اقلیمی منتشر شده نشان می دهد که انتظار می رود ذخایر 
آب زمینی )TWS( در فالت چینگ های – تبت در چین تا سال ۲۰۶۰ 
میالدی کاهش قابل توجهی داشته باشد. این مطالعه هفت سیستم حوضه 
رودخانه آمودریا، سند، گنگ-براهماپوترا، سالوین - مکونگ، یانگ تسه و زرد 
را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و نشان داده که فالت چینگ های - تبت 
که اغلب به عنوان »برج آب« یا »بام جهان آسیا« شناخته می شود به دلیل 

تغییرات آب و هوایی در معرض تهدید قرار دارد.
به گزارش فرارو به نقل از دیپلمات، از آنجایی که ذوب یخچال های طبیعی 

فالت چینگ های و چشمه های کوهستانی 
چین  از  جاری  آب  از  توجهی  قابل  منبع 
پایین دست آسیا  از کشور های  به بسیاری 
نشان  مطالعه  این  نتیجه  می کند  فراهم  را 
هوایی  و  آب  تغییرات  تاثیرات  که  می دهد 

ناامنی آبی در آسیا را تشدید می کند.
در حالی که چالش های آبی در آسیا تا حدی 
این  با  است.  آب  ضعیف  مدیریت  دلیل  به 
دیگر  فشار های  با  مواجهه  دلیل  به  وجود، 
این فشار ها می توان  از جمله  بدتر می شود 
جمعیت،  سریع  رشد  چون  عواملی،  به 
شهرنشینی، تقاضای فزاینده آب، اختالفات 
تنش های  و  دست  پایین   - دست  باال 

ژئوپولیتیکی بر سر منابع آب اشاره کرد.
در  بیش تر  نگرانی های  از  جلوگیری  برای 
مورد ناامنی آب و ترس از »جنگ آب« یا 
بحران آبی دولت های آسیایی باید با بهبود 
مدیریت منابع آب رویکرد خود را در قبال 

امنیت آب مورد بازنگری قرار دهند.
تغییر اقلیم

هوایی  و  آب  تغییرات  اخیر،  دهه های  در 
زمینی  آب  ذخایر  شدید  کاهش  باعث 
)آب های سطحی و زیر سطحی( شده است 
که در تعیین میزان دسترسی به آب ضروری 
تأثیرات  تاثیر  تحت  آب  ذخیره  هستند. 

تغییرات آب و هوایی )مانند رویداد های شدید آب و هوایی ناشی از تغییرات 
آب و هوایی( است و با افزایش سطح جهانی آب در ارتباط می باشد.

به نوشته نویسندگان مقاله منتشر شده در نشریه نیچر، حجم ذخایر آب 
زمینی از دست رفته ساالنه ۱۵.۸ گیگاتن در برخی از بخش های فالت تبت 
)خانه هیمالیا بلندترین رشته کوه جهان( بوده است. این منطقه با ویژگی 
هایی، چون ارتفاع زیاد، فرآیند های پیرامون یخچالی و آب و هوای خشک 
و سرد قاره ای مشخص می شود. بر اساس این اطالعات، نویسندگان مقاله 
پیش بینی می کنند که تحت سناریوی انتشار کربن به میزان متوسط تا سال 
۲۰۵۰ میالدی فالت چینگ های - تبت ممکن است تقریبا ۲۳۰ گیگاتن 

ذخایر آب زمینی را از دست بدهد.
در حالی که کل تقاضای آب در پایین دست برخی از حوضه های رودخانه 
)گنگ - براهماپوترا، سالوین -مکونگ و یانگ تسه( را می توان با استفاده از 
عوامل دیگر برآورده کرد این مورد برای حوضه های رودخانه آمودریا و ِسند 
صادق نیست. این تحقیق نشان داد که حوضه آمودریا که از کوه های پامیر 
سرچشمه می گیرد و آب افغانستان و آسیای مرکزی را تامین می کند شاهد 
کاهش ۱۱۹ درصدی ظرفیت تامین آب خواهد بود. به طور مشابه، حوضه 
سند که از فالت چینگ های - تبت سرچشمه می گیرد و آب شمال هند 
و پاکستان را تامین می کند پیش بینی می شود که با کاهش ۷۹ درصدی 

