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 چکيده
عااا  روند در تاثیری چه آب بحران که است سوال این به پاسخگویي در پي مقاله حاضر  مناز

هااد مي نشان پژوهش نای از آمده دست به نتایج دارد؟ آسیا غرب در آینده انداز چشم و ایمنطقه  د

یااه آب المللي بین و ایمنطقه های استراتژی در آب ژئوپلیتیک جایگاه گستردگي به توجه با که  و پا

ساایا غاارب اعظم بخش. بود خواهد هستند مواجه آب کمبود با که مناطقي رد منازعا  اساس  بااه آ

خااورداری و بیاباني کمربند در شدن واقع دلیل شااک هااوای و آب از بر شااک مااهین و خ مااي و خ  ک

نااوان به گاهاً که است بوده مواجه آب بحران با همواره جوی نزوال  ماال ع سااي عا شاالال بااه سیا  ا

قااه کشورهای بین تعارضا  و کشملش ساز زمینه و ایدمن مي رخ منطقه امور در مختلف  مااي منط

ساات تدوین لزوم که. بود خواهد آینده در درگیری و منازعا  اصلي عامل و باشد لااي هااایسیا  و م

بااد مي رابطه این در را جهاني حتي و ایمنطقه یاان .طل یاا  ا صاای ي روش بااا تحق لااي- تو  بااا و تحلی

 است. انجام شده اسنادی و اینترنتي منابع و ای کتابخانه مطالعا  از هاست اد

 .آسیا غرب انداز،چشم ، پلیتک هیدرو منازعه، آب،: هاليدواژهک
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 مقدمه
لاه باه ای»امنیت ملي یک کشور«بعضاًو مانطقه الماللي بین تحوال  روند رد امروز  منز

بارد  ای و بین المللي«؛ لذا داشتن یکمتغیری است از تابع»تحوال  نظام منطقه تحلیل و راه

شاوری برای ای و بین الملليمنسجم از بحرانهای منطقه یاران  چاون ک ساالمي ا هاوری ا جم

کنترل و  بالقوه اولین قدم برای منازعا های و ریشه لعل ستت درشناخ باشد.ضروری مي

بار  بین است.بسیاری از تحلیلگران بین المللي و مراکز استراتژیک نازعا ممهار این  المللي 

باین  این باورند که کمبود آب و نحوه سایم آن  گاونگي تق یاا و چ است اده از منابع آب در دن

 (.213: 1383سائي،خواهد بود..)ک ماها در جهان کنوني گکشورها از عاوامل باروز جان

 این نددارد، با وجود امروز جهان در آب جایگاه اهمیت در دیدیتر هیچ اینله وجود با

جاودهاواقعیت با بسیاری فاصله جهان مردم سوی از جایگاهي چنین درک حال  .دارد ی مو

لا  بوده ابربرنا آن توزیع و محددود دسترس، در شیرین های آب حجم  مادیریت مها و اغ

 آشامیدني آب به جهان پنجم جمعیت کی شرایطي چنین در .گردد مي اعمال آنها بر ضعی ي

گارفتن باا رود ماي انتظار و ندارند دسترسي سالم یارا  شاد   شاد و هاوایي و آب تغی  ر

یات، لاي تاوازن عادم جمع ساي در فع شادید باه دستر  A. Hassan & Al)گاردد.  آب ت

Rashieedy 2007: 23-37) 

جاایي ریجا صور  به و نبوده ساکن ملان یک در که است ای گونه به بآ ماهیت  از 

گاي این .دهد مي ملان تغییر دیگر جای به شام در ویژ ناداز چ یاای ا قاه جغراف ساي منط  سیا

باي، مادیریت آب، منابع سر بر مذاکره و هملاری اختالف، گردیده موج  ناابع آ ساائل م  م

عاامال  جدایي شبخ اقتصادی، توسعه رد آب نقش و محیطي زیست شاورها ناپذیر ت  باا ک

 میان در که ای حوضه رودخانه چندین و حدود .گردد تلقي آنها خارجي سیاست و یلدیگر

 انلاری غیرقابل نوردندد تأثیر مي در را ملي مرزهای و دارند کشورهای غرب آسیا گسترش

 . (Eckstein 2002: 11) دارد کشورها این دیپلماتیک روابط بر

قاه، سیاسي جغرافیای صحنه در سابقه بي های ونيرگدگ علیرغم نااط بی در منط  شاتر م

 از متعددی های مثال .است بوده کشورها خارجي سیاست در کلیدی عنصر یک همواره آب

ناابع سار بر محدودیت از ایجاد آنها موضوع که برشمرد توانمي را کشورها میان منازعا   م



 105 /(یاغرب آس یتکپل یدرو)ه یندهو چشم انداز آ یاآب در منازعا  منطقه ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 

نااط  .گاردد ماي شامل را) و ...یه سور و عراق ترکیه، دمور مثال برای( آب شاک در م  و خ

ساائل از یلي آب غرب آسیا، جمله از نجها خشک نیمه یااتي م شامار ح  کاه رود ماي باه 

ناین بدون .هستند مورد آن در تواف  و هملاری نیازمند جدی طور به همسایه کشورهای  چ

 اختالفا  .شود مي وروبر با تهدید ایقهمنط امنیت و نبوده پذیر املان صلح تداوم فرآیندی

باي، کام از ناشي انساني ر  گروههایمهاج و امنیتي های چالش ارضي، و مرزی ساائلي آ  م

پایش .دارند پیوند آن به مربوط موضوعا  فرعي و آب با که هستند اساسي -به همین دلیل 

سر آب مشترک باشد. ها، منازعه بربیني شده که در آینده یلي از عوامل منازعا  بین دولت

شاد و 1هوایي« و آب دو عامل »تغییرا  (37: 1386ساز چیت) ناده ر یات فزای یاز جمع  در ن

قاش در آب سیاسي اقتصاد در کلي طور به و آب بحران تشدید  ماي ای اا منطقه غرب آسیا ن

یار آن پي در و دما افزایش موج  هوایي و آب تغییرا  .کنند ناین آب تبخ شادید و همچ  ت

 نیز جمعیت افزایش  (Goldsmith 1990:42)گردد. مي نشیری آب منابع توزیع نابرابری

ساي پرسشي شده مسائل یاد .شود مي موج  را زیست محیط به فشار و تقاضا شافزای  اسا

ناده تشلیل عناصر و بازیگران که منطقه که در کند مي مطرح آب راهبرد خصوص در را  ده

لااری، از توان مي چگونه ، شوندمي و هشد تنیده هم در ای فزاینده به صور  آن  طری  هم

عاه یاافتن شد  و تعمی  ،از مندرج اهداف ینتأم ضمن ها دولت گیریتصمیم در  آب مناز

هادف اینله به توجه با دیگر عبار  نمود؟ به جلوگیری تارین  سات مهم باردی سیا  هار راه

ساجادپو امنیت تأمین کشور لاي ( و1، 1383، رخودش است. ) تارین از ی  هاای مؤل اه مهم

ساي، توسعه تداوم و ح ظ کشور هر امنیت صاادی پایدار، سیا گا و اقت سات، يفرهن بارد  ا راه

ناه تواند مي راهلارهایي چه از طری  و چگونه سیاسي کشور ما یااز ماورد آب تاأمین زمی  ن

خاورد از جلوگیری ضمن که کند فراهم ای گونه به پایدار را توسعه برای صالح  تانش، و بر

باي معضل ک آورد. ارمغان به را پایدار غارب م آ قاه  هام در منط سایار م سا له ب باي، م باي آ و 

یان باشد بطور کلي ميین منطقه جزو مناط  خشک دنیا ميآسیاست. ا حاران آب در ا توان ب

ساي  منطقه را به سه دسته از عوامل نسبت داد: عوامل محیطي، عوامل اقتصادی و عوامل سیا

 
1Climate Change-  
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(connor 1999:10کمبود آب در بسیار )ي موثر برای شروع جنگ ی از نقاط جهان عامل

هاا  اکنون هیدروپلکشورها بوده است. هم تاه و از ج شالل گرف سایا  غارب آ قاه  یتیک منط

هااني  عاا  ج شاي از مناز بسیاری در روابط بین کشورهای منطقه تأثیر گذار بوده است. بخ

سات. درمربوط به این منطقه است و آب در حال تبدیل شدن به یک موضوع ژئوپلیتیل  ي ا

یاک آب، با توجه به اهم :گردد مي عرضه چنین مقاله فرضیه مس له نیا به پاسخ یات ژئوپلیت

آب به عنوان منبعي حیاطي و بخشي از منابع انرژی منطقه غرب آسیا، تعیین کننده مناسبا  

یان ترین مؤل ه شلل گیری درگیرها و خطوط اصلي جنگای، محتملمنطقه ناده در ا های آی

 واهد بود.منطقه خ

 1هیدروپلیتیک مفهومی: چارچوب -1
لاي از با توجه به این مسائل بررسي بحران های ناشي از کمبود مانابع آب باه صور  ی

شااخه سات و  ماده ا ساي درآ یاای مباحث مورد تاوجه در جاغرافیای سیا لام جغراف ای از ع

ضاوع مي که سیاسي یان مو یاده ميبه بررسي ا یادروپلیتیک نام گار شاود.پردازد،ه یاان دی به ب

قاش  باشدهای علم جغرافیای سیاسي ميموعهلیتیک از جمله زیرمجهیدروپ ساي ن که به برر

یاان ملت پردازد. نوعآب در رفتارهای سیاسي باا مقیاسهای ماختلف مي هاا در برهملنش م

ساتردهبهره شاترک،طیف گ لااری ساازگاری از ایبرداری از این منابع آبي م تاا  و هم مال  کا

باهيگاری و جنگ را دربرمناساز جاه  فاازایش  گیرد.با تو ناده و ا ناده آب در ای صارف فزای م

سات رود در بهره ماصرف کشورهای شااجرا  فراد ناي م شااهد فزو یان منابع، بارداری از ا

ساین هستیم. با هاملت هیدرو پلیتیک میان ئاو پلیتی خاي ژ یات بر یان واقع ساده توجه به ا ها 

ناد دانند و بر این باومي کنوني را سده هیدرو پلتیک گاا کاهر لا  در جاانگاغ های یریها و 

باود آب ه دلیلای در جهان بمنطقه ماده از کم هاد بحران برآ یااني خوا -1384:339 بود)کاو

338.) 

