
 

  

 

 

 تببین و تحلیل اختالفات هیدروپلتیکی در منطقه آسیای مرکزی

 

 3یآبادصالح ریحانه ،2یاعظم یهاد،  1یزرقان یدهادیس
   5/2/1331:دریافتتاریخ 

  11/7/1331تاریخ پذیرش: 

 
 چکیده

دهد. برخالف مرزهای خشکی، مرزهای آبی و به ویژه ها و رودها تشکیل میمرزهای بسیاری از کشورهای جهان را آبراه

از همین روست که . ها و تنگناهای خاص خود بیشتر زمینه تنش و بحران آفرینی را دارندای به دلیل قابلیتمرزهای رودخانه

ها بر سر منابع آبی بسیاری از صاحب نظران، قرن حاضر را به دلیل چشم انداز تاریک آن در زمینه بروز درگیری و جنگ

های طوالنی خشکسالی، ایجاد طرح های توسعه به ویژه بروز دوره تغییرات اقلیمی و. اندمشترک، سده هیدروپلیتیک نامیده

مهمترین عواملی هستند که در ایجاد و تشدید ...  و های کشاورزی و صنعت در مناطق مرزی، رشد جمعیت شهریدر بخش

یر دریا در منطقه آسیای مرکزی دو رود اصلی آمودریا و س. دارندی ها بر سر رودهای مشترک مرزی نقش مهمدرگیری

در واقع پس . های آن پنج کشور این منطقه را درگیر خود ساخته استشعبات خود جریان دارد که مسائل و چالش همراه با

دار مدیریت نامنسجم و نادرست ها، کشورهای منطقه میراثاز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همانند برخی دیگر از حوزه

تحلیلی به بررسی اختالفات -این مقاله با روش توصیفی. شوروی شدند منابع مشترک آبی توسط اتحاد جماهیر

ها و دالیل بروز و ترین زمینهپردازد و تالش دارد تا مهمهیدروپلتیکی کشورهای حوزه رودهای آمودریا و سیردریا می

های پژوهش نشان یافته. تشدید اختالفات کشورهای منطقه بر سر رودهای مشترک مرزی را مورد مطالعه و تحلیل قرار دهد

های گسترده، تغییرات آب و دهد، منافع متفاوت کشورهای باالدست و پایین دست، عدم مدیریت صحیح، سدسازیمی

 .ای و ... مهمترین دالئل بروز اختالف بر سر منابع آب مشترک مرزی هستندای و فرامنطقههوایی، دخالت قدرتهای منطقه

                                                      

 .، ایرانمشهد یدانشگاه فردوس یاسیس یایجغراف اریدانش . 1

 ، ایران.مشهد یدانشگاه فردوس یاسیس یایجغراف اریدانش.  2

 reyhane.salehabadi@gmail.com  رانیا،مدرس تیدانشگاه ترب یاسیس یایجغراف یدکتر یدانشجو (نویسنده مسئوول). 3

 المللیفصلنامه تحقیقات سیاسی بین
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا

 31 - 121/ صص  1331 پاییز - سی و دوشماره 
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 مرزی  های، هیدروپلتیک، آمودریا، سیردریا، رودآسیای مرکزی: های کلیدیواژه

 

 

 مقدمه -1

ای که آب به گونهامکان حیات انسان بدون دو عنصر حیاتی آب و هوا غیر ممکن است 

از کل آب مصرفی در سطح جهان هرساله به های آینده خواهد بود. ترین چالشیکی از مهم

نیز به مصارف % 8نعت و در بخش ص% 23در بخش کشاورزی، % 77طور میانگین حدود 

-از طرفی، بخش قابل توجهی از منابع آبی جهان در قالب رودها و دریاچه. رسدخانگی می

های های رودخانهتعدادحوضهبراساس آمارها . های مرزی بین کشورهای مختلف قرار دارد

از سطح  3/15رسیده است که 2712مورد درسال 213به 1378در سال 211المللی از بین

از جمعیت جهان نیز %17ضمن اینکه حدود . ن به استثنای قطب جنوب را در بردارندزمی

وجود برخی عوامل (. 1: 1332حق، فانی) کنندهای آبریز مشترک زندگی میدر این حوضه

های های طوالنی خشکسالی، توسعه فعالیتها چون تغییرات اقلیمی و بروز دورهو زمینه

رویه منابع آبی، استفاده عیت شهرنشین و رواج مصرف بیکشاورزی و صنعتی، افزایش جم

ها و نیازهای متفاوت کشورها در بیش از اندازه از آب در کشورهای باالدست، اولویت

موجب شده است که منابع مشترک آبی و به طور ... برداری از منابع آبی مشترک و بهره

. از مناطق جهان تبدیل شوند خاص رودهای مرزی به منبع مهم تنش و درگیری در بسیاری

منطقه آسیای مرکزی نیز از جمله مناطقی است که کشورهای آن بر سر منابع آبی مشترک 

در واقع وجود برخی . آن چون رودهای آمودریا و سیردریا دچار اختالف و درگیری هستند

ای و ها و عوامل چون ساختار ویژه توپوگرافیک، وضعیت اقلیمی، مدیریت فرامنطقهزمینه

ها و نیازهای متفاوت سوء مدیریت منابع آبی در دوره حکومت شوروی سابق، اولویت

های توسعه رود، تالش کشورها برای اجرای برنامهدستکشورهای باالدست و پایین

باعث ... کشاورزی و صنعتی، افزایش شدید مصرف به دلیل افزایش جمعیت شهرنشین و 



 

 22/  ...با تأکید بر پنج کشور پیرامونیبررسی ساختار قدرت در منطقۀ غرب آسیا، 

زبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان شده است پنج کشور منطقه شامل ا

 ,Tabyshalieva & et al)بر سر نحوه استفاده از منابع آبی مشترک دچار اختالف شوند 

ای و ضمن اینکه وجود برخی عوامل چون مداخله بازیگران سیاسی فرامنطقه(. 1 :2775

این پژوهش . (Bohr,2771: 185–572)است  جهانی نیز برپیچیدگی اختالفات افزوده

های تالش دارد تا با روش توصیفی و تحلیلی و به شیوه اسنادی به بررسی مهمترین زمینه

ایجاد و تشدید اختالف بر سر منابع آبی مشترک در بین کشورهای منطقه آسیای مرکزی 

 .بپردازد

 

 چهارچوب نظری تحقیق  -2
 تعریف و مفهوم مرز -1-2

گونه که با گسترده جوالنگاه ن پیرامون جوالنگاه خود آنانسان برای مشخص ساخت 

همسایه تداخل نیابد، ناچار به تعیین خطوطی قراردادی دربخش پیرامون محیط زیست یا 

گونۀ گسترش یافتۀ این مفهوم، خط پیرامونی است که بخش پایانی . قلمرو خود است

شود خوانده می« مرز»ه و سازد و جنبه سیاسی پیدا کردجوالنگاه یک ملت را مشخص می

مرزهای خطوط مرزی خطوطی اعتباری و قراردادی هستند که به (. 31: 1373مجتهدزاده، )

 :1381میرحیدر،)شوند منظور تحدید حدود یک واحد سیاسی بر روی زمین مشخص می

در واقع مرزهای بین المللی مهمترین عامل تشخیص وجدایی یک واحد سیاسی از (. 115

یگر است و کارکرد مهم مرز ها جدا سازی قلمرو فرمانروایی دونظام سیاسی واحدهای د

 .(137: 1373، حافظ نیا)است 

 المللیرودخانه بین -2-2

المللی به راههای آبی اطالق می شوند که از مرز از دیدگاه حقوق بین الملل، رودهای بین 

کند یا رودهایی که در ن میبین دو یا چند کشور عبور کرده و نوار مرزی کشورها را تعیی

مانند رن، دانوب، اروند رود، دجله و . کنندطول مسیر خود از قلمرو چند کشورعبور می
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، رودخانه بین المللی را (1313)قرارداد ورسای  23ماده (. 125 :1381زرقانی، ...)فرات و 