ظرفیت تامین آب مواجه خواهد شد.
این مقاله به نتایج پژوهش های رو به رشدی اشاره می کند که بر نگرانی های 
جهانی مرتبط با ناامنی آبی به ویژه در آسیا تاکید می کند. تقاضای جهانی 
نامشخص تر  عرضه  که  حالی  در  است  افزایش  حال  در  شیرین  آب  برای 
می شود. در حال حاضر، برآورد ها حاکی از آن است که از هر سه نفر در 
سراسر جهان، یک نفر یعنی بیش از یک میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم 
دسترسی ندارند. عالوه بر این، ۲.۲ میلیارد نفر در سراسر جهان از خدمات 

مدیریت ایمن آب آشامیدنی برخوردار نیستند.
طبق گزارش سازمان ملل، نیمی از کشور های جهان تا سال ۲۰۲۵ میالدی با 
کمبود آب یا استرس مواجه خواهند شد. تا آن زمان، نزدیک به ۱.۸ میلیارد 
نفر در مناطقی با کمبود مطلق آب زندگی خواهند کرد در حالی که دو سوم 
جمعیت جهان ممکن است با شرایط تنش آبی مواجه شوند. عالوه بر این، 
تا سال ۲۰۵۰ میالدی ۷۵ درصد از جمعیت جهان ممکن است تحت تاثیر 
کمبود آب قرار بگیرند. برای مثال، سازمان ملل تخمین می زند که بین ۴.۸ تا 
۵.۷ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ میالدی دست کم یک ماه در سال در مناطقی 

با کمبود آب زندگی خواهند کرد.
چالش های مربوط به آب به طور خاص در آسیا شدید است. در حالی که 
آسیا بیش از ۵۰ درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده به غیر از 
قطب جنوب، نسبت به سایر قاره ها آب شیرین کمتری )۳۹۲۰ متر مکعب 

برای هر نفر در سال( دارد.

در مورد فالت چینگ های - تبت، این منطقه دارای منابع آبی فراوان با نرخ 
بهره برداری پایین است. به عنوان سرچشمه ۱۰ سیستم رودخانه ای بزرگ 
که حوضه رودخانه ها را در آسیا پر می کند بیش از ۱.۳۵ میلیارد نفر یعنی 
در حدود ۲۰ درصد از جمعیت جهان به رودخانه هایی وابسته هستند که 
از فالت چینگ های - تبت چین سرچشمه می گیرند. با این وجود، فالت 
چینگ های - تبت به طور قابل توجهی تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی 
قرار گرفته است. این شامل افزایش دمای ساالنه هوا به میزان ۰.۳۲ درجه 
سانتی گراد در هر دهه در فاصله سال های ۱۹۶۱ تا ۲۰۱۷ میالدی و کاهش 
اندازه  توجه  قابل  کاهش  به  توجه  با  است.  زیرزمینی  آب های  توجه  قابل 
یخچال های طبیعی منطقه این وضعیت کاهش ذخایر آب زمینی را حتی 

نگران کننده تر می سازد.
اضافی مواجه  از فشار های  قابل توجهی  با چالش های  در عین حال، آسیا 
است. نزدیک به دو سوم رشد جمعیت جهان در آسیا رخ می دهد: پیش بینی 
می شود جمعیت این قاره تا سال ۲۰۵۰ به ۵.۲۶ میلیارد نفر افزایش یابد. 
در حالی که جمعیت روستایی در آسیا از هم اکنون تا سال ۲۰۲۵ میالدی 
تقریبا یکسان خواهد بود جمعیت شهری ۶۰ درصد افزایش یابد. با توجه به 
چنین نرخ سریع رشد جمعیت و شهرنشینی ای همراه با تقاضای آب این امر 

ناگزیر فشار بیشتری را بر منابع آبی آسیا وارد می کند.
چین که به عنوان »ابر قدرت باالدست« بسیاری از طوالنی ترین و مهم ترین 
رودخانه های آسیا و هژمون آبی منطقه ای محسوب می شود سیاست مستقلی 
مرتبط  امنیتی  مسائل  موضوع  و همین  ندارد  فرامرزی  رودخانه های  برای 
تحت  فراملی  آب  منابع  مدیریت  عوض،  در  می سازد.  پیچیده تر  را  آب  با 
چارچوب بسیار گسترده تر روابط خارجی با بسیاری از کشور های مختلف 