جاوه آب، به مربوط مطالعا  در که است واقعیت این گویای ها گزاره مجموعه یاد و  با

یارد. توجه مورد انسان زندگي رد ماده این تأثیرپذیری و تأثیرگذاری مختلف یان بار قرار گ  ا

 
1Hydro Politics - 
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 ویژگي این .گیرد قرار مي ای رشته بدین های دانش هزمر در آب به مربوط مطالعا  اساس

چاار مطالعاتي حوزه این در فعال نظران صاح  تا گردیده سب  ساي شاناخت از به نا  و شنا

سات اده انسان زندگي در آب ابعاد گوناگون فهم و درک برای گوناگوني های شناسي روش  ا

ساائل جمیع به عنایت با .افزاید مي موضوع پیچیدگي بر خود که نمایند طارح م  ماي شاده م

طاي زیست و اجتماعي اقتصادی، وجوه سیاسي، مطالعه دانش را هیدروپلیتیک توان  آب محی

ماع، سیاسي ارتقاء ثبا  آن هدف که کرد تعریف یات جوا قاه امن یاابي ای، منط ساعه و کام  تو

گااهي با. (kehl 2011: I) باشد مي محیطي یستپایدار ز توسعه و دیاقتصا تاون باه ن  و م

بال گرایش چهار هیدروپلیتیک، مطالعاتي حوزه در موجود دبیا ا شاخی  قا ساتند ت  -1 ه

 - فرهنگ و جامعه آب، -4وامنیت آب -3زیست محیط و آب -2هملاری و منازعه آب،

(Turton & Henwood 2002: 13) 
ضاوع  به هیدروپلیتیک جاری ادبیا  در گرایش نخستین :همکاری و همنازع آب، - مو

ناوان این های نوشته و متون در .شود مي مربوط هملاری و منازعه » دولت « به  گرایش ع

لااری منازعه و محور بر مطالعا  و شود مي گرفته نظر در اصلي )تحلیل سطح( مقیاس  هم

یاز ه استثناهایيبتال .است متمرکز ها تدول میان روابط و دولت چارچوب در آب سر بر  در ن

لات  که مقیاس)سطح 2والده و 1سواتک ادانتق جمله از .دارد وجود خصوص این تحلیل( »دو

  (Swatuk & vale 2000: 55)اند.کشدیده چالش به محور« را –

قااد وی .کادرد اشداره 1 آالن بده توان مي گرایش این نظران صاح  دیگر از  از باا انت

ناابع سر بر منازعه خصوص در الملل بین روابط در جاری های نظریه جاازی« آب، »آب م  م

 هاای تانش از وجلوگیری کاهش در آن نقش و 1 م هوم به نسبت ها نظریه این است تقدمع

 (Allan 1999: 33) اند بوده توجه بي آب سر بر جنگ یا آبي

سایاری توجه هک هیدروپلیتیک در مطالعاتي مهم ومین گرایش: دامنیت و آب -  باه را ب

سات کاهش حال رد منابع سر بر رقابت امنیتي های چالش کرده، جل  خود ویس  کاه آب ا

 
1L. A. Swatuk - 

2P.vale - 
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 باا شاد  به این گرایش .گردد مي شامل نیز را محیطي زیست امنیت وسیعتر زمینه یک در

سات کرده امنیتي بدل موضوعي به را آب مدیریت مسأله و خورده گره سیاست  Turton) ا

 ویژه به امنیت موسع معنای گرایش این در . (6 :2001

 .است گرفته قرار است اده مورد (Buzan 1994: 42) بوزان سوی از شده ارائه تعریف

 کاه گاردد آشلار مي وضوح به هیدروپلیتیک، در مطالعاتي عمده دوگرایش به توجه با

یاان این در و تیافته اس بازتاب نیز هیدروپلیتیک در عیناً آب به مربوط مطالعا  پیچیدگي  م

یااد شاخه ر ایند مطالعه مورد م اهیم از دقی  های تعریف ارائه مشلل نتریمهم ناش نوبن  دا

 منازعا  یافته نظام تعریف مي کند »مطالعه چندین را هیدروپلیتیک الهانس مثال برای .است

صاوص در ها دولت میان های هملاری و ناابع خ لاي باین م  :Elhance 1997)آب«  المل

ناش” :گ ات چنین مورد هیدروپلیتیک در توان مي ، شده هارائ تعریف در دقت اب (218  دا

بار باازیگر عنوان به(ها  دولت میان هملاری و منازعه بررسي و العهمط صالي(  ناابع سار ا  م

یا  از آب هاای چالش سیاست و میان پیوند ترتی  این به .“آب مشترک یادروپلیتیک طر  ه

 گردد. مي برقرار

گیریهای مربوط به است اده ه مطالعه اثر تصمیمیک بپلیتهیدرو که است مجتهدزاده معتقد

هاا و در شللاز آب  یاان دولت گیریهای سیاسي در روابط میان کشورها با یلدیگر با روابط م

 المللي بهعابور آب از مارزهای بین اجازه یا پردازد. کمبود آبمردم حتي در یک کشور مي

ثار ا و ملتهای خود و رور روابط سیاسي دولتهد روزافزون ایگاونه لادیگر ا ابط کشورها بای

ناد مي زندگي کشورهای در دنیانود درصد مردم  (.1382:131مجتهدزاده،). گذاردمي کاه  کن

عاث است مملن متقابل وابستگي این. هستنددارای منابع آب مشترک با کشورهای دیگر   با

شاترک منابع ربیشت. شود کشورها نیب سیاسي تنش و منازعه یا و صلح و هملاری  باا آب م

ساي و مهندسي طری  از و مسالمت شاته ساال 50 در. شاود ماي اداره دیپلما  ماورد 37 گذ

غارب  باه ماورد 7 جاز به آنها همه که استها بر سر آب گزارش شده کشور بین خشونت

ماي که چرا. شد مي مربوط آسیا شاللي آب ک سایا در حااد م سات، غارب آ نار و ببران)ا  ه

 (1387:194ش،خب
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 )همکاری و منازعه( المللی بین امنیت و صلح و آب های شچال -2

ساعه  غاذایي، ماواد تولید برای آن وجود که است ای ماده تنها و ندارد جایگزین آب تو

 الذکر ویژگي فوق سه ( هر111: 1385 نیا؛حافظ(است  ضروری موجودا  بقای و اقتصادی

 که گرفت توان نتیجه مي سادگي هب رو این از است هردخو گره جوامع و ها انسان زندگي با

یاتام باا شیرین آب به دسترسي باا  و ن ماع ث سااني جوا طاه ان ناگ راب  عادم .دارد ای تنگات

 پاایین نرخ یا اقتصادی عدم توسعه .کند مي مختل را اقتصادی توسعه آب به کافي دسترسي

نادازد مي مخاطره به را ادیو اقتص اجتماعي رفاه غذایي، امنیت اقتصادی، رشد و توسعه  و ا

 ماده نخستین لذا .گردد مي جوامع سیاسيو  اقتصادی اجتماعي، فروپاشي به منجر نهایت در

 تأمین شیوه ترین الوصول سهل .است آب توسعه اقتصادی و رشد تداوم و آغاز برای حیاتي

یال به البته و است تجدیدپذیر و زیرزمیني سطحي منابع از است اده آب یات زایشفاا دل  جمع

سااني، های شاخ  توسعه از ناشي سطح زندگي رفتن باال و جهان یاز ان  در آب سارانه انم

 منشاء معتقدند نظران صاح  از بسیاری اساس این بر .یابد مي سال کاهش به سال دسترس

ناابع از تدریج به سیاسي منازعا  ها و جنگ بروز نارژی م عادني و ا ناابع ساوی باه م  آب م

ماي دارد:» اداره محققان سازمان ملکوین واتلینز از  د.کشدیده خواهد ش ل متحد چنین بیان 

کاه  آبهای سات  مشترک مي تواند عاملي برای صلح یا مناقشه باشد، لذا این صحنه سیاسي ا

ساعه هاای گزارشتصمیم خواهد گرفت کدام مسیر برگزیده شود در این راستا  سااني تو  ان

 کند مي تاکید عمده هدف دو بر آبي منابع مطلوب اداره درباره ملل سازمان

باه چند هملاری با جانبه یکجایگزین کردن اقدام -1 یات و جان سا باه دادن اولو ائل م

 توسعه انساني

 (195بخش،همان هنر و ببران) سیاسي بازیهای وعدم قدر  نمایي  -2

 شاخص های تعیین بحران آب -3

تاه شاخ  هاو مدل های متعددی برای سنجش میزان بحران آب ک کاار گرف شورها به 

 مورد همواره که است ایيه شاخ  معتبرترین از زیرنها سه شاخ  مي شود،که در میان آ

 (1387: 4محمودی، سزلک، ). استناد قرار مي گیرد
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 1شاخ  فاللن مارک-الف

 2شاخ  سازمان ملل-ب

 3شاخ  موسسه بین المللي مدیریت آب -ج

 مارک فالکن شاخص -1-3

ناابع  نادر مطالعا  خود بحراین دانشمند سوئدی  سارانه م ب آآب را بر اساس مقدار 

عا   1700ه هر کشور تعریف کرده است.فاللن مارک سرانه آب تجدید پذیر سالیان تار مل م

شاورهای اساس این بر.. است کرده معرفي کمبود شاخ  عنوان به را سال در سرانهآب   ک

شالل هستند، ملع  رمت 1700از بیش پذیر تجدید آب منابع سرانه دارای که حاران  م ب آب

متر ملع  هستند  1700تا  1000ر بین ندارند و کشورهایي که دارای سرانه آب تجدید پذی

سارانه آجزء کشورهای با تنش  کاه دارای  یاد آبي محسوب مي گردند و کشورهای  ب تجد

 رکذمتر ملع  در سال هستند جزء کشورهایي با کمبود مي باشند.قابل  1000پذیر کمتر از 

باه  500تر از کمب آ سرانه که است شادیدی  سایار  شاار ب ساال، ف عا  در  شاورهمتر مل  اک

 .کند مي تحمیل

 ملل سازمان شاخص -2-3

کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل در تعیین شاخ  های بحران آب از معیار دیگری 

صاد میزان کمیسیون، این. استاست اده نموده  شات در ناابع از بردا یاد آب م  هار پاذیر تجد

سات کارده معرفي آب بحران گیری اندازه شاخ ن را به عنوا کشور سااس. ا   شااخ برا

 تجدید آب منابع کل درصد 40 از بیشتر کشور یک آب برداشت میزان گاه هر ملل، سازمان

صال حد در مقدار این اگر و بوده مواجه آب شدید بحران با کشور این باشد، آن پذیر  20فا

صاد  20تاا  10بین  انچه این شاخ یت متوسز و چنوضع در بحران باشد، درصد 40 تا در

 
1Index of Falkan Mark - 

2Index of United Nation - 

3er)WatWMI(International Index of I - 
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 یاال و برای مقادیر کمتر از ده درصد، این کشور بودن بحران آب باشد، بحران در حد معتد

 .است آب کم بحران

 شاخص موسسه بین المللی مدیریت آب -3-3

( IIWMIIموسسه بین المللي مدیریت آب برای بررسي وضعیت منابع آب ، دو عامل )

صاد اول عامل. دهد مي    قراراست اده مان مورد (را هم زIIWMI2و ) شات در ناوني بردا  ک

مال و باشد مي ساالنه آب منابع کل به نسبت صاد دوم عا یازان در شات م ناده در بآ بردا  آی