. نمایدرتبط میداند که قابل کشتی رانی بوده و بیش از یک کشور را به آب آزاد مرودی می

المللی است، که به منزله قانون اساسی حاکم بر رودهای بین( 1321)موافقتنامه بارسلون 

. تغییر داد« المللیآبراه های مورد استفاده بین»المللی را به وجه تسمیه و عرفی رودهای بین

زمین و اساسنامه بارسلون ضابطه اقتصادی رود را بر ضوابط عرفی، یعنی عبور از چند سر

توان چنین استنتاج کرد در نهایت می(. 1-5 :1317فرشادگهر، )رانی بودن افزود قابل کشتی

از خاک دو یا چند کشور عبور : که رودی بین المللی است که سه مشخصه را دارا باشد

  .نماید، دو یا چند کشور را از یکدیگر جدا سازد و در نهایت اهمیت اقتصادی داشته باشد

 

 : انواع رودخانه های بین المللی1ره شکل شما

             
 87: 1381زرقانی، : ماخذ

 هیدروپلیتیک -3-2 

-هیدروپلیتیک به مطالعه نقش آب در مناسبات و مناقشات اجتماعی انسانها و دولتها می

المللی باشد ای و جهانی و بینپردازد، اعم از آنکه در داخل کشورها و یا در سطح منطقه

-به تعبیری دیگر، هیدروپلیتیک به مطالعه اثر تصمیم (.172: 1385، و دیگران نیاحافظ)



 

 29/  ...با تأکید بر پنج کشور پیرامونیبررسی ساختار قدرت در منطقۀ غرب آسیا، 

گیری سیاسی درروابط میان دولتها با یکدیگر و مردم و گیریهای مربوط به آب که در شکل

کمبود آب یا اجازه عبور آب از مرزهای  .پردازددولت حتی در یک کشور دخیل است می

: 1381 مجتهدزاده،)های کشورها تاثیرگذار است فزون در سیاستای روزاگونهالمللی بهبین

نامند و بر این ها سده کنونی در جهان را سده هیدروپلتیک میبرخی ژئوپلتیسین(. 131

ای در جهان به دلیل بحران بر آمده از کمبود های منطقهها و جنگباورند که اغلب درگیری

 (. 335-331: 1381، رادکاویانی)آب خواهد بود 

 های مرزیاختالفات رودخانه -4-2

منظور از اختالف مرزی، اختالف دو کشور همجوار بر سر مرز مشترک از جنبه های  

مراحل . و در سطوح مختلف خرد تا کالن است... مختلف مکانی، سرزمینی، عملکردی 

، هیچ گیردگذاری که معموال همراه با قراردادهای مرزی صورت میتحدید حدود و عالمت

. بی. به عقیده اس(. 118: 1381زرقانی، )دولتی را از اختالفات مرزی مصون نمی دارد 

کننده مرز مثل پوست ممکن است مرض مربوط به خود را داشته باشد یا منعکس»جونز 

با وجود اهمیت باالیی که اختالفات مرزی دارا (. 112: 1371درایسدل، « )امراض بدن باشد

پرسکات از جغرافیدانان . دی دقیق و کاملی در این زمینه وجود نداردباشند تقسیم بنمی

شود که به طور مبسوطی بحث اختالفات مرزی را مورد توجه قرار سیاسی محسوب می

بر اساس نظر وی اختالفات مرزی را می توان به چهاردسته اختالفات مکانی، . داده است

ناشی از وجود یک منبع مشترک اختالفات ارضی، اختالفات عملکردی و اختالفات 

 معروف دانانجغرافی هاگت پیتر(. Prescott, 1387: 33)اقتصادی در مرز تقسیم کرد 

 رابطه در مورد چهار به ها،دولت روابط در آفرینتنش عوامل از خود فرضی مدل در انگلیسی

 در وجودم آبگیر حوضه مرزی، رودخانه آب، تقسیم خط یعنی .کندمی اشاره منابع آب با

از نظر پیتر  .داندمی مؤثر کشورها و همسایگان روابط در را مرزهای ورودی و دیگر کشور

شماری در زمینه اختالفات توانند زمینه ساز مشکالت بیها به دو دلیل میهاگت رودخانه
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-مرزی واقع در جغرافی سیاسی شوند: اول اینکه مجرای سفالی رود به طور دائم تغییر می

عرض رود نوسان دارد و ممکن است به چند شاخه شود، بنابراین مورفولوژی  کند دوم

: 1373ای دارند )هاگت، نقش تعیین کننده ها در ثبات و تعیین مرزهای سیاسیرودخانه

372.)   

 محیط شناسی تحقیق -4-2
 ویژگی های عمومی منطقه آسیای مرکزی -1-4-2

 و «ماوراءالنهر» را آن اعراب که است ایرانی «نرودا فرا» و «رود ور»ن هما یا مرکزی آسیای

 آسیای شود.می گفتهCentral Asia انگلیسی به و نامیده Transoxina را آن را هایونانی

-می تاجیکستان و قرقیزستان قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، جمهوری پنج :شامل مرکزی

 و ایران به جنوب از روسیه، به شمال از منطقه این( 21: 1331)اعظمی و دبیری،  باشد

.این منطه نزدیک به است متصل خزر دریای به غرب از و چین به شرق از افغانستان،

 %17کیلومتر مربع مساحت، مجموعا نزدیک به  3331177میلیون نفر جمعیت و 17

 تاریخی، اسناد طبق (.33: 1387مساحت قاره یا را به خود اختصاص داده است )شربیانی، 

-می بشمار شرق تمدن مراکز مهمترین از یکی که النهر ماوراء تاریخی و فرهنگی وذنف حوزه

 افغانستان، که مناطقی .بود مرکزی آسیای جغرافیای مرزهای از وسیعتر بسیار ای منطقه رود،

شد )اعظمی و می شامل را سیبری جنوب و مغولستان و تبت از هاییبخش چین، کیانگ سین

 پنج همان منظور و رودمی بکار مرکزی اصطالح آسیای پژوهش این (. در27: 1332دبیری، 

 .باشدمی منطقه این جمهوری

 

 

 

 



 

 29/  ...با تأکید بر پنج کشور پیرامونیبررسی ساختار قدرت در منطقۀ غرب آسیا، 

 
 

 : آسیای مرکزی2شکل شماره  

 
Source: http://ens-newswire.com  

ها درقرقیزستان و کوهستان % 37در این منطقه منابع بصورت بسیار نابرابر توزیع شده است

منابع  %81(. این دو کشور دارای بیش از Karaev, 2775: 1تاجیکستان متمرکز شده است )

آب شیرین هستند. در مقابل جمهوریهای ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان دارای منابع غنی 

ا از ذخایر گاز ر %23و  %11نفت و گاز هستند، بطوریکه ترکمنستان و ازبکستان به ترتیب 

دو رودخانه اصلی این منطقه سیردریا و آمودریا است که پس از عبور از . دارا هستند

و همین دو رودخانه عامل بروز مناقشات مرزی  ریزندآرال می چهتعدادی کشور به دریا

 (.Shalpykova, 2772: 1)بین کشورها را فراهم نموده اند 

 

 

http://ens-newswire.com/
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 مرکزی: ویژگی های طبیعی کشورهای آسیای 1جدول شماره
 آب و هوا (M) محدوده ارتفاعی (KM) مساحت نام کشور

 آبی  مرز خشکی  خشکی

 

 ترینپست

 

 مرتفع ترین

 

 VpadinaAkchanaya 7 33731 177/118 ترکمنستان
 (-81ارتفاع )

Gora 

Ayribaba 

Gora 
 (3133ارتفاع )

 بیابانی ای،شبه حاره

%( و 7/78زبکستان از جلگه )قسمت اعظم خاک ا 22777 1.221 1253177 ازبکستان

%( 3/21بقیه از کوهها و فرورفتگیهای بین کوهها )

