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  چكيده
ها و روندهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي جوامع در سطح ي زندگي بشر است و همه فعاليتآب سرچشمه

نبع كميابي تبديل كرده كه ها، آن را به ممصرف براي انسان كمبود آب قابل. پذيردمي تاثيرخرد و كالن از آن 
ازجمله . هاي پايدار يا گذرا تبديل كندي به آن را به خشونتياب دستهاي مربوط به تواند كنشراحتي مي به

مناطق جهان كه با كمبود آب روبروست، جنوب غرب آسيا است كه كارشناسان و تحليلگران بسياري در مورد 
ي آبريز دجله و فرات نيز حوضه منطقه. دهندآن هشدار مي ي به آب درياب دستهاي احتمالي بر سر تنش

سو  المللي از مرزهاي سه كشور تركيه، سوريه و عراق كه از يكهاي بينعبور رودخانه. اي داردوضعيت ويژه
كند، كالف پذير ميهاي داخلي و بين كشوري آنها را آسيبنياز فراواني به آب دارند و از سوي ديگر تنش

اقتصادي متفاوت، ـ  هاي سياسيپيچيدگي اين وضعيت با در نظر گرفتن نظام. اي را ايجاد كرده استپيچيده
اي و جهاني در هاي منطقهالعاده مهم اين منطقه كه هر حركتي در آن واكنشثباتي سياسي و جايگاه فوقبي

كم بر آن و برآورد سناريوهاي منظور واكاوي اين وضعيت و تحليل روند حا به. يابدپي دارد، شدت بيشتري مي
تحليلي؛ تالش دارد تا ضمن رويكرد سيستمي و با روش توصيفيـ  رو، مقاله حاضر با در پيش گرفتن پيش

هاي مناسب را كار راههاي متقابل اين كشورها را تحليل و تشريح وضع موجود ابعاد سيستمي و وابستگي
  .پيشنهاد كند

  رويكرد سيستمي. فرات، هيدروپليتيكبحران آب، دجله و : ها كليد واژه
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  دمهمق
 يل است كه نگرانين دليشرفت جامعه است، به هميو توسعه و پ يآب از ملزومات مطلق زندگ

ش يبا افزا). 10: 2010اگرسكوگ،ي( اد استيآبها رو به ازد بر سرچشمه ياسياز شروع كشمكش س
ش ين را افزايريآب ش يدر منطقه مورد مطالعه كه تقاضا برا يت و رشد و توسعه اقتصاديجمع

هر جا منابع آب . كنديم ييشتر خودنمايب مسئلهن يا) 151: 1390،يزيو عز يكاظم( دهديم
به نحو  ، آبيطين شرايدر چن. است ياتير محدود آن حيبه ذخا ياندك باشد دسترس

ت و آب به ياست، امنيدرنتيجه س. شوديل ميتبد يتيو امن ياسيي سك مقولهيبه  يريناپذ اجتناب
كرد يدر رو. كرد حاكم بر آن استيكه رو وندين پياما موضوع مهم نه نفس ا يابند؛يوند ميگر پيكدي

 يابرگ برنده ار داشتن آن،يقدرت و در اخت يبرا يت، آب منبع مهمياست و امنيبه س يستيرئال
نوع بشر  يبقا يبرا ياتيح يا، آب مقولهيت انسانيكرد امنيدر رو. در مبارزه بر سر قدرت است

به  يرسانانيمنصفانه و معقول از آن بدون ز يبرداربهره يبرا ياست و كمبود آن ضرورت همكار
از  يدات ناشيتهد). 189:2010اگرسكوگ،ي( كنديويژه در منابع مشترك را دوچندان م ر بهيغ

گر را يد به حوزه ياد از حوزهيتهد يريپذتيو سرا يت انباشتيتوانند خاصيا نبود آب ميكمبود 
طور  شود كه بهيد مربوط به نبود آب شرب سالم مين سطح تهدين و آشكارتريترمهم. نشان دهد

اقتصاد و انتقال شدن  با جهاني ). 191همان، ( كنديد ميرا تهد يانسان يات و بقايم حيمستق
از عوامل قدرت  يكي يعيبه منابع طب ي، دسترسيبه قدرت اقتصاد يمفهوم قدرت از قدرت نظام

ل وجود يبه منابع آب قابل اعتماد، به دل ين دسترسيبنابرا). 498ـ1381:52،يعسكر( آفرين است
 ياو منطقه) ياسيدر داخل ساختار س( ياو منطقه ياست در سطوح محليرابطه آب با س

  ).497:همان( شودياز منابع چالش زا و در همان حال قدرت آفرين محسوب م يكي) مرزي برون(
 قابل شرب را دارا است ياز كل منابع آب% 1ك به ينزد) انهيخاورم( نكه منطقهيبا توجه به ا