 (9: 1386)ببران و هنربخش، .باشد مي حاضر حال در آب برداشت به نسبت

هااني و قیقا  و پیش بیني هابا توجه به شاخ  های فوق از یک سو و تح ی بانک ج

باود آب می 2025مان ملل مبني بر اینله تا سال ساز چاار کم الدی، دو سوم جمعیت جهان د

قاه داخلي و منازعا خواهند شد. و در نتیجه این امر، آنچه مسلم ،احتمال  فازایش منط  ای ا

 . یافت خواهد

 آبی تنش و منازعات باالی ریسک منطقه غرب آسیا با -4

عا باروز بارای بیشتری احتمال (2035 سال )تا آینده دهه دو طي در که ایطقهنم و  همناز

 ساوریه، عراق، عربستان، جزیره شبه جمله از غرب آسیا منطقه دارد، کل ایمنطقه آبي تنش

 .اردن رود حوزه و  )فرا  و دجله( النهرین بین حوزه شامل فلسطین و لبنان، اردن ایران،

 انهج در آب بحران -5

ساترس در و شایرین بآ منابع محدودیت لاي باودن د حاران و آب فیزی ساي ب  در سیا

 محدودیت این که طوری به .است آمده در جدی معضل صور  یک به کشورها از اریبسی

ناک گزارش براساس .قراردهد شعاع تحت را کشورها این رشد است، توانسته هااني با  در ج

 هزار 3 در جهان 2002 تا 1987 سالهای بین شیرین آب منابع ساالنه کاهش ، 2007 سال

یان از کاه باوده عا مل متر میلیون 400 و میلیارد 807 و یازان ا صاد 70 م باوط در  باه مر

سات باوده داخلي مصارف به مربوط درصد 10 و صنعت به مربوط درصد20کشاورزی،   .ا

حاد، ملل سازمان عمران توسط برنامه شده ارائه آمار و مطالعا  براساس ماي بااًتقری مت  از نی

 بیش اکنون هم .ارندند کافي دسترسي آب به خود، ابتدائي نیازهای رفع برای انهج جمعیت
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 حاال در در جهان ن ر پنج هر از ن ر یک و جهان جمعیت ششم یک یعني ن ر میلیارد یک از

ساعه، ساي ساالم آب باه تو ناد دستر با  .ندار ماین ط جاود هاای تخ عاداد مو فارادی ت  کاه ا

بال تا کنوني ن ر میلیون 700 از کنند،يم زندگي آب کمبود بامواجه  درکشورهای  ساال از ق

 (www.donya -eqtesad.com).خواهد رسید.  ن ر میلیارد 3 از بیش به 2025

لال سازمان و جهاني بانک هایبیني پیش و تحقیقا  براساس آنله با حاد م  ساال تاا مت

یان شاد، دخواهن آب کمبود دچار جهان سوم جمعیت دو میالدی، 2025 شابیني ا  زیان خو

سا ولیت احساس با تا کندوادار مي را مردم وضع، بودن بحراني که دارد وجود شاتری م  از بی

صارف آب که چرا .بگیرند را آن روی هدر جلوی و کنند است اده آب منابع شاورهای در م  ک

ناد شد  به ثروتمند نادماي طاي را صاعودی رو ضار حاال در و ک باه 10 حا شاتر مرت  از بی

 .باشدفقیر مي ایکشوره

 ناشناخته مشکلی آب بحران -6

 موادمعدني ،زمین، آب طبیعي چون منابع به دستیابي ایبر مبارزه بشر، تاریخ درسرتاسر

صالي علل از همواره یلي ، منابع این بر ونظار  عاا  ا هاای و مناز سالححانه برخورد باوده  م

 شدح  ستهآنهاپیو به ردستیابيکشملش برس ، منابع این کی یت سریع تخری  اثر در اما .است

یاک سرعت به منابع این از یلي یابيکم ویا موارد، تخری ، نابودی و در بعضي یابد مي  به 

جاه اول، آب،در ماورد در .شود تبدیل مي المللي بین تنش یان در مان تانش ا شاورهای دا  ک

با  نچنا .گیرد مي هستند، اشتراک دارای آبي منابع در که کشورهایي را یعني همسایه،  که ط

ناد یاا دو باین جهان رودهای اصلي کلح از شبله 214 لستربراون، ایقآ اظهارنظر شاور چ  ک

صاد 40باه ونزدیک اند ک مشتر هاان ماردم در شاامیدني آب تاأمین بارای ج یااری و و آ  آب

ناه 214 این به خود آبي نیروگاههای صالي رودخا ساتند ا لاي ه ضاه دوازده .مت یان از حو  ا

ناد سار بر نتیجه، اند. در رکمشت بیشتر یا کشور 5بین  ای رودخانه های حوضه ساائلي مان  م

شادن رودخانه، صنعتي ،آلودگي آب رودخانه جریان شدن وکم آب کردن منحرف والی  شور

خااک، اثر در سیلها یافتن وشدح  آن بستر گرفتگي شااجره و نازاع فرسایش  یارد. ماي در م گ

شادار رامورخارجه مص وزیر ،غالي پطرس ، 1985 سال اوایل ( در287ص براون، )لستر  ه
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ساي ئل مسا سر بر نه خواهدگرفتدر آبهای نیل سر بر بعدی جنگ ما منطقة در که داد و  سیا

شاماره . است جریان در مشابه مشاجراتي دنیا مناط  در تمام تقریباً فاا  یاک جدول   اختال

 (288ص ، ،همان براون لستر) دهد مي نشان را دهة هشتاد نیمه در آب سر بر الملل بین

 1 هشتاد دهۀ درنیمۀ برسرآب المللی بین فاتتالاخ :1 جدول

 مشاجرات موضوع مسئله در درگیر کشورهای هرودخان نام
 آب جریان سطح مصر،اتیوپي،سودان نیل
 آب جریان سدبندی، ترکیه عراق،سوریه، وفرا  دجله

رود اردن، لیتاني، 
 2یارموگ

 آب یانرج میزان سوریه اردن، لبنان، اسرائیل،

 آبیاری پاکستان هند، 3،سوئلي سند
 ریجا گرفتگي، الی ،هند بنگالدش گنگ

 ملونگ
نااد، کااامبوج  ،الئوس،تایل

 ویتنام
 آب جریان میزان

 ،برزیل آرژانتین 4 پارانا
باین سدبندی، هاا از فاتن زمین  باه ر

 آب طغیان علت

 بولیوی شیلي، 5 لوکا
شادن سدبندی،شورشدن  آب شور

 آب، آب،جریان
نااااااادهوگری  6را
 کلرادو

 زمین شیمیایي آلودگي ملزیک متححده، ال ایا

چااه  هااای دریا

 7بزرگ
 آب کردن منحرف کانادا متححده، ایاال 

 صنعتي آلودگي فرانسه،هلند،سوئیس،آلمان راین

 
1World Watch institute, based on various sources. - 

2Jordan, Litani, Yarmuk - 

3Sutlei - 

4Parana - 

5Lauca - 

6Rio Grande,Colorado - 

7Great Lakes - 
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 غربي
 صنعتي آلودگي روماني مجارستان، 1زاموس

 2 ال 
ساااااالواکي،آلمان  چل

 شرقي،آلمان
 صنعتي آلودگي

 در غرب آسیااهمیت آب  -7

فاي سرزمین های این منطقه خشک و فاقد آب کافي مي باش %80به  با توجه د و از طر

ماه  بارای ادا ساله  تارین م هام  ناد. م انبوهي از جعمیت در این منطقه از جهان زندگي مي کن

هاان ( و 10:1389زندگي و ادامه حیا  در آینده تامین آب است.)دولتیار؛: اهمیت آب در ج

یااادی در  کنوني،اقداما  و مااینهمطالعا  ز یاان ز شاده  هایساازمان در ا جاام  لاف ان مخت

جاام  مطالعه بیست UNEP و WBCSD، 1998مثال در سال است.برای  صاوص ان در این خ

شاتهها مياند چاگونه شرکتاداده و نشان داده ماؤثری از آب دا سات اده  ناد ا شاند. توان  از با

جاازی آبه ویژه   آب باهمنابع آباي و تاجار رو م اهیم جدیدی از جمله مدیریتاین ای م

 (w w w.WBCSD.com) است. در این عرصه وارد شده

یات آب در منشر شد: به  چتم هاوس در مقاله خود که در اندیشلده  مارک زیتون اهم

شاترک در ها و آبکه رودخانه ه و بیان نمودههشدار داد غرب آسیاژئوپلیتیک  غارب های م

 (http://www.eshraf.ir) .ای شودهای منطقهو جنگ منازعا به  ند منجرتوامي آسیا

 دید مصر برای حمله به اتیوپیته -1-7

یاوپي، از جمهور مصر، »حسني مبارک«، نخستسه روز پس از سرنگوني رئیس وزیر ات

یاان رغم اینله بیش از سهساخت یک سد روی شاخه اصلي رود نیل خبر داد. به چهارم جر

یاوپيميدر ارت اعا  اتیوپي نیل به صور  باران  آب رود ساانس ات بازرگ رن  «ریزد، »سد 

لین سدی است که اتیوپي روی این رودخانه ساخته است. این اقدام چالشي مستقیم برای او

ساا»سلطه آبي« کشور پائین ساتعماری و پ قاا  ا مادد تواف باه  ساتعماری  دست مصر است.  ا

شاین . ودان بوده است در اختیار مصر و ساست اده انحصاری از این رود اساساً زماني که جان

 
1Szamos - 

2Elbe - 
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ماهئیس»مبارک«، »محمد مرسي«، ر یاوني جمهور مصر )که حاال برکنار شده( در برنا ای تلویز

قادر  ساک چ یان ری درباره احتمال حمال  هوایي به اتیوپي صحبت کرد، مشخ  شد که ا

سات صر است«. اما روشن اباالست. در تاریخ »هرود « آمده است »مصر نیل است و نیل م

ساال  پي، سودان جنوبي و هشت کشور دیگر نیزکه نیل برای اتیو تاا  کاه  سات  در  2010ه

یان بحث شاتند. ا ماذاکره دا هاا خصوص تقسیم آب تحت نظار  »طرح حوضه نیل« با هم 

 .اندحاال تبدیل به تهدید شده

 تنش بر سر آب دجله و فرات  -2-7

سات. طمشابهي در حال رخ د در مورد دجله و فرا  نیز موضوع یاه رحادن ا هاای ترک

نااتولي«  برای توسعه مناط  عمدتاً کردنشین شارقي آ ناوب  پاروژه ج شارقي روی » ناوب  ج

علیرغم مقاومت  .ساخته شود 2023سد تا سال  22متمرکز است. طب  این پروژه قرار است 

که اند، درحاليدهمحیطي و کرد، حدود نیمي از این سدها تلمیل شتوجه فعاالن زیستقابل

بارای کبط باعث کمبود آب و نمليهای آبیاری مرتروژهپ یان شااورزان پائینسازی  سات ا د