 .تشکیل شده است

قسمتهای شمالی و 

میانی آن معتدل و 

 قسمت غربی آن خشک

پایین ترین نقطه سیردریا  177 3151 112777 تاجیکستان

 متر 377)زیردریو( 

بلندترین نقطه 

اسمولی  کالی

 7135یومونی 

 متر

گرم،  ایتابستانه

و زمستانها معتدل 

دررشته کوههای پامیر 

 نیمه خشک و قطبی

قرقیزستان نصف غرب تیان شان و قسمت  277. 7 * 131337 قرقیزستان

کوچکی از پامیر را اشغال کرده است. هم تیان 

شان و هم پامیر در قلمرو قرقیزستان، متشکل از 

سلسله جبالی می باشند که مساحت وسیعی را در 

 .یرندگبرمی

بهار ، معتدل کوهستانی

 معتدل ولیو تابستانی 

زمستانهای سرد و 

 سخت

قله خان تنگری در مرز  17577 123172 2113877 قزاقستان

قزاقستان و قرقیزستان با 

 متر 1335ارتفاع 

پست ترین نقطه 

آن در گودی 

نمک کرجی 

 132)قراقیه( با 

متر پایین تر از 

 سطح دریا

و قاره ای )تابستان گرم 

 زمستان سرد(
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 22/  ...با تأکید بر پنج کشور پیرامونیبررسی ساختار قدرت در منطقۀ غرب آسیا، 

 

 

 : ویژگی های اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی2جدول شماره 
رشد  نیروی کار تولید ناخالص ملی کشور

 اقتصادی

 محصوالت کشاورزی

 خدمات صنعت کشاورزی خدمات صنعت کشاورزی

حبوبات، چارپایان  کتان، %22 %37 %2/18 %2/18 38/23 ترکمنستان

 * * * هلیا

 ازبکستان

 

 سبزی، حبوبات، میوه، کتان، 1/3% 31% 27% 11% 52/21

 31 %3/21 %38 چارپایان اهلی

 %1237 878/8 تاجیکستان

 

کتان، غالت، میوه، انگور،   3/25% 5/7%

 %7/17 %28 %21 سبزیجات

نی، کتان، تنباکو، سیب زمی %1/7 %37 %15 %55 321/3 قرقیزستان

 ،گوسفند انگور،گاو،

 میوه و مرکبات، سبزیجات،

 پشم

1/37% 3/21% 11% 

 حبوبات، میوه، کتان، %7/17 %57 %37 %27 7/132 قزاقستان

 %78/51 %1/17 %815/7 چارپایان اهلی

 1333ماخذ: نگارندگان: 

 هیدروگرافی منابع آبی منطقه -2-4-2

این رود دو ن رود پرآب در آسیای مرکزی است. سیردریا یا سیحون دومیسیردریا: 

دیگری در شرق ازبکستان. کنونی و  قرقیزستانشان در های تینسرچشمه دارد، یکی کوه

ر در غرب و شمال غربی سرچشمه دارد و پس از گذر از جنوب کیلومت 2227ین رود در ا

رسد. این رود در گذارش سرتاسر کشتزارهای به دریاچه خوارزم می قزاقستانکشور کنونی 

و  اورداقیزیلو  خجندکند. سیردریا از کنار شهرهای آبیاری می آسیای مرکزیرا در  پنبه

میلیارد مترمکعب است که بیشتر از 2/37متوسط جریان ساالنه ی سیردریا .گذردمی خوقند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AC%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AC%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%82%D9%86%D8%AF
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قرقیزستان سرچشمه گرفته و از بین ازبکستان و قزاقستان جریان یافته و به دریاچه آرال 

 (.7: 1332ریزد )درخورو دیگران، می

. با طولی بیش است آسیای مرکزی رودو بزرگترین ترین آمودریا یا جیحون پرآبیا: آمودر

باشد. که از ذوب یخچالهای مربع می کیلومتر373777کیلومتر وحوضه آبریز آن 2127از 

کیلومتر از 1121سرچشمه گرفته و حدود  پامیرآمودریا از کوههای شود. طبیعی تغذیه می

 جاری استترکمنستان و ازبکستان ، تاجیکستانبا  فغانستاناآن در قسمت مرزهای شمالی 

( %3و ترکمنستان  %3، قرقیزستان و قزاقستان %1، ازبکستان%8افغانستان  ،%87اجیکستان ت)

هایی از آن قابل بخش(. 27: 1381 آبادی،غیاث)از آب این رود را در اختیار دارند 

که کاالهای  قرار گرفتهحیرتان  بندرو  شیرخان بندر در سواحل آن. کشتیرانی است

از این طریق مبادله  آسیای مرکزی مرکزیصادراتی یا وارداتی افغانستان به کشورهای 

قرار داشته و در  ایراناین رود به طور تاریخی در حدود یا سرحد سرزمین باستانی . شودمی

 ای بهه در دورهاین رود در گذشت. رودشمار میآثار اساطیری نیز مرز ایران و توران به

دریاچه به  سیردریابعدها مسیر آن تغییر کرده و با پیوستن به رود ، ریختهمی دریای خزر

امروزه هرچند مسیر اصلی رود به سوی آرال است اما تمامی آب آن در طول . ریزدمی آرال

 .رسدهایی که برای کشاورزی صورت گرفته به مصرف میکشیمسیر و با کانال

 رودهای مرزی مشترک در آسیای مرکزی: 3شکل شماره



 

 616/  ...با تأکید بر پنج کشور پیرامونیبررسی ساختار قدرت در منطقۀ غرب آسیا، 

 
Source: http://www.tourcontinent.com 

 روش تحقیق-3

تحلیلی دارد. گردآوری اطالعات -شناسی ماهیتی توصیفیتحقیق حاضر به لحاظ روش

برداری(، استفاده از منابع و ای و فیشموردنیاز در این پژوهش به شیوه اسنادی )کتابخانه

باشد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی ر اینترنت و گزارشات علمی میمقاالت موجود د

شود، زیرا با استفاده از اطالعات موجود به طبقه بندی اختالفات رودهای محسوب می

پردازد. پرسش اصلی این پژوهش، این است که آمودریا و سیردریا در آسیای مرکزی می

اجتماعی، سیاسی بروز و تشدید اختالفات  های طبیعی، اقتصادی،مهمترین عوامل و زمینه

های مرزی آمودریا و سیردریا کدامند؟ مفروض این پژوهش این هیدروپلیتیکی در رودخانه

های و هوایی، دخالت قدرتاست که عوامل طبیعی و انسانی مختلفی نظیر تغییرات آب

، تک محصولی ای، سیاستهای نادرست مدیریتی، رشد باالی جمعیتای و فرامنطقهمنطقه

ترین دالیل های گسترده جهت تولید برق آبی و ... از مهمبودن کشاورزی منطقه، سدسازی

 باشد.اختالفات رودهای آمودریا و سیردریا در آسیای مرکزی می

 

 های تحقیقیافته -4
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 عوامل ایجاد و تشدید اختالفات در منابع آبی مشترک مرزی در منطقه آسیای مرکزی -4- 1  