پایین دستی قرار می گیرد.
با توجه به بی اعتمادی چین به چارچوب های چند جانبه برای حل و فصل 
یا یک  با همسایگان خود  المللی، پکن قرارداد تقسیم آبی  اختالفات بین 
معاهده بین المللی آب برون مرزی را امضا نکرده است که همین موضوع 
سر  بر  درگیری  احتمال  به  نسبت  دستی  پایین  منطقه  در  نگرانی  باعث 

دسترسی و کنترل آب مشترک شده است.
آن چه موضوع را پیچیده تر می سازد تمرکز اصلی چین نسبت به چالش های 
آب از طریق رویکرد مهندسی است همان طور که با ساخت زیرساخت های 
آبی بزرگ مانند سد های برق آبی این موضوع را نشان داده است. سد های 
برق آبی با تاثیرگذاری بر جریان رودخانه به منطقه پایین دست می توانند 
تاثیر زیادی بر تأمین آب داشته باشند. چین به عنوان بخشی از طرح کمربند 
و جاده سد های زیادی بر روی رودخانه های فراملی بزرگ هم در قلمرو چین 

و هم در پایین دست احداث کرده است.
با این وجود، فعالیت های سدسازی چین در سرچشمه های باالی رودخانه های 
فرامرزی مختلف از جمله رودخانه های بزرگ بین المللی مانند برهماپوترا، 
مکونگ و سالوین نگرانی های قابل توجهی همراه با آسیب های اکولوژیکی، 
اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در منطقه پایین دست ایجاد کرده 
است. این رویکرد فشار بیش تری را بر منطقه ای وارد می کند که در حال 

حاضر تحت تنش آبی قرار دارد.
برای مثال، مرکز استیمسون در گزارشی در سال ۲۰۲۰ میالدی مدیریت 
سد چین در حوضه باالیی مکونگ را به تغییرات قابل توجهی در سطح آب 
در پایین دست مرتبط ساخت. بر اساس این گزارش، سد های برق آبی به 
حدی آب را در خود نگه داشتند که از افزایش ساالنه موسمی سطح رودخانه 
در چیانگ سائن در تایلند در سال ۲۰۱۹ میالدی جلوگیری کردند. این 
وضعیت برای نخستین بار از زمان ثبت رکورد های در تاریخ معاصر رخ داده 

بود.
بنابراین، افزایش سد های برق آبی تنش بین چین و کشور های مختلف پایین 
دستی را افزایش داده است. منطقه پایین دست به طور فزاینده ای نگران 
تهدید بالقوه چین است که از سد های برق آبی استفاده می کند تا همسایگان 
یا درگیری  اختالف  یا در صورت  رها کند  کافی  تامین آب  بدون  را  خود 
»بستن شیر آب« به پایین دست را به عنوان یک گزینه انتخاب کند. در 
ابر سد ۶۰  پاسخ به چنین نگرانی های فزاینده و تهدید آشکاری از سوی 
گیگاواتی چین، هندوستان اعالم کرده که در حال بررسی ساخت سد برق 

آبی ۱۰ گیگاواتی خود در یک ایالت دورافتاده شرقی است.
در عین حال، پیشنهاد های مختلف پروژه های بین حوضه ای باعث به صدا 
درآمدن زنگ خطر در منطقه پایین دست 
پروژه ای  پیشنهادات،  از  یکی  است.  شده 
میلیارد  کردن ساالنه ۶۰  منحرف  با هدف 
فالت  اصلی  رودخانه های  از  مکعب  متر 
چینگ های -تبت از نظر زیست محیطی به 
سین کیانگ و سایر بخش های شمال غربی 
اجرایی  صورت  در  پروژه  این  است.  چین 
شدن سه رودخانه فراملی )مکونگ، سالوین 
و برهماپوترا( را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
پژوهشگران چینی معتقدند که که منابع آبی 
از فالت چینگ های - تبت علیرغم کاهش 
سو  این  به  میالدی   ۱۹۶۰ دهه  از  مقدار 
ممکن است مشوقی برای توسعه منطقه ای 