سات شاده ا عاراق  ساوریه و  هاا در  باه  .رود یاه  ناه ترک لارد خودخواها صار، روی ناد م همان

 .نظر از اینله چه حزبي در قدر  است، ادامه خواهد داشتالمللي صرفهای بینرودخانه

 ایران رح توسعه آبیاق با طمشکل عر -3-7

شااخه عراق نیز با مشللي مشابه روبرو است، چراکه برنامه یاران در  باي ا های توسعه آ

خاود  پایش  ساال  هازاران  فرعي رود دجله شروع شده است. کشاورزان عراقي مانند اجداد 

شاهری حاال باید بین معیشت سخت و دشوار روی زمین کاز  باه مرا هااجر   های خود یا م

لات  راق به دنبال واکنشيانتخاب کنند. دولت عیلي را  کاه دو حاالي  سات، در  دیپلماتیک ا

 .های خود را جایي دیگر قرار داده استیه اولویتسور

 وقوع جنگ بر سر آب نامحتمل نیست  -4-7

ماا  غرب آسیابه ندر  پیش آمده که آب در ژئوپلیتیک  اهمیت زیادی پیدا کرده باشد. ا

سات؛ پژوهشوقوع جنگ بر سر آب نامحت قااهاا نمل نی عادم ت کاه  قادر  و شاان داده  رن 

نادازهی« )واردا  محصوال  آبی امدادی »آب مجازهادریچه ای بر مانند مواد غذائي( به ا
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ناه است که بتواند توازن نایم: چگو طارح ک ناه م ساؤال را اینگو سات  ها را بر هم زند. بهتر ا

یا  هنجارمرزی بر سر تقسیم ناعادالنه آب را ميهای میانتنش لاي، هاای بینتوان از طر المل

 .دهند، کاهش دادل ميمبنای سیاست امنیت پایدار آب را تشلیکه 

 غرب آسیادالیل اهمیت یافتن آب در  -5-7

کاه روی ناآراميعرب یا این تنها مس له کشورهای  باغیرعرب  شاورهای عر  يهاا در ک

یان پگذاری ميدست رودها سرمایهپائین ماام ا ساال دهاا دهروژهکنند نیست. ت سات هاا  ر د

ناد چنیهای اینفعالیت د. آنچه باعث شدهانطراحي بوده یا  چ ني اخیراً اهمیت پیدا کند ترک

های توسعه ملي، افزایش تقاضا برای آب و تغییرا  اند از: طرحعامل با هم است که عبار 

 .در قدر  نسبي کشورهای درگیر در این مس له

یاه اتیوپي، –کشورهای باالدست  یاران و ترک ماان سااخت حاال در – ا سااختي ه  زیر

نا سااخته قبل سال هاده عراق و سوریه ،مصر دستپائین کشورهای که هستند یازه  .دبود انگ

تاأمین تمام این اقداما ، ت لر »رسالت آبي« است که دولت بارای  ساترالیا،  ها، از آمریلا تا ا

 .انداده کردهآب و جل  رضایت یا کنترل مردم مناط  دورافتاده است 

 چرخه معیوب مصرف آب -6-7

غاذا را در رأس این مس له، جمعیت روبه رشدی ا شایرین و  بارای آب  ست که تقاضا 

بال، بیشتر مي شاود. در مقا تاأمین  کند و این نیاز باید از طری  واردا  یا آبیاری محصوال  

یان نیاهزاران مهندس آموزش داده شده ناد، اند )همانند ترکیه و ایران( که ا تاأمین کن هاا را  ز

یاوب از است و این چرخه غذای بیشتر و باز شدن بازارهای بیشتراین به معنای تولید  ای مع

یاا دهد. تغییرا  جوی ميمصرف ناپایدار آب را شلل مي کارده  تواند کمبود آب را تشدید 

م: بشر و ای کمبود آب حساس باشیتأثیری در این امر داشته باشد، اما باید درباره علل ریشه

 هادولت

 دستعواقب سدسازی برای مردم کشورهای پائین -7-7

لاه و و عراق عواق  زیست مردم سوریه ساازی در دج محیطي، اجتماعي و سیاسي سد

بارد. طور که مصریفرا  را تحمل خواهند کرد، همان ناد  ناج خواه یال ر ها از این کار در ن
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یاه  که نتقال رسوبا  غنيانسداد رودها به معنای کاهش تنوع زیستي، کاهش ا مازارع را تغذ

تااریخي )هنگي جهاني کنند، به زیر آب رفتن مناط  میراث فرمي شاهر  سار  همانند آنچه بر 

»حسن کیف« در ترکیه آمد( و البته مهاجر  روستائیان خواهد بود. هیچ یک از این عواق  

باه شود، اما عواق  سیاسي نیز، اگر نگوییم شد  بیشتری جدی گرفته نمي شات،  خواهد دا

 .اندازه خواهد بود مینه

شاتر این عواق  در وهله اول متوجه روستائی اني خواهد شد که به طور متوسط بسیار بی

ساتند مي مارتبط ه سات  باا سیا ناد از شهروندان به آب نیاز دارند. کشاورزان صنعتي که  توان

شااورزان خربودجه ماا ک یادهای برای تأمین نیازهای آبي خود فراهم کنند، ا یان مز ت پاا از ا

مااني  که بخت مردم در عراق حاصلخیز برگشت، حروم هستند. همانطورم کاه ز مردم عراق 

یاه سبزیجا  خود را به بازارهای محلي مي فروختند حاال مجبورند این محصوال  را از ترک

رسد که چگونه و چه زماني تحت چنین شرایطي، تنها این سؤال به ذهن مي و ایران بخرند.

باه تنکمبود آب به پایتخت رایهای روستاهای داتنش جاا  ساید و از آن  هاایشها خواهد ر

 (http://www.eshraf.ir) .مرزی تبدیل خواهد شدسیاسي میان

 المللی آبعدم تبعیت کشورهای قدرتمند از قوانین بین -8-7

تاالش نلته مشترک در این درگیری ماام  ناد ت شاورهای قدرتم های آبي این است که ک

ناه آبهاای تد که مانع طرحاند را به کار بستهخو سایم عادال شاوندق مارزی  ون قاان. »هاای 

سازمان ملل، جزئیا  اصولي که طي  1997های آبي خصوص کنوانسیونالمللي آب«، بهبین

قاي« »دهد و ها میان کشورها موردتواف  بوده را به ت صیل شرح ميقرن بار و منط است اده برا

 .قوانین استآب اصل راهنمای این 

گیرند. را به سخره مي رتمند تنها تعهد زباني به این اصول دارند یا آنهارهای قدکشواما 

سایم آب این امر به خصوص در دولت »مبارک« مشهود بود. وی از هملاری در مذاکرا  تق

یاز  فارا  ن در »توافقنامه چارچوب هملاری« طرح حوضه نیل امتناع کرد. در مورد دجله و 

گار دولته توجهي نشان نميراهنما در این زمین ونيوجهي به اصول قانترکیه ت هاد. ا هاای د
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ماردم تر تقسیم ميمصر یا عراق زماني که قدر  بیشتری داشتند، آب را عادالنه کردند شاید 

 .مند بودندهای تقسیم عادالنه آب بهرهاین کشورها حاال از مزیت طرح

 انشورمان ایره کاز جمل اتیوپی ،ههای پیش روی کشورهای ترکیگزینه -9-7

شاترک حاال ترکیه، ایران و اتیوپي با همان گزینه  ناابع م روبرو هستند: توسعه یلجانبه م

هااای بین باار هنجار ناي  یاادار مبت بااه و پا سااعه چندجان بااودهیاا تو شاااهد  ماا  لااي.  کااه المل ایم 

شاتههای تقسیم ناعادالنه آب تنها مادامیله عدم تقارن قدر  برجا بودموقعیت  ند.اه، ادامه دا

طارفین توان اجتناب کرد، اما تهای آبي ميیاز عواق  این درگیر ماام  کاه ت صاورتي  نها در 

 (http://www.eshraf.ir) .حاضر باشند به خاطر منافع مشترک مصالحه کنند

 هیدروپلیتیک  بحرانهای -8

 لیتیکوپژئ .است آب کمبود مس له محیطي زیست ی حوزه در مسائل مهمترین از یلي

 ها ملت و انساني اجتماعا  مناقشا  و مناسبا  در آب نقش مطالعه به کپلیتیودرهی یا آب

 سیاسي و طبیعي جغرافیای ینقشه به نگاهي1385: 102) نیا،حافظ. )پردازدمي ها دولت و

ماروزه که نحوی به دارد، آبریز های حوضه با سیاسي مرزهای تطاب  عدماز  حلایت جهان  ا

 ها آن آبریز های حوضه که کنند مي زندگي مناطقي در انجه جمعیت از درصد 40 از بیش

صاد 65 تا 50 و است مشترک کشور چند یا دو بین ساعت از در  را هااقااره از یاک هار و

لاي( 38: 1387 قادری، و مختاری. )دهد مي تشلیل مشترک آبریز های حوضه مال از ی  عوا

 خواهد هارودخانه شیرین آب منابع غرب آسیا در بویژه مناقشا  هایسرچشمه و ها بحران

ناد ماي حساب به تنش اصلي های حوزه آسیا غرب المللي بین های رودخانه .بود یان .آی  ا

شالیل را فرادست کشورهای حیاتي شاهرگ ها رودخانه ناد ماي ت یاریشالل باه کاه ده  گ

شا حقوقي چارچوب تنظیم از و انجامدمي فرودست کشورهای شدید منافع تعارض  خ م

کااوی و کم . )نمایدمي جلوگیری هارودخانه آب بربرا تخصی  درباره  (167: 1383، هار

یاادی نقش مشترک، حوضه یک کشورهای بین در سیاسي قدر  تقارن عدم سابا  در ز  منا

 مي یاد “هیدروهژمون” عنوان تحت پدیده این از زیتون مارک و دارد حوضه کشورهای بین

ناد یان (Warner and Zeitoun, 2008: 805-806) .ک سا له ا ضاه ماورد در م  حو
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شاور آن در کاه است وضعیتي وهژمونهیدر است مشخ  خوبي به اردن رودخانه  قاوی ک

ضاه در اشغالي فلسطین مثل. کند مي است اده خود سهم به نسبت آب بیشتری مقدار  رود حو

ساد مي نظر به .فرا  و دجله حوضه در ترکیه و نیل رود حوضه در مصر اردن، ضاعیت ر  و

ساتي پاایین یا باالدستي موقعیت به اینله از شیب يهیدروهژمون باوط د شا مر  قادر  باه دبا

 و سالطه ح اظ به بیشتری تمایل هیدروهژمونها .دارد ارتباط کشور یک اقتصادی و سیاسي

ناه حوزه چند هر( 1387: 43قادری، و مختاری. )دارند را آب از برداری بهره  هاای رودخا