یجاد و تشدید اختالفات بر سر رودهای مرزی بین کشورهای آسیای مرکزی عوامل در ا

 گیرد:مختلفی تاثیرگذار هستند که به اختصار مهمترین آنها مورد بررسی قرار می

 مدیریت نامناسب منابع آبی منطقه در زمان شوروی سابق -1-1-4

های وبروست رودخانهمدیریت منابع آب در آسیای مرکزی با چالشهای بسیار بزرگی ر

-خاص آسیایآمیز این منطقه هستند. وضعیتسیردریا و آمودریا بزرگترین عامل رقابت

دالیل تاریخی باشد. دوره استعمار اتحاد جماهیرشوروی تواند بهطورعمده میمرکزی به

همزمان با امپریالیسم اروپا رخ داد. در این دوره شوروی متوجه آسیای مرکزی شد جاییکه 

شماری داشت. در دوره اتحاد جماهیر شوروی های سیاسی و فرصتهای اقتصادی بیفرهح

شد، ریزی شده که تصمیمات در مسکو گرفته میآسیای مرکزی بعنوان یکی از مناطق برنامه

آسیای مرکزی ضمیمه شوروی شد و ساختار  1327شناخته شده است. در اوایل دهه 

 :2777محیطی آن تغییرات بسیاری کرد )زیستاقتصادی و اجتماعی و سیاسی و حتی 

11،Hartmanگردد: لنین در سال (. مدیریت آب در این دوره ه صورت خالصه ذکر می

میلیون روبل 57نخستین اعالمیه قانونی مدیریت آب را که فرمانی برای اختصاص 1318

ن توسعه تصویب شد که درآ« برنامه گوئلر»برای مدیریت آب شد امضا کرد. دوسال بعد 

آبی در آسیای مرکزی داشت. در -برق تاثیر مهمی بر چشم اندازهای ساخت نیروگاه برق

های آسیای مرکزی هدف کمیته مرکزی حزب کمونیست جداسازی ملی قومیت1321سال 

ادامه یافت که زیربنای  1331سازی توسط استالین تا سال قرارداده شد. این طرح ملیت

(. سارا 11: 1332ای مرکزی را فراهم نمود )کوالیی و سلطانی، اختالفات آبی بعدی در آسی

کند، در واقع اتحاد جماهیر شوروی یک وضعیت رقابت آمیز را ایجاد کرد اوهارا بیان می

-کرد: اول اختالفات آب را تقویت میاین وضعیت به نفع مسکو بودکه به دو روش کار می

یافت و دوم رقابت برای شوروی کاهش می کرد در نتیجه پتانسیل برای همکاری در برابر



 

 612/  ...با تأکید بر پنج کشور پیرامونیبررسی ساختار قدرت در منطقۀ غرب آسیا، 

شدند ها به شوروی نیازمند مییابد و برای حل اختالفات این جمهوریآب افزایش می

(Ohara, 2777: 137.) 

تعارضات منافع و دیدگاهها در بهره برداری از منابع آب در کشورهای تازه استقالل  -2-1-4

 یافته

دید در منطقه به استقالل دست یافتند که به دلیل جمهوری ج 5با فروپاشی شوروی سابق،  

سو و نوپابودن و فقدان تجربه در وابستگی شدید ساختاری به شوروی سابق از یک

مدیریت و سازماندهی فضاهای کشاورزی، صنعتی، شهری و ... دچار تعارضات و 

در های مختلف از جمله مدیریت منابع آبی مشترک شدند. اختالفات شدیدی در حوزه

های آبی ارائه شده در دوره قبل به واقع پس از فروپاشی اتحاجماهیر شوروی، تمام طرح

دست تبدیل شد. آمیز میان کاربران باالدست و پاییندلیل عدم تقارن به یک منبع رقابت

های نامناسب آبیاری، که تبعا قبل از وری از آب، مشکالت زیرساختی، شیوهافزایش بهره

ساز درگیریهای میان شد زمینهبا سیستم مدیریتی یکپارچه اداره میفروپاشی شوروی 

. استقالل باعث شد تا ازبکستان به منابع Wegerich) ،2778:(88 کشورهای این منطقه شد 

تر اینکه این منابع قابل کنترل برای تولید آبی سیردریا و آمودریا وابسته شود. مهم

از منابع آبی این کشور از خارج از مرزها تامین  %31محصوالت آبی نبود با توجه به اینکه 

از منابع  %38رسید. به طور مشابه شود کشت پنبه زیاد در این کشور معقول به نظر نمیمی

از جریان ساالنه آب قزاقستان نیز از  %11آبی ترکمنستان از خارج از مرزها است. 

کنندگان اصلی آب برای رفدست مصشود. کشورهای پایینهای مرزی تامین میرودخانه

کشاورزی بودند. مسکو تا قبل از فروپاشی قدرت مشروع برای حل و فصل اختالفات بود. 

لذا با استقالل، هر کشور شروع به تعریف اولویتها و نیازهای خود کرد تمام کشورها بجز 

ات آب شان در تضاد با یکدیگر تعریف شد. افزایش جمعیت و تغییرقزاقستان آشکارا منافع

-117777هکتار، تاجیکستان بین 17777وهوایی سبب شد تا قرقیزستان خواهان آبیاری 
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هکتار زمین کشاورزی شوند  17777 -127777، ازبکستان بین17777، ترکمنستان 17777

(Micklin, 2772: 37 مدیریت آب پس از سال .)در کشورهای مختلف به صورتهای  1331

ر مستقل شده حزب کمونیست تحت پوششهای مختلف کشو 1متفاوتی بود بطوریکه در 

 زد. سیاسی از لحاظ اقتصادی به حیات خود ادامه داد و به مشکالت دامن می
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Source: economic commission for europe: p.11 

 

 فضای بی اعتمادی و فقدان مشارکت موثر دولت های منطقه در حل بحران -3-1-4

ساله  77کشورهای تازه استقالل یافته منطقه آسیای مرکزی، به دلیل تسلط و استیالی 

شوروی سابق بر همه شئون مدیریتی کالن این کشورها و مدیریت متمرکز اتحاد جماهیر 

های مختلف از جمله رو در زمینهگونه اختیاری از خود نداشته و از اینشوروی، عمال هیچ

. گونه کشورها الزم االجرا بوده استه حکومت شوروی برای اینمدیریت منابع آبی اراد

رفتن ساختار قدرت متمرکز، کشورهای تازه بعد از فروپاشی شوروی، به دلیل ازبین

. های فراوانی برای حل مسائل و مشکالت بین خود شدنداستقالل یافته منطقه دچار چالش



 

 619/  ...با تأکید بر پنج کشور پیرامونیبررسی ساختار قدرت در منطقۀ غرب آسیا، 

ها و قراردادهایی که نامهاعتباری تفاهمکماعتباری یا فقدان یا ضعف اعتماد بین کشورها، بی

ای و های منطقهاین کشورها بعد از فروپاشی شوروی بین خود امضا کردند، دخالت قدرت

از جمله مهمترین عواملی بود که منجر به فقدان مشارکت موثر کشورهای ... ای و فرامنطقه

 در واقع، اعتماد. ک آبی شدمنطقه در حل مسائل بین خود از جمله در مدیریت منابع مشتر

 ای،منطقه همکاری سازمانهای با وجودو  است اندک مرکزی آسیای کشورهای بین

 آب مشترک منابع مورد و تعامل موثر و سازنده در گفت وگو ترویج در بسیاری مشکالت

  توان به شرح زیر ذکر کرد:. مهمترین دالئل این امر را میدارد وجود

 بودند شده طراحی شوروی اتحاد دوره طول ه درمنطق در آب سیستمهای 

 شود،می مختلف مدیریت کشور پنج توسط آنها حاضر درحال و

 که  است، آبیاری کشاورزی هایشیوه سلطه تحت مرکزی آسیای اقتصاد

 کند،می حفظ قدرت گرفتن در را حاکم نخبگان آن تولیدهای

 صفر را جمع حاصل مواضع با به طور فزاینده مرکزی آسیای کشورهای 

 به مصرف عین حال افزایش در و گیرندمی به کار آب منابع مدیریت بر

 است، شده تبدیل غیرقابل تحملی سطح

 از ترقوی اقتصادی و نظامی از نظر رودخانه دستپایین کشورهای 

 شده نامتقارن قدرت رابطه یک به منجر که هستند باالدست کشورهای

 (.13: 1332امیراحمدیان، )شود می مشهود آب درگیریهای در که است

 مداخله بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای -4-1-4

فروپاشی شوروی منجر به ایجاد خالء قدرت اساسی در مناطق تحت سلطه پیشین 

در . حکومت اتحاد جماهیر شوروی سابق از جمله در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز شد

ای با اهداف ای و فرامنطقهکشورهای منطقهها و چنین شرائطی فضا برای نفوذ قدرت

در بحث مدیریت منابع آبی این . ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی فراهم شد
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بدین معنی که کشورهای مختلف با اهداف متفاوت در . کشورها نیز این وضعیت برقرار بود