شمال غربی چین باشند.
و  هند  ویژه  به  دست،  پایین  منطقه  برای 
ویتنام پیشنهاد پروژه نگرانی های بیش تری 
را در مورد کمبود آب و رقابت بالقوه رو به 
رشد بین منطقه پایین دست برای دسترسی 

و کنترل منابع آب ایجاد کرده است.
آیا »جنگ آب« در دستور کار است؟

احتمال  مورد  در  زیادی  زنی های  گمانه 
حدی  تا  که  دارد  وجود  آبی  جنگ های 
توسط رسانه ها و مطبوعات مطرح می شوند. 
بلندپایه  مقام های  و  مختلف  سیاستمداران 
جمله  از  پیشرو  بین المللی  سازمان های 
»کوفی عنان«، »بان کی مون« و »پطرس غالی« دبیران کل اسبق سازمان 
ملل متحد درباره ارتباط میان آب و درگیری اظهاراتی را در مورد شبح قریب 

الوقوع جنگ های آبی در طول سالیان گذشته مطرح کرده اند.
اندیشکده ها و سازمان های غیر انتفاعی نیز خطرات مرتبط با بحران های آبی 
مانند بی ثباتی سیاسی و اجتماعی - اقتصادی به ویژه در مورد حوضه های 
آب فرامرزی را شناسایی کرده اند. در سال ۲۰۱۵ میالدی دهمین گزارش 
ریسک جهانی از مجمع جهانی اقتصاد )WEF( بحران آب را در رتبه اول 

در میان خطرات جهانی قرار داد.
ایاالت  ملی  اطالعات  شورای  از  نشده  بندی  طبقه  گزارش  یک  تازگی  به 
متحده )NIC( در ژوئیه ۲۰۲۰ میالدی به بررسی امنیت جهانی آب در ۳۰ 
سال آینده پرداخت. در آن گزارش خاطر نشان شده بود که بدون آب کافی 
کشور ها در سالمت اجتماعی - اقتصادی، سیاسی و عمومی و همچنین تولید 
ناخالص داخلی با روندی نزولی مواجه خواهند شد که با تاثیرات تغییرات 
آب و هوایی بدتر می شود. در آن گزارش هم چنین پیش بینی شده بود که 
»همکاری برای مدیریت منابع آب در حال تغییر احتماال در داخل و بین 

دولت ها« در آسیا و خاورمیانه دشوارتر می شود.
علیرغم آن که این وضعیت ممکن است بسیار نگران کننده به نظر برسد 
دانشگاهی  مختلف  است. چهره های  رد شده  نیز  آب«  روایت »جنگ های 
اشاره کرده اند که دسترسی به آب معموال دلیل اصلی جنگ نیست. سایر 
دانشگاهیان اشاره کرده اند که نزاع بر سر آب می تواند در انواع مختلف از نظر 

شدت و مقیاس در کنار اشکال مختلف همکاری وجود داشته باشد.
در چنین شرایطی، کشور ها باید در رویکرد های خود برای امنیت آب تجدید 
نظر کنند تا نیاز به افزایش آب را برآورده سازند و از نگرانی های بیش تر در 
مورد بحران های آبی اجتناب ورزند. به طور خاص، دولت ها باید بدانند که 
بهبود شیوه های مدیریت آب نه تنها برای کاهش تقاضای آب بلکه برای 
پایین دست ممکن است  اگرچه مناطق  بهبود کیفیت آب ضروری است. 
باید  اما  کنند،  اجرا  را  هیدرولیک  مهندسی  پروژه های  که  دهند  ترجیح 
استفاده بیش تر از منابع تامین آب جایگزین )مانند فاضالب تصفیه شده و 
نمک زدایی( را برای مصارف غیر آشامیدنی و آشامیدنی نیز در نظر بگیرند. 
هم چنین، آنان ممکن است اجرای شیوه های مدیریت تقاضای آب )مانند 
کنتور های هوشمند و سایر فناوری ها( و بهبود دسترسی به منابع مالی همراه 

با اجرای راه حل های مبتنی بر طبیعت را در نظر بگیرند.
چالش های مربوط به آب در آسیا در دهه های آینده افزایش خواهد یافت. 
همان گونه که نتیجه مطالعه ای تازه در نشریه نیچر نشان می دهد انتظار 
برای  ویژه  به  ادامه دهند  روند کاهشی خود  به  زمینی  می رود ذخایر آب 
حوضه رودخانه آمودریا و سند که دومی )سند( از فالت چینگ های - تبت 
آغاز می شود. چالش های ناشی از ناامنی آبی و مدیریت ضعیف آب در آسیا 

نیز به دلیل تاثیرات تغییرات آب و هوایی بدتر خواهد شد. 