نااط  این به تنها منازعه دامنه اما شوند مي قلمداد زعهمنا جدید مناط  نعنوا به المللي بین  م

 المللي بین های رودخانه حوزه از خارج در که کشورهایي دیگر به تواندمي و نشده ودمحد

مار این علت .یابد تسری دارند قرار شاأ  ساو یاک از ا تاه ن یات از گرف شاي تانش ماه  از نا

شاورهای از منطقه کشورهای اریدنبجا به دیگر، سوی از و است تقاضا و عرضه نابرابری  ک

سایا در جااری یعمده  تحوال .شود مي مربوط فرودست لاه از غارب آ یاری شالل جم  گ

 پ از ساوریه حمایت عراق، شمال امور در ترکیه دخالت جدید، نظامي و سیاسي ائتالفهای

ساطین و سوریه بین تعارضا  ک،.ک. شاغالي فل حاران و ا ساتان باین ب ساتان و هندو  در پاک

 گیردمي سرچشمه یرکشم از هندوستان و پاکستان هایرودخانه اصلي هایسرشاخه) یرکشم

شاه .(، است هند قارهشبه آب منابع بر تسلط معني به کشمیر ناحیه بر تسلط و حاران در ری  ب

ناابع آسیا، غرب ی آینده در منازعا  منابع مهمترین از یلي دیگر عبار  به .دارد آب  آب م

 ایجاد فقیر و غني کشورهای از را جدیدی بندیطبقه سو، یک از که ارچ است منطقه رینیش

 همسایگان بر را بیشتری فشار غني، آبي ذخایر یدارنده کشورهای که طوری به کرد خواهد

 رو را منطقه و بود خواهد اثرگذار ایمنطقه قدر  توازن بر مسأله این و داشت خواهند خود

شاورهای دیگر، یسو از و برد خواهد شپی ثباتيبي به باور ک مااالً مز ظاامي احت عاا  ن  مناز

ناد آب تخصی  یا کنترل سر بر مستقیم ما . )شاد خواه کااوی، و ک  باه( 1383167: هار

 شامار باه آسیا غرب در آب بحران تداوم و بروز عوامل از زیر مشلال  و مسائل طورکلي

 :روند مي

 آبي؛ منابع بودن محدود ✓
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  جمعیت؛ یفزاینده رشد ✓

 ني؛نشیشهر رشد ✓

  موادغذایي؛ تقاضای افزایش ✓

  آلوده؛ های آب ددمج تص یه باالی های هزینه ✓

 .آب المللي بین ی تنامه مواف  م اد انجام در ناتواني ✓

 بحران آب و تاثیر آن بر جنگ و صلح در غرب آسیا -9

یار پیشینه کشملش برای دسترسي به آحب شیرین در سراسر تاریخ این منطقه روش ن وغ

مااني در 1950یز جنگ میان اسرایل و سوریه )در دهه ست.در سالهای اخیر نر اقابل انلا ( ز

هاای  شامه  گرفت که سوریه سعي در قطع و توقف ساخت خط لوله آب رودخانه اردن )چ

حسباني و رودخانه یرموک( از زور حمال  هوایي علیه تاسیسا  آبي سوریه است اده کرد. 

ساال  انجامید که سرانجام ای به منازعا  منطقهاین اقداما  نظامي  ناگ  باه ج جار   1967من

ثاوره  1947شد. در سال  ساد ال سااخت و  ساتقر  عراق نیروهای عمده ای را در امتداد مرز م

باه  سوریه را تهدید به بمباران کرد و چنین استدالل کرد که این سد مقدار جریان آب فرا  

یم ر مستقمصر، عراق و سوریه، برای مثال بطوآن کشور را کاهش داده است. مشلال  آبي 

تارل بر روابط آنها با کشورهای همسایه  فارا  کن لاه و  هاای دج ناه  که بر منابع نیل، رودخا

، غرب آسیا به سمت 1994گذارد. بر اساس گزارش ساالنه بانک جهاني سال دارند تاثیر مي

باه بحران آب در حرکت است. به علت رشد سریع جمعیت و شهر سازی،  تقاضا برای آب 

یان نقطه ای رسیده است که هم اکنون میزان کاهش، بسیار بیش از ذ سات و ا ساازی ا خیره 

ماوع  2015گزارش پیش بیني مي کند که تا سال  شاورها از مج شاتر ک هاا در بی میزان کمبود

 ذخایر بالقوه آبهای شیرین آنها افزونتر خواهد شد.

 کیاستراتژ هایموقعیت و منابع بر تسلط -10

صار از مرک  که هستند موقعیتي و محتوی دارای فضاها و ها ملان  هاایسااخت و عنا

ظاام تعامل در هاساخت و عناصر این و بوده انساني و طبیعي تاهن لادیگر باا یاف  و سااختار ی

 و جداگانه طور به مزبور عناصر از کدام هر .دهندمي شلل را فضا و ملان جغرافیایي سیستم
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سا  و جغرافیایي محیط در و بوده کارکرد دارای جمعي و امليعت الگوی یک در نیز  باا متنا

صار کاارکردی و آفریني نقش پتانسیل .کنندمي آفریني نقش اانسانه نیاز  هاایسااخت و عنا

شاي پتانسیل انساني، نیازهای تأمین راستای در فضایي و ملاني لااني ارز ضاایي و م  در را ف

قاابتي رفتارهای و حرکت و اقدام و آوردمي پدید دوخ نیازهای و هاخواسته تأمین راستای  ر

 با آسیا غرب کشورهای .188:1385) نیا،حافظ. )شودمي سب  بازیگران در را هملاری یا

نادب سوئز، داردانل، و بس ر استراتژیک هایتنگه بر تسلط و هند اقیانوس به دسترسي  بابالم

هات ایبرجسته موقعیت از هرمز و گاذاری ج هااني حاوال ت بار تأثیر ناد ج  در .برخوردارا

ماوده جدا عربستان جزیره شبه از را ایران که هرمز تنگه جهاني، انرژی هارتلند لایج باا و ن  خ

خاش دریایي ی دروازه مثابه به سازدمي مرتبط عمان ی دریا و فارس ظام ب خاایر اع  ن ات ذ

یاره شابه کال و سوئز کانال .است برخوردار استراتژیک اهمیت از جهان، ماین نایسا جز  دو

طاه بابالمندب، ی تنگه .شوندمي محسوب مدیترانه شرق در آبي گذرگاه تارل نق یاایي کن  در

لایج و سرخ دریای تالقي محل در تنگه این .است بااهمیتي بسیار قاع عادن، خ  کاه شاده وا

قاا شاخ از و دارد طول مایل 15 آن قسمت باریلترین خاش تاا آفری ناوبي ب یاره شابه ج  جز

صالي ی دروازه سوئز کانال اگر که گ ت توانمي .است هتیاف امتداد عربستان پاا ا  شابه و ارو

ناد قاره نادب رود،ماي شامار هبا ه ماین بابالم یاایي بازرگ دروازه دو سات در ما ) .ا  و ک

لایج حاوزه در بویژه آسیا غرب کشورهای 1383: 44-45)هارکاوی، بااً فاارس خ  دو تقری

یاار در را ناجه طبیعي گاز سوم یک و ن ت ی شده اثبا  ذخایر سوم ناد اخت ضاافه باا .دار  ا

 به نیز خزر دریای شده برآورد ذخایر کردن

عاي گاز برای % 40 و ن ت برای % 70 به ذخایر این نسبي درصد ارقام، این -ماي طبی

نارژی بیضي ترتی  بدین( 1383325: و هارکاوی، کم . )رسد لایج ا یاای - فاارس خ  در

سایا غارب کشورهای که بود خواهد کژئواستراتژی های واقعیت مهمترین از یلي خزر  در آ

نااط  چنانچه .داشت خواهند اختیار سات م سایا غارب راتژیکژئوا ناابع باا را آ ساتراتژیک م  ا

 و داشت خواهد بیشتری نمود منطقه کشورهای جایگاه بگیریم، درنظر منطقه این در موجود
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 غارب کشورهای يتهمزیس فرایند در مؤثر جغرافیایي عوامل عنوان به توانند مي عوامل این

 .شوند محسوب آسیا

 المللی(بین و ایمناقشات )منطقه و آب -11

شاللي با آب مقدار نظر از کشور یک آنله برای المللي،بین آمارهای راساسب جاه م  موا

یاانگین عمل در باشد؛ ملع  متر هزار 10 باید هر فرد سالیانه آب سهم نگردد،  هار ساهم م

عا  متر 7600 (متوسط  طور به دنیا یدمیلیار 6 حدوداً جمعیت از ن ر سات ساال در مل  )ا

شاوری هار شاده انجام برآوردهای س(، براسا37: 1373)علیزاده، ساط کاه ک بال آب متو  قا

چاه .دارد قارار خطرناک در وضعیت باشد ملع  متر 1700 از کمتر آن دسترس یان چنان  ا

 باه کمبود ر وضعیتد کشور آن باشد، ن ر هر برای سال در مترملع  1000 از کمتر مقدار

لال سازمان شاخ ، این به توجه با 1387: 3) سرلک، برد. )محمودی،سر مي حاد م  در مت

 داده قارار بررسي مورد را جهان کشورهای دسترس قابل آبهای وضعیت میالدی1990 سال

 فشار با ن ر میلیون 335 برابر جمعیتي با کل در کشور 28تعداد  موجود کشورهای میان از و

 ، 2025 ساال تاا کاه است در حالي این .بودند « مواجه آب یا »کمیابي آب کمبود زا ناشي

 باه کشورها بسته این جمعیت .گرفت خواهند قرار فوق بندیطبقه در کشور 50 تا 46 بین

 .شودمي زده تخمین ن ر میلیارد 290/3تا  781/2بین  آتي دهه دو در آنها جمعیت رشد نرخ

ساتهمي شرایطي درچنین 1990 سال در که است جمعیتي برابر  1/5رقم دو ت او  نادزی  .ا

شاهای یا دهد، افزایش را موجود تواند تنشهایمي منابع کمبود لذا یادی تن جاود باه را جد  و

 منابع تقسیم سر بر تنش (، امروزه37مستثني نیست. )علیزاده،همان،  قاعده این از آب و آورد

 دارد که اشلال مختل ي است، کرده بروز دنیا ط امن تمام در که جهان در موجود شیرین آب

یاار تمام جنگ تا متحده ایالت غرب در کشاورزی و شهریمیان »آب بران«  تضاد ایجاد از  ع

چاه و هاارودخانه سر »ح  آب« درحوزه بر مناقشه گیرد امامي بر در را در غرب آسیا -دریا

 مي الملليبین مرزهای از فراتر که يیهاآبخانه آب یا مشترکند کشور چند یا دو بین که هایي

یال، رود حاوزه .کندمي تر دهپیچی هم را باز آب به دسترسي مشلل روند، ناه ن  اردن، رودخا