تولید برق آبی و  هایهای آبی این کشورها همچون احداث سدهای عظیم، پروژهپروژه

برداری از منابع مشترک آبی را مشارکت کردند و این وضعیت معادله بهره... نیروگاهی و 

 منافع ژئوپلیتیکی دارای چین هم و روسیه به عنوان نمونه، هم. تر کرددر منطقه پیچیده

به   تهتولید الکتریس هاینیروگاه در سرمایه گذار یک عنوان به چین .هستند منطقه در مهمی

 کوچک و بزرگ هایهای آبی دریاچهآب و همچنین در پروژه برای باالدست رقیب عنوان

 امنیتی منافع متحده ایاالت. مشارکت داشته است قزاقستان در بالخاش دریاچه همچون منطقه

اگر چه در  اروپا، اتحادیه. یابدنمی نیزکاهش آینده در سالهای که دارد منطقه در استراتژیک

شد، اما به تدریج محسوب نمی اصلی بازیگر یک عنوان به مرکزی آسیای کشورهای در ابتدا

ظاهر  مهمی عنوان شریک به محیطی و سیاسی های از جمله مسائل زیستدر برخی زمینه

 منافع دارای همگی که. باشند پاکستان و ایران ترکیه، رسدمی نظر محور چهارم به. شده است

 در خود فرهنگی قابل توجه و تاریخی روابط با ترکیه. هستند زمدتدرا تجاری و استراتژیک

 ایمنطقه مهم یک بازیگر عنوان به را خود مشخصات نیز مرکزی آسیای از بزرگی بخشهای

 در به جلو رو ای فشاردروازه منطقه یک عنوان به را خود ظرفیت آنکارا .است کرده مطرح

 ترکمنستان با خاص همچنین رابطه ترکیه است، داشته ابراز منطقه در اروپا اتحادیه دستورکار

 در اروپا اتحادیه به از عالقه که است کشوری و طبیعی گاز ایمنطقه کننده تولید که دارد

 در المللیبین مالی نهادهای هایفعالیت دیگر، سوی از. است برخوردار انرژی امنیت شرایط

 به توجه با .دهدمی نشان را آنها عالقه مورد های مختلفزمینه نیز آب بخش به مربوط منطقه

 در بزرگ بازیگران از بسیاری شامل که دارد مختلفی وجود تالشهای آسیایی، توسعه بانک

 میان اروپا در ترمیم و توسعه بانک. است منابع انرژی بخش مدیریت برای مرکزی آسیای

 شده متمرکز آب توزیع سیستمهای بهبود  جهت در شهری طرحهای در بیشتر دیگر، مسایل

 در کلی به شکل آب، منابع در مختلف درگیر طرحهای مدیریت در اروپا اتحادیه .است



 

 619/  ...با تأکید بر پنج کشور پیرامونیبررسی ساختار قدرت در منطقۀ غرب آسیا، 

بین  هایموافقتنامه و زمین سیستمهای اطالعات و آب ای،منطقه درحال توسعه سیستمهای

 هایفعالیت در فعال متحده المللی ایاالتبین توسعه آژانس .است شده متمرکز آب دولتی

 به کمک آن دستاوردهای درمیان و است بوده درگیر 1333 سال از آب ایمنطقه یریتمد

 الکتریکی نیروگاههای بازسازی از آلمان .است سیردریا رودخانه در 1338 توافق چارچوب

 در رشد درحال هماهنگی .کندمی قرقیزستان پشتیبانی جمهوری در کوچک مقیاس در آبی

 متحد ملل سازمان کمیسیون نمونه برای. است مشهود ایفزاینده به صورت مرکزی آسیای

 فعالیتهای که اندکرده اروپا توافق کمیسیون و اقتصادی توسعه و همکاری سازمان اروپا، برای

 (.5: 1332امیراحمدیان، )کنند  هماهنگ جدید مشارکت چتر یک زیر  در را خود آب بخش

  تخریب محیط زیست -5-1-4

ایجاد شکافهای اجتماعی شده و اشکال جدیدی از تعارضات  زیست سببتخریب محیط

قومی و مذهبی را ایجاد خواهد نمود، به ویژه در مناطقی که اختالفات در مورد سرزمین یا 

مالکیت و کنترل منابع وجود داشته باشد را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد )قوام، 

توانند محیطی خطرناک هستند و مییست(. سه ناحیه آسیای مرکزی از دیدگاه ز27: 1383

ای های هستهمنبع تنش و بحران محسوب گردند. این سه ناحیه عبارتند از: منطقه آزمایش

(. عوامل مختلفی که 11: 1373واقع در قزاقستان، دره فرغانه و دریاچه آرال )تقوی اصل، 

ز: موضوع آلودگی سبب دگرگونی و تنش میان کشورهای این حوزه گردیده است عبارتند ا

های گیری از مواد شیمیایی در امور کشاورزی و تخریب سواحل رودخانهصنایع، بهره

(. عالوه بر این عوامل در منطقه آسیای مرکزی 18: 1373آمودریا و سیردریا )صفوی، 

 آبیاری سیستمهای پایین، فرهنگ نگری،آینده نداشتن کشورها، بین سیاسی اختالفهای

 ایمجموعه تکنولوژی به همراه فقر و آب انتقال تجهیزات قدیمی بودن ف،پرمصر و قدیمی

 این در آب به بحران سرعت بخشیدن و تشدید مدیریت، ناکارآمدی به منجر دیگر عوامل از
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 در محیطیزیست بحران مهمترین به نزدیک آینده در تواندمی که ایمسئله .است شده منطقه

 (.15 :1383)کسایی،  شود تبدیل منطقه

 تغییرات آب و هوایی -6-1-4

زای ها بیانگر این موضوع است که تغییرات آب و هوایی یک منبع تنشادعای نئومالتوس

های جاری پس از فروپاشی شوروی میزان در سال(. Bernauer, 2712: 1باشد )مهم می

ن بارش از میزا % 17توان گفت که بارش در این منطقه بسیار کم شده است و تقریبا می

 2717 تا 2771  ساله ده بارش یک در مثال بطور است  یابدمی کاهش مناطق این درباران 

شد اما رودخانه آمودریا می وارد آب مکعب متر 1777 حدود آگوست ماه در میانگین بطور

مترمکعب  3277است در ماه آگوست حدود  2757تا  2717بینی که مربوط به دهه در پیش

محیطی توان گفت این یک نوع فاجعه زیستشود که میه میآب وارد رودخان

کیلومتر مربع  15777یخچالهای طبیعی تین شان بیش از  (publishers, 2711: 23ت)اس

وسعت دارند )برابر با یک سوم وسعت سوئیس( این یخچالها به دلیل تغییرات آب و 

(. روابط Elhance, 2778: 277-218اند )از وسعت خود را از دست داده % 5تا %1هوایی 

گیرد به قرقیزستان و تاجیکستان تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی با همسایگان قرار می

شود به ای که ذوب یخچالها و کاهش بارندگی باعث افزایش تقاضا برای انرژی میگونه

 شود ازبکستان به دلیل استفاده از کودهایدست منجر میکمبود آب برای کشورهای پایین

شیمیایی وآفت کشها جهت باالبردن سود محصوالت کشاورزی باعث افزایش سولفات و 

(. این مواد شیمیایی از Bedford, 1331: 13-13کلرها و افزایش غلظت نمک شده است )

مانند که آلودگی را ها شده بعلت تبخیر باالی منطقه باقی میطریق کانالها وارد رودخانه

 آب انتقال بد وضعیت از ازبکستان، آبسنجی کمیته(. Evers & et al, 2771: 3بدنبال دارند )

 رودخانه دو هر آب % 27 تا 15 افت از حکایت که دهدمی خبر منطقه اصلی رودخانه دو از

 (.52: 1332و دیگران، , )درخور دارد آب مصرف افزایش مقابل در آب میزان کاهش بنابراین



 

 612/  ...با تأکید بر پنج کشور پیرامونیبررسی ساختار قدرت در منطقۀ غرب آسیا، 

 مدیریت ناکارآمدی و تک محصولی اقتصاد -7-1-4

 بخش که قزاقستان در جز کشاورزی بخش در اشتغال نسبت مرکزی آسیای منطقه در 

 جمعیت اشتغال در زیادی سهم جمهوریها دیگر در است، قدرتمند آن در و خدمات صنعت

 زندگی کشاورزی، اراضی آبیاری برای آب نبود مانند آب زمینه در هرنوع کاستی دارد.