بخش اقتصاد- گزارش شرکت بریتیش پترولیوم، ایران را چهارمین مصرف 
کننده بزرگ گاز در دنیا پس از آمریکا، روسیه و چین معرفی کرده است.

کشورهایی که همگی پرجمعیت اند.
با این حال بررسی ها نشان می دهد که سرانه مصرف درکشور ما در 
مقایسه با ۱۰ کشور بزرگ مصرف کننده گاز خیلی غیر عادی نیست.
هر چند باید به واقعیات متعددی درخصوص اتالف این حامل انرژی 

مهم در کشور اشاره کرد.
اما  دنیاست  گاز  تولیدکننده  نخست  کشور  پنج  جزو  ایران  چه  اگر 
از  کننده  مصرف  بزرگ  کشورهای  زمره  در  شده  سبب  باال  مصرف 
این منظر قرار گیرد. در این خصوص دیروز خبرگزاری فارس گزارش 
داد که طبق هفتاد و یکمین گزارش ساالنه شرکت انگلیسی بریتیش 
پترولیوم )BP( با عنوان »مرور آماری انرژی جهان ۲۰۲۲« ایران با 
مصرف ۲۴۱.۱ میلیارد متر مکعب گاز، چهارمین مصرف کننده بزرگ 
گاز دنیا درسال ۲۰۲۱ است. این درحالی است که چند ماه قبل نیز 
این شرکت در گزارشی، ایران را چهارمین تولیدکننده بزرگ گاز دنیا 
با تولید ۲۵۶.۷ میلیارد متر مکعب اعالم کرده بود. این بدان معناست 

که حدود ۹۴ درصد از گاز تولیدی ایران، تنها در داخل مصرف می شود.
طبق گزارش بریتیش پترولیوم، ایران در شرایطی چهارمین مصرف کننده 

گاز در دنیا شناخته می شود که کشورهای اول تا سوم در این فهرست یعنی 
آمریکا، روسیه و چین، جملگی جزو کشورهای با جمعیت باال به شمار می 

روند. با این حال این سوال مطرح می شود که ایران با جمعیت زیر ۱۰۰ 
میلیونی احتماالً در مقایسه با کشورهای پرجمعیت، مصرف گاز بسیار باالیی 

دارد.
بیان وابستگی بین مصرف گاز و جمعیت در کشورهای مختلف  هر چند 
به بررسی های بیشتر نیاز دارد اما به طور سرانگشتی می توان سرانه 
مصرف گاز در ۱۰ کشور پرمصرف را مد نظر قرارداد. جدول پایین این 

موضوع را نشان می دهد.
همان طور که مالحظه می شود، مصرف سرانه گاز در ایران در حالی 
به ۲۷۹۰ متر مکعب در سال می رسد که این رقم به عنوان مثال در 
آمریکا ۲۴۶۵، در روسیه با اقلیم سرد ۳۲۵۰، در چین ۲۶۲۰، در کانادا 
با اقلیم سرد ۳۱۶۱، در عربستان با اقلیم گرم ۳۳۷۰، در آلمان ۱۰۷۳ 
و انگلستان ۱۱۳۰ متر مکعب در سال است بنابراین می توان گفت 
سرانه مصرف گاز در کشور ما در مقایسه با سایر ۱۰کشور بزرگ مصرف 

کننده گاز خیلی غیر عادی نیست.
با این حال داده ها و گزارش های دیگر نشان می دهند که جلوی 
محصول  این  صادرات  رشد  برای  کشور  در  گاز  باالی  تولید  فرصت 
راهبردی، هم اینک با مصرف باال و غیر بهینه گرفته شده است. به 
طوری که حتی در سند »تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور« 
که انتهای سال ۹۹ ابالغ شد، به صراحت پیش بینی تراز منفی گاز کشور در 

سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۴ و ... بیان شده است.

ایران چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز جهان