ناد و هیرمند براهماپوترا، گنگ، سند، فرا ، و دجله لاه رود از ارو نااطقي جم ساتند م  کاه ه
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عال باه یاا بوده بالقوه امری آنها در آب سر بر منازعه ماده ف سات درآ یازان .ا ساتگي م باه  واب

لاي مرزها، سوی آن از ورودی سطحي جریانهای گار ی صاها از دی سایبپذیری یشاخ  یاک آ

شاترک آبریز حوزه 200 از بیش وجود علت به آب است. همچنین، کمبود قبال در کشور  م

تار الملليمرزهای بین از که هایيآبخوان و کشور چند یا دو بین ناد،ماي فرا ناه رو  بارای زمی

شاک در مناط  ویژه به مشترک آبهای از است اده نحوه سر بر ایمنطقه هایشتن افزایش  و خ

سات شده فراهم پیش از بیش مواجهند، آب کمبود با اکنون هم از که خشک مهنی  حاداقل .ا

هاا، کاه جاهایي در گذرد؛مي بیشتر یا کشور شش از رودخانه10 هاای آب لايباین مرز  را المل

 را منازعه اسباب تواندگذاری« مي رسوب و ي»فرسایشضارا تغییر شلل سازند،مي مشخ 

گار، هایحوزه به رودخانه یک از حوزه آب انتقال همچنین آورد؛ فراهم  کاه صاورتي در دی

ماام گران طرز بازدارندهای به معموالً باشد، الملليبین مرزهای از عبور به موکول هاد ت  خوا

خات  مسایل حل برای نجها کشورهای بین پیمان 300 از بیش امروز تا .شد  باه موردی م

قاادیر شدن نزدیک و جمعیت افزایش با که است گردیده منعقد آب منابع ضاا م  مارز باه تقا

تاش شدن ورشعله عامل تواندمي آب آب تجدیدشونده، منابع نهایي هاا آ نااطقي در درگیری  م

هاا در کاه گردد هاای آن ساي، قاومي رقابت ناه ایساابقه و سیا قاع، در دارد. دیری  از ایارهپا وا

ناوان آب آینده، دهه یک عرض در که باورند این بر تحلیلگران یااب کااالی یاک به ع  و کم

مات گاران یاارویي کاانون در ن ات جاای باه قی شاتي و هاارو هادگرفت.  قارار هااآ خوا

 (16: 1387)مینایي،

 غرب آسیا منطقه در آب بحران انداز چشم -12

یاارویي اصلي هاییشهر از یلي شیرین آب کمبود اخیر هایدهه در سایا در رو  غارب آ

شاورهای از ایپاره که آنجا تا بوده است، یا ک قاه نا یاارویي باه منط ظاامي رو لادیگر باا ن  ی

شاورهای مقاما  بسیاری از گ ته به بطوریله .اندبرخاسته ضار ک یان در حا قاه ا ناگ منط  ج

هاد داد رخ آب سر بر بلله سیاست، سر بر غرب آسیا نه در بعدی ناد .خوا یاد چ باارهد ها  ر

هاار روی معموالً غرب آسیا در درگیری منابع از یلي عنوان به آب بحران ناه چ یان رودخا  ا

 نیز مرکزی آسیای خشک منطقه در اما .است متمرکز اردن( رود و نیل فرا ، و منطقه )دجله
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 یافته استقالل تازه کشورهای رویارویي مجرای صور  به به سرعت تواندمي مشترک آبهای

ساترش فارس خلیج شمالي مناط  سرزمینهای ماوراء در را بحران ابعاد و اشدب همنطق این  گ

 بحران این از دارد، در خود را جهان ن ت ذخایر عمده بخش که نیز فارس خلیج منطقه دهد.

 مشترک بوده زیرزمیني و سطحي آب منابع دارای منطقه این کشورهای اغل  .نیست مستثني

هاره و هاا از بارداریب ماو آن عاا  ارهه یاان در را مختل اي مناز هاا م جاود باه آن  آورده و

 پنج جزو عربي متحده امارا  و عربستان قطر، کویت،:یرعربي نظ خیز ن ت کشورهای.است

ناابع دنیا سطح در که هستند کشوری 9 از کشور تارین م یاار در را سارانه آب کم ناد.  اخت دار

iab.com)arshttp://www.p) ماورد زیرزمیني هایآبخانه تمام تقریباً کشورها این در 

جاود آتي نیازهای رفع برای جدیدی منابع و است گرفته قرار یبرداربهره یازی،  و نادارد )نیر

1381 :8) 
 :Gerick. Haub)غرب آسیا )منبع کشورهای در آبي نیاز و شده بیني پیش جمعیت (میزان2شمارۀ ) جدول

 ن موردیریدرصد آب ش

 هاینیاز در بخش

ب ساالنه 
آ
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سایا منطقه در ویژه به و آسیا، در زیرزمیني آب منابع کلي، طور به ضاع در غارب آ  یتو

 کاه آن، طبیعي نرخ از بیشتر زیرزمیني، آب اندازة از بیش امربرداشت این دلیل است بحراني

 ورود از ناشي آب کی یت تخری  همچنین شود ومي زیرزمیني آب سطح پیوستة افت باعث

شاد.  ماي ساحلي، سوبير یها س ره به دریا آب  .FAO 1997) Water Report No,با

9. FAO, Rome, Italy) سایا در کشورهای جمعیت آمار 2 دولدرج هاای ساا غارب آ  ل

سات شده ارائه 2025 سال نیز در کشورها این جمعیت از تخمیني و 2001 و 1970  در .ا

 الزم البته .ستا مشخ  کشورها ساالنة تجدیدپذیر شیرین آب حجم همچنین جدول، این

هاد؛ مي شانن را کشور یک تجدیدپذیر شیرین آب منابع اعداد این که است ذکر به خاایر  د ذ

 و ساطحي آب شاامل عموماً اطالعا  این .است متغیر سال هر در ساالنه واقعي تجدیدپذیر

 بر در نیز را همسایه کشورهای از ورودی سطحي های جریان که باشند،مي زیرزمیني ذخایر

ناابراین شوند؛نمي کم اعداد این از کشورها جریان دارند، بین که آبهایي .یردگمي یا ب  داده نا

مال به توجه و بدون هیدرولوژیلي طبیعي های ازچرخه موجود آب بیانگر ها ساي، عوا  سیا

 باشندمي اقتصادی و سازماني

 ( Farzaneh Roudi-Fahimi,2009) ظاور باه حاضر حال در شالال  حال من  م

سایع طاور به این منطقه، عربي کشورهای بویژه و غرب آسیا منطقه در آب انبحر از ناشي  و

یاي ظرفیت از درصد 60 از بیش بطوریله شود؛مي است اده دریا آب کردن رینشی از  نملزدا

 در آب کاردن شایرین ظرفیت .است متمرکز فارس خلیج منطقه در دریا آب کردن و شیرین

صاد30معادل تنهایي به عربستان یاظ در هاان کال ترف ناین ج سات. همچ یات ا لا  و کو  اغ

یاا آب کردن شیرین به عمدتاً شامیدني خودآ آب تأمین برای فارس، خلیج هایامیرنشین  در

گاام در کاه کرد تصور توانمي     ترتی  این به .هستند متلي قاه باروز هن شاا  منط  ایمناق

شاورهای بارای آب مشلل بنابراین. گردد آب« مطرح همدوش »امنیت نظامي« نیز »امنیت  ک

ظاار از دور اآنه میان نزاع احتمال و است باقي خود قو  به عرب منطقه همچنان سات انت  .نی

شاورهای از آن مصرفي آب از درصد 80 حدود که گ ت باید نیز عراق مورد در ساایه ک  هم

 کشورهای که فرا  رودخانه آب جریان از درصد 90 از شود. بیشکشور مي این خاک وارد
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ناه هایسرشاخه از همچنین بخشي و سازد مي مشروب را راقع و سوریه لاه رودخا  کاه دج

سادآتاتورک«  .گیردمي سرچشمه ترکیه کشور از است، عراق آب تأمین ياصل منبع حاداث » ا

طارح »سدالثوره« ترکیه توسط قاه، توسط سوریه سایر  یان منط ناابع آب در ا ساعه م هاای تو

 از بخشي صور  به و است آورده فراهم هاخانهرود دست پایین بردارانبهره برای مشلالتي

هاان عاراق و ساوریه چند ( هر9: 1381 .)نیریزی،است عراق درآمده ملي امنیت مس له  خوا

 تااکنون اما باشند،مي احتیاجاتشان با آنها مطاب  تقسیم براساس آب منابع زمینه در هملاری

 مرزها از که آبي زمینه تقسیم در اریهمل برای آن در که ندارد وجود جهان در اینمونه هیچ

شاورهای از یک هر که مقداری براساس قیودی گذرد،مي باطذی    ک ناه ساهم بار ر آن  روزا

لالبین حقوق براساس گذشته، این از .باشد شده گذاشته گیرد،مي تصمیم هاایي الم  از کاه آب

ساوب طبیعي منابع گذرد،مي مرزها ماي مح ماي و شاودن هاا در تاوانن ئال آن  شاراکت باه قا

 سرانه که این اعالم با ملل سازمان کارشناسان .omhourieslami.com)  (wwwwشد.

سابت خواهد کاهش نصف به 2025 سال تا درغرب آسیا آب شاملش باروز باه یافت، ن  ک

قاه این در آب بحران بروز اثر در نظامي های درگیری و سیاسي های شادار منط ناد ه باه  .داد

 حالي در این و است سال در ملع  متر 1200 منطقه این در آب سرانه سازمان این گزارش

 بیني یشپ طب  بر .باشد مي سال در ملع  متر هزار 7 به زدیکن جهاني آب سرانه که است

 228 به 2000 سال در ملع  متر میلیارد 170 از مذکور منطقه در آب برای تقاضا میزان ها

 تاا منطقه این در آب دیگر سرانه ار عب به .رسید خواهد 2025 سال در ملع  متر میلیارد

تاار 500 بااه 2025 سااال عاا  م هاادخو کاااهش سااال در مل فاات.  ا  /Www))یا

jomhourieslami.com 3 از اندمواجه آب کمیابي با غرب آسیا در که کشورهایي شمار 

 سعودی، عربستان قطر، الجزایر، شدن با افزوده 1955 سال در کویت و اردن بحرین، کشور

 و است رسیده 1990سال در کشور 11 به اشغالي فلسطین و یمن امارا ، س،تون سومالي،

 ساال در اتیوپي و سوریه عمان، مراکش، لیبي، مصر، ایران، شامل دیگر کشور 7 یرودم انتظار

ضاعیت شالنندگي مزبور آمار (37: 1386ساز )چیتشوند.  اضافه فهرست این به 2025  و

 کاه دلیل نیستبي شاید .دهدمي نشان را آن شدن نیتيام احتمال و آب منابع لحاظ به منطقه
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یاره  آب مشلال  واسطه به همسایگانش و ها فلسطیني با ائیلاسر مشللدار و وخیم روابط ت