 اتحاد دوره در کند.می روروبه بحران با را منطقه فقیر و رآمدد کم مردم از نفر میلیونها

 بر مبنی شوروی اتحاد سراسری طرح در کشاورزی و خام مواد به نیاز به واسطه شوروی

 و کشاورزی خام و مواد تولید وظیفه مرکزی آسیای منطقه به جمهوریها، بین وظایف تقسیم

 از استفاده با منطقه این در وسیع صورتبه  پنبه کشت .شد واگذار پنبه کشت به ویژه

 دهه 7 طول در که شد شروع کالن سطح در منطقه کل آبیاری سیستم سازی یکپارچه

 اتحاد نیاز مورد پنبه تولید به منجر و داشت ادامه روش این منطقه بر شوروی اتحاد حاکمیت

میلیون 1/375. امروزه کشورهای قرقیزستان و بخصوص تاجیکستان با قریبشد شوروی

باشند. کشاورزی ستون نفر در مسیر توسعه یافتگی در پی مهار جریان آبهای خود می

اشتغال  %11مبادالت تجاری، و  %17ناخالص ملی،  %37فقرات کشور ازبکستان است که 

 وضعیتی به منجر پنبه کشت بر مبتنی تک محصولی اقتصاد(. 17: 1388را در بردارد)کسایی، 

 صنعت، در آب مصرف همچنانکه. است شده پایین درآمد و کشورها این اقتصاد در شکننده

 در تکنولوژی و زیرساختها نبود به واسطه اما داشت؛ منطقه برای بیشتری درآمدزایی توان

 فشار آبی منابع بر بیشتر درآمد برای بیشتر، کشت به آوردن روی و منطقه صنعت توسعه

 منطقه در آب تولید ظرفیت 1337-1331 سالهای نبی در نمونه برای .است شده وارد بیشتری

 کشاورزی زمینهای مدت همین در اما یافت کاهش مکعب متر میلیون8 به نزدیک

 اقتصاد به توجه با آب مدیریت در مؤثر بعدی مسئله. یافت افزایش هکتار هزار777حدود

 آوردن روی و بهپن کشت بر متکی اقتصاد فشار از رهایی برای هابرنامه منطقه، محصولی تک

. است برنج و گندم چون غذایی محصوالت استقالل آوردن به دست برای کشت تنوع برای
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 به  بیشتری فشار پنبه با مقایسه در جایگزین کاالهای بودن پرمصرف به توجه با مسئله این

 در عادالنه حقوقی رژیم یک تعیین سر بر را انعطاف دیگر طرف از و کندمی وارد آبی منابع

 (. 17: 1332)درخور و دیگران، کند می روروبه مشکل با آب از استفاده

 
 1333ماخذ: نگارندگان، 

 افزایش رشد جمعیت و نیاز بیشتر به آب -8-1-4

مسئله افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی در سراسر جهان یکی از عوامل مصرف جهانی 

جمعیت . است که آسیای مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیستبیشتر از منابع کره زمین 

تا  2773برای مثال در ازبکستان از سال . این کشورها، به سرعت درحال افزایش است

 2775تا  2773دو میلیون نفر بر جمعیت کشور افزوده شده و قرقیزستان در سالهای  2778

شکل جمعیت به دو صورت باعث در واقع م. داشته است% 18نرخ رشد جمعیتی بالغ بر 

ابتدا افزایش جمعیت در مناطق کشاورزی . تر شدن چالش آب در منطقه شده استپیچیده

محیطی نسبت به رودخانه شده و مانند دره فرغانه که منجر به مشکالت بهداشتی و زیست

دوم افزایش شهرنشینی است که . باعث فشار بیشتر به آب و اکوسیستم منطقه شده است

مراه با افزایش مصرف و تقاضای بیشتر و فعالیتهای شهرنشینی منجر به افزایش مصرف ه



 

 666/  ...با تأکید بر پنج کشور پیرامونیبررسی ساختار قدرت در منطقۀ غرب آسیا، 

جمعیت ترکمنستان شهرنشین % 13هم اکنون . آب و مازاد بر مصرف کشاورزی خواهد شد

این عدد برای قزاقستان و . است% 2/2هستند و نرخ رشد شهرنشینی در این کشور 

ن درحالی است که در کشورهای باالدستی ای. است% 37و % 58ازبکستان به ترتیب 

اگرچه میزان شهرنشینی . شهرنشینی کمتری رواج دارد و جمعیت نیز به مراتب کمتر است

منطقه از متوسط جهان کمتر است اما پتانسیل و ظرفیت گسترش شهرنشینی و به وجود 

شهرنشینی  بنابراین گسترش. شهرها در منطقه به غیر از قزاقستان وجود داردآمدن کالن

این مسئله روند تصمیم . شودموجب فشار بیشتر و تقاضای بیشتر برای مصرف آب می

 ,Indexmundi)کند تر و تعیین رژیم حقوقی را با مشکل روبه رو میگیری را پیچیده

2712.) 

 

 1333نگارندگان، : ماخذ

 قه بر سر منابع آبی مروری بر اختالفات مرزی کشورهای منط -2-4
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همچنانکه در مطلب فوق آمده است، اختالفات بر سرمنابع آبی مشترک مرزی کشورهای  

آسیای مرکزی علل و زمینه های متعدد طبیعی، اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیکی و ... دارد. 

بدیهی است همه این عوامل در کشورهای مختلف نقش و جایگاه یکسانی ندارند و با 

موقعیت جغرافیایی و برخی متغیرهای دیگر نقش و وزن این عوامل متفاوت است. توجه به 

بر این اساس و به منظور شناخت مهمترین اختالفات دو جانبه برسر منابع آبی مشترک 

 مرزی در ادامه مطلب به این نوع اختالفات اشاره می شود: 

 اختالفات تاجیکستان و ازبکستان -1-2-4

-داخلی بعلت رشد زیاد جمعیت و نیاز به سوخت به دنبال بهره تاجیکستان پس از جنگ

وری از منابع آبی باالدست برآمد. بر این اساس تاجیکستان دارای دو هدف اساسی بود: 

رشد خود و دوم اول گسترش زمینهای کشاورزی برای تامین امنیت غذایی جمعیت درحال

نهای کشاورزی خود رابه این کشور پس از استقالل زمی آبی.افزایش تولیدبرق

(. عالوه بر این برای تولید برق Central asia, 2777: 13هکتار افزایش داده است )277777

های مختلفی پرداخته است: سد راغون باظرفیت تولید بالقوه آبی به ساخت سدها وپروژه

ین از بزرگتر ساخت آن آغاز شد. عالوه بر این1387مگاوات برق است که در سال  33177

همچنین در تاجیکستان . در تاجیکستان نام برد «نورکسی»توان از نیروگاه برق ها مینیروگاه

تاجیکها با ساخت نیروگاه نارک به  .باشددر حال احداث می 2و  1های سنگ توده نیروگاه

اند. ازبکستان شدیدا نگران این موضوع است مگاوات پرداخته177تولید برق آبی باظرفیت

کند که این یکستان بیشترین استفاده از آب آمودریا را داردو ازبکستان استدالل میزیرا تاج

(. الزم به ذکر است این 15: 1383سد باعث تباهی کشاورزی این منطقه است)اسکندری، 

ازمردم  %75نیروگاه برای ازبکستان پیامدهای امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و ... دارد، زیرا 

تنشها بین این دو کشور افزایش یافت.  2777کنند. از سال گی میازبک در روستاها زند

دولت ازبکستان برای جلوگیری از ساخت سد راغون در کنار تهدید نظامی از ابزارهایی 



 

 662/  ...با تأکید بر پنج کشور پیرامونیبررسی ساختار قدرت در منطقۀ غرب آسیا، 

ازجمله: جلوگیری از انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان، کاهش انتقال گاز به تاجیکستان، 

 ,Makhmedovریلی اقدام نموده است ) افزایش قیمت گاز، بستن خطوط حمل و نقل

(. تاجیکستان تصمیم دارد تا از منابع آبی زرافشان نیز استفاده نماید ازبکستان از 13 :2711

کند. این رودخانه که با عبور از قلمرو ازبکستان در شنزارها آب این رود استفاده می 35%

و کشور ایجاد نماید. تاجیکستان ای را بین این دتواند بحران آبی تازهشود میناپدید می

هایی از سغد آب بیشتری را از رودخانه زرافشان به بخش« تیوب-اورا» قصد دارد با طرح 

ببرد. در مقابل اعتراض ازبکستان مانع از ساخت سد یاوران روی این رودخانه شد 

(Wegerich & et al, 2711: 13.) 

 اختالفات قرقیزستان و ازبکستان -2-2-4

دا مسئله استفاده عادالنه از منابع آبهای ساحلی دو رودخانه سیردریا و آمودریا توسط درابت 

دولت قرقیزستان مطرح شد که این کشور نسبت به افزایش سهمیه خود از این آب نظر 

مساعد دارد و عالقه بسیاری به حفظ امنیت غذایی خود با داشتن موقعیت باالدستی دارد. 

تعداد زیادی 1377تا 1317که اتحاد جماهیر شوروی طی سالهای  کندقرقیزستان اذعان می

مخازن هیدرولیکی و سد ساخته است و مدیریت منابع آبی را در اختیار این کشور قرار 

(. باتوجه به موقعیت باالدستی قرقیزستان مالکیت این دو Dukhovny, 2775داده است )

قیزستان با استفاده از این موقعیت موفق رودخانه را در اختیار خود قرارداده است. دولت قر

هکتار از زمینهای خود شده است. تولید برق قرقیزستان در طول دهه177777به آبیاری 

وات در سال  میلیارد کیلو1131به 1387وات در سالمیلیارد کیلو332های گذشته از 

این برق ناشی  آن متعلق به رودخانه سیردریا است. تولید %85افزایش یافته است که 1338

، یک نیروگاه تولید «کامباراتا»هایی بر روی این دو رودخانه است: نیروگاه از ایجاد نیروگاه

ای از سیر دریا است. این نیروگاه ظرفیت برق آبی در قرقیزستان بر روی رود نارین شاخه

در  (. سدتوکتوگل توسط روسهاGleick, 1338: 178مگاوات برق آبی رادارد )13377تولید 
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توکتوگل در حال حاضر منبع تنش میان  .قرقیزستان بر روی رود سیردریا ساخته شده است

میلیارد 235قرقیزستان و کشورهای پایین دست است زیرا این سد قادر به ذخیره کردن 

دهد آب را برای گرمایش در فصل زمستان، در مترمکعب آب است. قرقیزستان ترجیح می

اید با این حال قزاقستان و ازبکستان برای آبیاری مزارع پنبه و گندم تابستان و بهار ذخیره نم

(. براین اساس اختالفاتی Dukhovny, 2711: 212)خود به این آب بسیار نیازمند هستند 

قرقیزستان چندین بار  2778میان این کشورها با قرقیزستان در گرفته است که در سال 

طع کرده است، ازبکستان هم متقابال جریان انرژی جریان آب به قزاقستان و ازبکستان را ق

 رابه قرقیزستان قطع کرده است.

 اختالفات ترکمنستان و ازبکستان -3-2-4

. کردند امضا خود بین آب مساوی تقسیم زمینه در توافقی1331 سال در مزبور کشور دو 

 و نستانترکم بین آمودریا آب مساوی تقسیم که سازندمی نشان خاطر ازبک کارشناسان

 متکی آمودریا رودخانه آب به ازبکستان در نفر میلیون 11 زیرا است غیرمنصفانه ازبکستان

اند وابسته رودخانه این آب به نفر میلیون 1 فقط ترکمنستان در درحالیکه هستند

(Baizakova, 2717: 7) .و کند آبیاری بایستمی را بیشتری زمین ازبکستان این بر عالوه 

 کل جمعیتی، نظر نقطه از آنان، نظر در. کند طی را تریطوالنی هایمسافت بایستمی آب

 نظر در بایستمی آب سهمیه تعیین هنگام به آب ضایعات نیز و آبیاری به نیازمند زمین

 کنند،می تجاوز خود سهمیه از هاترکمن که کندمی ادعا همچنین ازبکستان. شود گرفته

. بردارند آمودریا از آب مکعب کیلومتر27 حدود دارند حق هریک ازبکستان و ترکمنستان

 سرانه. کندمی برداشت آب مکعب کیلومتر 37 بر بالغ ترکمنستان شودمی گفته واقع در

 است. ازبکستان برابر دو حدود آب ضعیف بسیار مدیریت سبب به ترکمنستان آب مصرف

بزرگترین شبکه م اشاره نمود. توان به کانال قره قواز جمله موارد چالش برانگیز دیگر می

آبیاری در منطقه بیابانی رودخانه معروف قره قوم است که از محدوده بیابانی جنوب شرق 



 

 669/  ...با تأکید بر پنج کشور پیرامونیبررسی ساختار قدرت در منطقۀ غرب آسیا، 

 2777 سال اکتبر در عالوه (. به235: 1387)قلی بغده،  کندو جنوب ترکمنستان عبور می

 دریاچه منا به قوم قره صحرای در را مصنوعی دریاچه ترینعظیم احداث کار ترکمنستان

این دریاچه سبب نابودی بخش شمال غربی صحرای کاراکوم شد که  کرد. آغاز طالیی قرن

کیلومتر را از بین برد. تکمیل این دریاچه که قادر به ذخیره 1777-3577پوشش گیاهی 

کیلومتر آب است. این پروژه نگرانی فوری کشور ازبکستان را ایجاد کرد  132-157کردن 

های مانده و رسیده به کشورش برای آبیاری زمینتوانست از آب باقییزیرا این کشور نم

مانده دارای محتوای باالیی از کند که آب باقیکشاورزی استفاده کند. ازبکستان استدالل می

نمک است که به تدریج با باالرفتن گرما در صحرای کاراکوم تبخیر شده و نابودی زمین

 آب مصرف بخواهد ترکمنستان بال خواهد داشت، چنانچههای کشاورزی ازبکستان را به دن

. بود خواهد آمیزفاجعه ازبکستان برای امر این عواقب دهد، افزایش آمودریا از را خود

شد واین عامل زمینه  خواهد مواجه بیشتری آب کمبود با قالپاقستان وقره اورگنج هایاستان

 (.22: 1332انی، شود)کوالیی و سلطهای قومی در منطقه میساز تنش

 نتیجه گیری  -5

ای برای بسیاری از دولتها نگران کننده بوده است های اخیر گسترش سالحهای هستهدردهه

غافل از آنکه رقابت بین کشورها برای دستیابی و مدیریت و کنترل منابع آبی بسیار نگران 

هایی از ، نشانهامروزه در بخش های زیادی از جهان. کننده تراز سالحهای هسته ای است

مجموعه عوامل . ها بر سر منابع آب در حال روز استها و درگیریبروز یا تشدید بحران

ها نقش گونه بحرانطبیعی، اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیکی و فرهنگی و اجتماعی در این

بر این اساس، پنج . منطقه آسیای مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. آفرین هستند

آسیای مرکزی شامل قرقیزستان، تاجیکستان؛ ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان به کشور 

سو و اجرای طرح ها و برنامه های صنعتی، دلیل کمبود روزافزون منابع آبی از یک

ای از ای به منابع آب از سوی دیگر، وارد مرحلهبا نیاز فزاینده... کشاورزی، خدماتی و 
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اند که در صورتی که به درستی مدیریت نشود مییتیکی شدههای هیدروپلها و رقابتتنش