 .است شده تر

 غرب آسیا منطقه در کشمکش عملی الگوی -13

سایا، غربي منطقه در آب بحران با ارتباط در کلي طور به هاار آ صالي طارف چ جاود ا  و

ساطین  -4 و ترک طرف -3 عربي؛ طرف -2 ایراني؛ طرف -1 :از عبارتند که رنددا طارف فل

 .غالياش

ناا و فعال فلسطین اشغالي و ترکیه طرف دو طرف، چهار این میان از حاضر حال در  توا

ناابع توسعه برای روشني و طرحهای هابرنامه دارای دو این هستند، باي م قاه ساطح در آ  منط

 .باشندمي نیز آن اجرای سرگرم و بوده

 
 غرب آسیا کشورهای سیاسي محدوده: 1تصویر

 کشور داخل در که چند هر ندارد؛ آب زمینه در روشني ایمنطقه طرحهای ایراني، طرف

باي است. طرف شده نائل های چشمگیری موفقیت به قات در کاه عر نادین از خاود حقی  چ

گاران طرحهای جریم و دارد قرار فعالي و غیر ضعیف موضع در شود، مي تشلیل طرف  دی

حااور ساات »آب« م هااای ا سااعه راهبرد یااه در تو یااز ترک تااه قاارار ن ساات. ا گرف

(www.google.com) شاته هاایسده در که را رشدی تا است درصدد کشور این  از گذ

ماوده آغاز کشاورزی بخش توسعه از حمایت و شدن صنعتي راه در صحیح حرکت طری   ن

یان تحق  برای ترکیه هایدر رهیافت بین، نای بی زاید. در آن بر و دهد ادامه است،  هادف، ا

 هم از ترکیه جنوب شرقي آناتولي عمران رود. طرح مي مار  ش به زیربنا سنگ عنوان به آب
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بات از را عاراق و ساوریه نگراني اکنون تاي کااهش با قا  بارای الزم آب آ  هاای طارح تح

 ساوریه نگراني هایعلت رینتاصلي از است. یلي برانگیخته شانآینده و صنعتي کشاورزی

شاتن اب فرا  و دجله هایرودخانه بر تسلط که است این عراق و شاي دا ساتراتژیک، نق  ژئوا

ناد تحمیل مزبور کشورهای به خود را مطامع زیادی حدود تا ساخت خواهد قادر را ترکیه  ک

یامسائل ژئوپو در بیشتری نقش آبها، شبله این از شده حساب گیریبهره با ضمن در و  کلت

 (1390:34)پاک نژاد،حمید رضا وعز  اله عزتي،نماید.  ای ا بحث مورد کشور دو

عاد از و عراق کشور ژئوپولتیک معضال  و مشلال  به توجه با ضاعیت ب شاغال و  و ا

یاز ان جار تواندمي در آینده فوق وضعیت کشور، داعش در این جنگ شاد آم گار باار و با  دی

فاا  منازعا  سابقه میان، این در .یدنما مواجه بزرگ بحران یک با را منطقه شاور و اختال  ک

 .مادعا این بر است تأییدی خود یهمسایه کشورهای با منطقه ژئوپلتیک عوامل سر بر عراق

باط همواره اخیر سالهای در نیز ترکیه کشور سوی دیگر از شانجي روا یان در ساوریه باا مت  ا

جار برای نيچی توط ه به را سوریه کشور بارها است. این داشته خصوص ساد من   سااختن »

ناابع لي ازی موضوع دو این صور  هر به .است کرده آتاتورک« متهم یادار م شانج پا  باین ت

یان کشورهای به آتي های دهه در آن دامنه و بوده سوریه و عراق ترکیه، کشورهای  س الی ا

 نلهای از عربستان و کویت کشورهای ارشد مقاما  دیگر، سوی از شد. خواهد کشیده منطقه

 رو همین از .اندداشته هراس همواره باشد، ترکها کنترل و حاکمیت نیازشان تحت مورد آب

ضاا  از ای پااره شایرین، آب به کشورها شدید این نیاز رغم به که نماییممي مشاهده  مالح

ساته استقبال صلح« ترکیه لوله طرح » خط از آنها که گردیده باعث سیاسي مال باه ایشای  ع

حاور آب حول را خود توسعه آینده هابرنامه که برآید درصدد ترکیه اگر نینهمچ .نیاورند  م

شاغالي از دعوا دیگر طرف برای مس له این سازد، رکزمتم سا له یاک حاد یعني فلسطین ا  م

 همواره آب زیرا شد؛ خواهد مبدل کشور آن موجودیت تهدیدی برای به و رفته فراتر توسعه

ناداز وصف، این با .هست و فلسطین بوده در نیسمهیوص طرح ادامه بنیادی عوامل از  چشم ا

 ریزیهایبه برنامه منوط ماوراءآن، و فارس خلیج منطقه عربي بخش در همگرایي و هملاری

 (45: 1385تا،  بي بود. )صادقي، خوهد کشور آن مس والن و ترکیه
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گاران عربي غرب آسیا، منطقه کل در بحران آینده چه اگر کلي بطور ناد ن ماا ساتا هکن  ا

لال هم ها حوزه همه در ضمنا .نیست یلسان بخشها و ی نقاطهمه در آن ضعف و شد   ع

 آب بحران .است مت او  آنها در نیز دورنمای بحران دلیل همین به و نبوده یلي بحران بروز

 وجود دلیل به حال حاضر در و است آبي منابع طبیعي کمبود از ناشي عمدتاً فارس خلیج در

جارای جهت دریا آب به آسان دسترسي و پرآب همسایگان ن تي، هایالرد همزمان  پاروژه ا

ماد کاه ماادامي و است شده کنترل بحران این آب سازی نهای شیری شاد ن ات درآ یان با  ا

ناي باالقوه های حوزه دیگر از که نیل رود یافت. در حوزه خواهد تداوم شرایط قاه بحرا  منط

 پاایین در نیل آب ف کننده ترین مصر قوی و رینبزرگت آخرین، عنوان به مصر وجود است،

 به عمالً قادر تاکنون که باالدست کشورهای شلال م و مسائل و سو یک از رودخانه، دست

 میان جدی تخاصما  بروز از مانع دیگر، سوی از .اند نشده نیل آب از بیشتری سهم مطالبه

شااهده الحهمص نوعي به گرایش آن در همواره لذا و شده این حوزه کشورهای  ماي شاده م

  (dbase.irandoc.ac.ir).شود.

 غرب آسیا کشورهای در آب ابعمن روی پیش های چالش -14

جاه عادم و هامدیریت سوء دلیل به غرب آسیا کشورهای در آب منابع هاای باه تو  نیاز

شاهای باا منطقه این طبیعي وضعیت از نامساعد ناشي شرایط همچنین و آینده ناي چال  فراوا

 رد.دا آب منابع از است اده نحوه و مدیریت در ریشه نوعي به موارد این همه اند و مواجه

 ها:چالش -1-14

 آب زیاد تل ا  و آبي های ه ساز از نامطلوب برداریه بهر (1

 آب تحویل و توزیع و انتقال تامین، مراحل کلیه در راندمان بودن پایین (2

 آب منابع زا ح اظت و برداریه بهر در ذین عان مشارکت عدم (3

 تص یه فاضالب و ها پساب توسط زیرزمیني و سطحي آب منابع آلودگي (4

 دهنش

 کافي صنعتي و های شهری تص یه خانه فقدان (5

 فرعي و اصلي های شبله برداری بهره و اجرا در هماهنگي عدم (6



 131 /(یاغرب آس یتکپل یدرو)ه یندهو چشم انداز آ یاآب در منازعا  منطقه ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 

 پساب کی یت برای مناس  محیطي زیست استانداردهای رعایت عدم (7

 الینده ها میزان آ دائمي پایش و خروجي های

 زیرزمیني آب منابع از رویه بي ه برداری بهر (8

 ریسک مدیریت جای به بحران مدیریت وجود (9

 آب منابع بر تولید توان از بیشتر فشار و مصرف مدیریت به توجه عدم (10

 شهری آبرساني های شبله در آب زیاد تل ا  (11

 لانتقا و تأمین های پروژه همزمان برداری بهره و اجرا در هماهنگي عدم (12

 و زهلشي آبیاری های شبله و آب

 از که مشترک و مرزی یآبها از است اده جهت اجرایي ریزی برنامه عدم (13

 (www.kazeroun/Ir/view)شود.  مي خارج کشور

سایا منطقه در موجود آب منابع رابطه در بال عل و بالقوه بصور  نیز تهدیدهای  غرب آ

  باشد. مي انساني عمللردهای و عيطبی شرایط از ناشي که ها این تهدید .دارد وجود

 تهدیدها -2-14

 آب متقاضیان بین رقابت تشدید از ناشي های تنش (1

 آن ناهمگون پراکندگي و جوی نزوال  کاهش (2

 مصرف پر محصوال  برای آب است اده (3

 زیرزمیني آب منابع کی ي و کمي افت (4

 های پساب توسط سواحل و زیرزمیني سطحي، آب منابع آلودگي (5

 کشاورزی زهاب و تص یه نشده انساني های البفاض صنعتي،

 آبي  های پروژه اجرای برای نیاز دمور مالي منابع موقع به تأمین عدم (6

 در پي های خشلسالي و سیل وقوع آن تبع به و اقلیم تغییر پدیده وقوع (7

 پي

 آب توسعه سند وجود عدم همچنین و بهینه کشت الگوهای وجود عدم (8
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 رسوبگذاری فزاینده روند و آبریز ایه حوضه در خاک شدید فرسایش (9

 سدها پشت

 ریزی برنامه آبیاری )دفتر راندمان و یکشاورز آب ه وری بهر بودن پایین (10

 (1378آی ا، و آب کالن

 نتیجه گیری و ارایه راهکار:

سایاری از  شاا ب آب یلي از بزرگترین چالش های قرن حاضر است که مي تواند سر من

هاا تحوال  مثبت و من ي جهان قرا ر گیرد. این عامل یلي از مهم ترین اختالفا  و برخورد

لاه در غرب آسیا مي باشد  لاي از جم باین المل زیرا علم بازی های سیاسي، عوامل داخلي و 

لاي و  هاای م عوامل جغرافیایي، اقتصادی و ژئوپولیتلي، تحوال  و ماهیت پیچیده سیاست 

شاورهای روابط بین کشوری مربوط به آب )هیدروپلیتیک(، اقدام ا  تنش زا و یک جانبه ک

هاا در  پایین دستي و انتقام جویي های کشورهای باالدست تانش  باعث همه گیر شدن این 

سایا نظیر جهان از مناطقي در آب م رط میان کمبود این منطقه شده است. در  از کاه غرب آ

 را آب سار بر منازعا  و بروز اختالفا  زمینه روندمي شمار به دنیا مناط  تریناستراتژیک

باود .است دهبو موثر آن در آب مس له نیز قبالً که است. منازعاتي داده افزایش ناابع کم  آب م