در این پژوهش، مهمترین . ای تبدیل شودتواند به منازعات جدی بین کشوری یا منطقه

هایی که منجر به ایجاد و تشدید اختالف بین کشورهای منطقه بر سر منابع عوامل و زمینه

رتیب همچنانکه در نمودار زیر بدین ت. مشترک آبی شده است مورد بررسی قرار گرفت

اجتماعی در  -نشان داده شده است، مجموعه عوامل طبیعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی

این منطقه منجر به بروز اختالفات و تنش هایی بر سر دو منبع آبی اصلی این منطقه یعنی 

جایگاه هر کدام از این عوامل در کشورهای مختلف نقش و . آمودریا و سیر دریا شده است

به عنوان نمونه استفاده از آب برای تولید برق آبی به عنوان منبع اصلی . متفاوتی دارند

انرژی در کشورهای باال دست همچون تاجیکستان و قرقیزستان یک ضرورت اساسی 

دست رود، همچون ترکمنستان و قزاقستان به دلیل منابع است، حال آنکه کشورهای پایین

برداری از رودهای این ضرورت را درک نکرده و با هرگونه بهره انرژی غنی نفت و گاز،

از سوی دیگر، رهایی از . مرزی در قالب احداث سد برای تولید برق آبی مخالف هستند

اقتصاد تک محصولی به عنوان میراث شوم شوروری سابق و حرکت به سمت گسترش 

صل مهم در تقریبا همه اراضی کشاورزی به منظور تامین امنیت غذایی به عنوان یک ا

بدیهی است، در چنین شرائطی و با توجه به محدودیت . کشورهای منطقه مطرح است

های پی در پی، هرگونه توسعه منابع آب ناشی از تغییرات اقلیمی و بروز خشکسالی

به همین . های جدید بر سر منابع آبی مشترک شودتواند منجر به بروز تنشکشاورزی می

دست باهرگونه ساخت سد و گسترش اراضی کشاورزی در کشورهای پاییندلیل است که 

کشورهای باالدست رودهای آمودریا و سیردریا به شدت مخالفند، در حالیکه خود به انجام 

رشد جمعیت و افزایش جمعیت شهری نیز عامل مهم . هایی مشغول هستندچنین پروژه

بر این . کشورهای منطقه شده استدیگری است که منجر به افزایش شدید مصرف آب در 

اساس دولت های منطقه برای تامین نیازهای روزمره جوامع شهری و همچنین تامین منابع 



 

 669/  ...با تأکید بر پنج کشور پیرامونیبررسی ساختار قدرت در منطقۀ غرب آسیا، 

بر تشدید  ای جز استفاده بیشتر از منابع مشترک آبی ندارند که خود این امرغذایی آنان چاره

ی چون مداخله قدرتدر کنار این عوامل، متغیرهایی دیگر. افزایدبحران آب در منطقه می

ای نیز مطرح هستند که گاهی در تشدید اختالف بین کشورها بر ها و کشورهای فرامنطقه

ای ازجمله ایران، بدین ترتیب برخی از کشورهای منطقه. افزایندسر منابع آبی مشترک می

روپا، ای مانند ایاالت متحده آمریکا و چین، اتحادیه اهای فرامنطقهروسیه و ترکیه و قدرت

دخالت . درصدد افزایش نفوذ خود در این منطقه استراتژیکی و مهم هستند... هندوستان و 

در ساخت و ساز سدهای عظیم، اجرای پروژه های آبی گسترده در منطقه بدون در نظر 

تواند منجر به گرفتن شرایط کشورهای حوزه رودهای مرزی از جمله اقداماتی است که می

 . فات مرزی بین کشورهای منطقه شودپیچیدگی بیشتر اختال
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عوامل موثر بر ایجاد و تشدید اختالفات بر سر رودهای آمودریا سیردریا : 1 شکل شماره

 بین کشورهای آسیای مرکزی

 
 1333نگارندگان، : ماخذ



 

 662/  ...با تأکید بر پنج کشور پیرامونیبررسی ساختار قدرت در منطقۀ غرب آسیا، 

 منابع

چشم انداز جهانی بحرانی آب، مطالعه موردی: بحران آب در (. 1383اسکندری، داوود)

. 13دالیل و راهکارها، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره، آسیای مرکزی

 .71-51صص

های ژئوپلیتیکی ایران ها و چالشارزیابی فرصت(. 1331اکبر)اعظمی، هادی، دبیری، علی

، دانشگاه آزاد اسالمی، فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی، در اسیای مرکزی

 .25-11، صص1331، زمستان17سال دوازدهم، شماره 

 بر تأکید با :مرکزی آسیای در آب بحران .(1332)ناصری امیراحمدیان، بهرام؛ مهدی،

 ششم، سال مرکزی، اوراسیای مطالعات ،آب مسئله سر بر منطقه مناقشه کشورهای

 .1-27صص ،1332 تابستان و بهار ،12 شماره

رجی ژئوپلیتیک جدید ایران: از قزاقستان و سیاست خا(. 1373اصل، عطا)تقوی

، تهران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، دانشکده فرماندهی و جمهوری اسالمی ایران

 ستاد.

هیدروپلیتیک هیرمندو . (1385)نیا، محمدرضا؛ مجتهدزاده، پیروز؛ علیزاده، جعفرحافظ

پژوهشگاه علوم انسانی و فرهنگی،  تاثیرآن بر روابط سیاسی ایران وافغانستان،

 .31-58، صص15شماره  ،1385تابستان 

های علمیه ، سازمان وحوزهمبانی مطالعات سیاسی اجتماعی .(1373)نیا، محمدرضاحافظ

 .، قم1خارج از کشور ج

 در آن محیطی زیست نتایج و آب بحران. (1332)راد، عبدالرضا درخور، محمد؛ فرجی

 تابستان و بهار ،12 شماره ششم، سال ،مرکزی مطالعات اوراسیای مرکزی، ایآسی

 .11-51 صص ،1332

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/11090
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دانشگاه علوم : ، تهرانالمللی ای بر شناخت مرزهای بین مقدمه .(1381)زرقانی، سیدهادی

 .ناجا انتظامی

، چاپ اول، امنیت ایران و رویکردهای ناتو در اسیای مرکزی(. 1387شربیانی، قوام)

 ان، مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه.تهر

، تهران انتشارات دانشگاه امام جغرافیای سیاسی و نظامی ایران(. 1377صفوی، یحیی)

 حسین.

ن، ویرایش دوم، چاپ سوم، ایران سرزمین همیشگی آریاییا .(1381)آبادی، رضاغیاث

 .انتشارات نوید شیراز

های مرزی نابع آب رودخانهبندی ماهمیت سهم(. 1332عبدالکریم) ،حقفانی

منابع آب ایران، تهران، انجمن علوم و مهندسی  مدیریت کنفرانسپنجمین  ،کشورها

 منابع آب ایران، دانشگاه شهید بهشتی.

دفتر مطالعات سیاسی و  ،نظام حقوقی رودخانه های بین المللی. (1317)فرشاد گهر، ناصر

 .بین المللی، چاپ اول

سمت، : ، تهرانالمللخارجی و سیاست بین اصول سیاست .(1383)قوام، سیدعبدالعلی

 .چاپ شانزدهم

، مطالعات آسیای تاثیر کانال قره قوم بر اکوسیستم کویر قره قوم(. 1387)قلی بغده، عظیم

 31مرکزی و قفقاز، شماره

، پژوهشکده گرایی در ایران از منظر جغرافیای سیاسیناحیه(. 1383کسایی، علیرضا)

 .1383ردی، تهران، مطالعات راهب

، مسئله آب و روابط کشورهای آسیای مرکزی(. 1332کوالیی، الهه، سلطانی، محمدجواد)

، پاییز 7-31فصلنامه علمی چژوهشی سیاست جهانی، دوره دوم، شماره سوم، صص

1332. 
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