ناار نظیر مناطقي در و بود خواهد 21 قرن مهم چالشهای از یلي فاا  غرب آسیا درک  اختال

  .است منازعه بروز هایيزمینه مهمترین از آب مس له تاریخي،

شاد،بحران امروزه یلي از مسایلي که م ي تواند آبستن حوادث مختلف در غرب آسیا با

باه  کمبود آب است.آب در صلح و تاوان  ماي  حاران آب را  ثبا  منطقه تاثیر فراوان دارد. ب

هاایي  حاران راه  یان ب حال ا شبله باروتي تشبیه کرد که با یک جرقه من جر مي شود. برای 

یان  پیشنهاد شده که عمل به آنها تا حدی مي تواند این بحران هاای ا لات  ناد. دو را کنترل ک

یاداری  منطقه باید نگرش خود را به آب به عنوان یک منبع باه پا جاه  بادون تو کاه  یازال  ال

هاره  زیستي مصرف مي گردد، تغییر دهند. با بهبود کارایي است اده از منابع آبي و تشوی  به ب

گاذار یات برداری اثر بخش تر از این منابع و با به کارگیری سیاست های قیمت  ی و در نها

یا تاوان ا هاا را بهره گیری از فناوری های کاراتر در کشاورزی و صنعت، مي  حادودیت  ن م
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قاه ای  هاای منط کاهش داد. در کنار آن دولت ها باید با توجه به نگاهي فرامرزی، هملاری 

سات اده از  باه ا باوط  ساا  مر سااخت تاسی باا  ناد و  لایم ک خود را در حوزه مسایل آب تح

هاا رودخانه ها و س  ره های مشترک آبي الگویي را جهت شناخت و بهره گیری از فرصت 

یان  جهت هملاری به شاتری در ا شاارکت بی یاد م ساي با وجود آورند.در نهایت رهبران سیا

ساان  باه کارشنا بخش ای ا کنند.در اغل  موارد،گ ت و گو در مورد آب های مشترک مرزی 

نافني سپرده مي گردد. بدون توجه به سطح تخص  باران هاای آ ضاور ره عادم ح لاذا  ان، 

جار سیاسي مي تواند به محدود شدن حجم هملاری های بین ال مللي کشورهای همجوار من

 در آب مدیریت گردد. برای جلوگیری از بروز اختالفها در بین کشورها در دهه های آتي و

حال  مي اهمیت حائز زیر پیشنهادا  راه حلهای مختلف و غرب آسیا منط ه یان راه  شاد. ا با

ضاا و راه کااهش تقا حال  ها را در سه گروه: راه حل های افزایش تامین آب، راه حل های 

 های مدیریت منابع آب مي توان ذکر نمود.

هاا ضاالب  یاره -الف: گزینه های افزایش میزان عرضه آب:تص یه فا یازان ذخ فازایش م ا

هاا شیرین کردن آ -بارورسازی ابرها  -آبهای زیر زمیني )از طری  تغذیه مصنوعي( هاره  -ب ب

 اعطای -مصرف  کم و نوین زهلشي و آبیاری های شبله توسعه -برداری از آبهای فصلي 

شاتر ماالي منابع جل  راستای در آب برداران بهره به الزم تسهیال  خاش از بی صاي ب  خصو

 آب تامین طرحهای اجرای در تسریع و گذاری جهت سرمایه

یات  شاد جمع صارف سا -ب: گزینه های کاهش تقاضا:کنترل ر باین م نادی آب  همیه ب

ساایل آب های عمومي ارتقا میزان آگاهي -کنندگان بخشهای مختلف  باه م سابت   -مردم ن

خاش  -توجه به ارزش ذاتي آب در تعیین آب بها  صارف آب در ب هاره وری م ارتقا میزان ب

بارای  کشاورزی از طری  توسعه سیستم آبیاری قطره ای، کشت گلخانه ای، مهندسي ژنتیک 

باع این تقاضای میزان آب، گذاریقیمت طری  از -با شرایط خشلسالي و شوری مقابله   من

یان کاه داشت باید توجه اما .شود تنظیم کمیاب و انبهاگر فازایش ا مات ا ساي ماانع قی  دستر

 مشارکت با آب کمیاب منابع تخصی  نحوه  -نشود کافي آب به درآمد کم افراد و کشورها

شاتر  اقتصادی بازدهي و کمتر آبي نیاز با والتيمحص به آب تخصی  - مصرف کنندگان  -بی
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ظاور باه سازیفرهنگ و عمومي رساني اطالع یات و تارویج من صاول رعا  و جاویي صارفه ا

 .آب بهینه مصرف

ماه  ج:گزینه های مدیریت منابع آب: تبادل اطالعا  و فناوری در زمینه مدیریت و برنا

در گیر  -نابع آب به صور  گروهي برنامه ریزی م -انتقال آب بین حوضه ای -ریزی آب 

شاورهای به بین المللي کملهای افزایش -نمودن ذین عان در مدیریت منابع آب  حاال ک  در

ناابع مدیریت عمده مباحث از که تقاضا مدیریت رویلردهای باید -نیافته  توسعه و توسعه  م

 آب منابع یتمدیر برنامه های در باشد، مي محدودیت آبي دارای کشورهای در ویژه به آب

 تارین منطقي ریلي،ت و نظر نقطه از -برخوردارگردد  بیشتری توجه و محوریت از کشورها

 از خود نسبي براساس مزیت کشورها که است این فرامرزی آب کارآمد مدیریت برای شیوه

حاران حال به منظور –کنند  است اده سایرخدما  و آبي نیروگاه کشاورزی، برای آب  آب، ب

 و ضروری آشلار امری غرب آسیا منطقه بخصوص کشورها ای منطقه و رزیفرام هملاری

هاای فوق حساسیت از زیرزمیني آبهای -است  خاوردار العاد سات بر سا انه کاه ا  ماورد متأ

ناي زیر آب منابع است ضروری لذا.گیرد مي قرار رویه بي است اده شاورها زمی  مادیریت درک

شاتری نظار  مورد آن مصرف نحوه و شده لاه -یارد قرارگ بی  باین آن صاادرا  و آب مباد

تاي، اجتماعي، صادی،اقت فني، توجیها  به توجه با منطقه کشورهای ساي و امنی سات سیا  زی

شاترک  -حوضه  هر ن عان ذی حقوق رعایت با محیطي است اده بیشتر از حوضه های آبریز م

باین با در نظر گرفتن روح کلي م اد کنوانسیو مشترکدر امتداد مرزهای جغرافیایي  هاای  ن 

  المللي
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 ، يخارج استیس و چرخش در یمرکز یایبحران آب در آس رضا، ي،عليکسائ 

 48شماره  - 1383و ق قاز « زمستان  یمرکز یایمجله مطالعا  آس

پژوهشگاه مطالعا  پایدار،  "الملليآب و امنیت بین"(، 1386ساز، محسن، )چیت

 شماره اول، تهران، اندیشه پویا 

هااومي هااای چااارچوب(، 1383)ساایدمحمدکاهم، ،پورسااجاد شااي و م   در پژوه

 المللي بین و سیاسي مطالعا  دفتر :تهرانخارجي،  سیاست مطالعا 

تااار ارانیا کیتیپل دروی(؛مناسبا  ه1384) ،مراديانیکاو  خیو افاغانستان؛فصلنامه 

 روابط هشتم؛تهران.

:انتشارا  ؛تهرانیيایافجغر استیو س ياسیس یایجغراف (،1382)روزیمجتهدزاده،پ

 سمت.

صاالنامه  ران،یر جهان و ادآب  تیبحران وضعي، و هنر بخش، نازل قهیببران،صد ف

  48شماره  - سال شانزدهم، 1387 راهبرد، تابستان

ضااای آب و "(، 1387محمودی و سزلک، ) ضااه و تقا مااؤثر برعر ماال  باارآورد عوا

یاادار سااعه پا ظاار تو کاا"جایگاه ایران در منطقه از ن سااتراتژیک ز ت، مر قااا  ا حقی

 های اقتصادی()معاونت پژوهش

صااد نااازل قهیببران، خااش،  ناار ب ضااع1386) ،يو ه حااران و و  رانیااآب در ا تی(، ب

هااران،  سااتیز طیو مح داریپژوهشنامه مطالعا  توسعه پا"جهان شااماره اول، ت

 ایبرتر پو شهیاند

هاار،يطراوت دیااحم ةجها ن، ترجم یتبه وضع ي(، نگاه 1375براون ،لستر،)   ان،ت

 چاپ اوحل، . ن،ینشر آرو

 نشر بین الملل ،ترجمه رسول افضلي،شرکت چاپ و1389دولتیار،مصط ي،
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شااهد ژئوپلیتیک، م اهیم و اصول ،( 1385 ) محمدرضا نیا، حافظ شااارا  :م  انت

 .پاپلي

(، هیدروپلیتیک خاورمیانه در  1387مختاری، حسین و قادری حاجت، مصط ي ) 

وردی: حوضه های دجله و فرا ، رود اردن و رود م هم؛ )مطالع 2025اف  سال 

 1387چهارم شماره اول بهار.نیل،(، فصلنامه ژئوپلیتیک؛ سال 

باار  )  نااه،  1383کم ، ج ری و هارکاوی، را سااتراتژیک خاورمیا یااای ا (، جغراف

عااا   جلد اول و دوم، ترجمه شااگاه مطال هااران: پژوه سیدمهدی حسیني متین، ت

 راهبردی

مااد. زاده،یعل تاانش تیااآب و جمع"(.  1373)  مح ماال  فاار دو عا ، "رانیاادر ا نیآ

 7ه فصلنامه آب و توسعه، شمار

ضااه و "(. 1387محمودی، بهروز و سرلک،مهدی. )  باار عر مااؤثر  ماال  برآورد عوا

کااز تحق"داریاادر منطقه از. نظر توسعه پا رانیا گاهیتقاضای آب و جا  قااا ی،مر

  )معاونت پژوهش های اقتصادی(کیاستراتژ

 فصلنامه ،"خاورمیانه  منطقه در ایران ژئواکونومیک ".( 1386 ) .مهدی ي،مینای

 27 شماره ،خاورمیانه  مطالعا 

لااي ، بحرانهای ".( 1381 ) سعید نیریزی، نااابع بااین المل یاات آب، م  در آب اهم

 41 شماره فاضالب، و آب فصلنامه ،"خاورمیانه 

ماارزی ک رپلیتوهیدرعزتي، عز  اله، پاک نژاد متلي،حمید رضا،  هااای  نااه  ودخا

نااداز ترکمنستان،چشم و ایراناترک و تاثیر آن بر روایط  عااا )فیایيجغرا ا  مطال

 1390بهار ،14 شماره ششم، سال( انساني

یاادرولیک". ( 1385 ) سیدشمس الدین، صادقي، حااران و ه عااا  ، "آب ب  اطال

 116-115شماره  اقتصادی، و سیاسي
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