)Mirkasymov,51 (درصد از آب تازه قابل  4/1درصد از جمعيت جهان و تنها  3/6 و سكونتگاه
: 2009وسيلز،( تجديد جهان را در خود دارد، در حال تجربه كردن افزايش بحران كمبود آب است

در  يموراكام. پذير است هاي امنيتي مربوط به آب در اين منطقه كامال توجيهيرو نگران ازاين). 131
ن يزم در كره: نويسد منتشر شد، مي 1995كه در سال  »انهيصلح در خاورم يت آب برايريمد«كتاب 
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ها و ان، زبان، اجتماعات، فرهنگيها، ادتيانه قوميافت كه مثل خاورميتوان يرا م يكمتر مناطق
چنين  ن اينيي زميك از مناطق كره حال در هيچ مختلف در آن وجود داشته باشد، درعين يهااستيس

مجموعه ن يان اياز م. شوديده نميها ديدگيچيها و پب كشمكشيمتضاد در ترك يهاجنبه
و  ينژاد متك پاك( كنديم ييخودنما مسئلهن يترن و غامضيصورت بارزتر پيچيده، بحران آب به درهم
با درجه خطر باال  يا عنوان منطقه انه غالبا بهيدارد كه خاورم تاكيدز يل نياتوتا). 84: 1389راد، يفرج
: 1387ل،ياتوتا(منجر گردد  يت جنگيتواند به وضعيشود كه ميمنازعات بر سر آب مشاهده م يبرا

آن مورد توجه  يب ساختيانه را با توجه به تركيت آب و نقش آن در خاورميسنده اهميهر دو نو). 412
اي مورد است كه اگر از هر زاويه ينيسرزم يانه فضايكمبود آب، خاورم مسئلهجدا از . اند قرار داده

ا بخشي از اين تنوع يمذهب، قوميت و جغراف زبان، فرهنگ،. رد، تنوع جوهره آن استيبررسي قرار گ
واگرايي و مداخالت و درنتيجه تنازع  يبرا يباشند اسباب ييگرا هم ياي براش از آنكه زمينهياست كه ب

متنوع و متضاد در آن فراهم  يروهايحضور همزمان ن ينه الزم را برايتنوع فوق زم. شتر شده استيب
هاي پيش گفته در مورد خاورميانه، يكي از با مالحظه همه ويژگياين پژوهش در نظر دارد . نموده است

هاي جدي اين منطقه يعني كمبود آب در حوضه دجله و فرات را مورد بررسي و تحليل قرار نگراني
تواند يك عامل تشديد كننده دهد و بر اين باور است كه باوجود اينكه منابع آب در خاورميانه مي

  .اي باشدتواند چشمه خروشان همكاري منطقهيزدوخورد باشد، همچنين م
پذيري و تاثيردهد كه كنيم سيستمي را تشكيل ميشكي نيست جهاني كه در آن زندگي مي

از ديد سياسي، . باشدها ميكه ناشي از رفتار دولت است ناپذير آنهاي جداييگذاري از ويژگيتاثير
. ي آن داردر ورود تفكر سيستمي بين عناصر بدنهوضعيت جديد همبستگي كالن ساختارِ اروپا، ريشه د

 1هاي سياست نازلي زيست اروپا رويكردي كاركردگرايانه را مبناي عمل خود قرار داد و از حوزهتجربه

تواند چنين دجله و فرات نيز مي طور ويژه حوزه خاورميانه و به. يي تغيير كرده استگرا همبه سمت 
هاي  كردن بسياري از شكاف سوي پر يري چنين نگرشي گامي بهبكارگ. رويكردي در پيش گيرد

                                                         
1.Low politics.  

مانند دفاع و محافظت از . سياست عالي مربوط به مسائل سياسي و نظامي است. شود اهداف و موضوعات به دو دسته سياست عالي و نازل تقسيم ميدر عرصه سياست 
مانند گسترش تجارت،  .سياست نازل درباره مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. الملل، دسترسي به منابع استراتژيك و اصول جهاني كشور، موازنه قوا، امنيت بين
  )429: 1388بيليس و اسميت، (توسعه اقتصادي، حقوق بشر
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كمبود آب در  مسئلهي به بهترين انتخاب، پرداختن به ياب دستبراي . است... سياسي، هويتي، مذهبي و
 كار راهبخش باشد و  هاي اين منطقه نتيجهتواند بدون در نظر گرفتن مجموعه ويژگي خاورميانه نمي

دست، سه  در تحليل و بررسي مناطقي ازاين. ان قرار دهدمدار سياستمناسبي را پيش روي محققان و 
نگرش . يانيدگاه ميدگاه جز به كل و ديجز، د دگاه كل بهيد. دگاه مورد استفاده تحليل گران استيد
 يروش مناسبفوق،  يهادگاهيت تركيب كردن ديكه مبناي پژوهش بر آن استوار است، با قابل يستميس
رو در  ازاين. كنده مييرويكردهاي متفاوت بوده و تحليل كارآمدي را ارا) ييگرا هم( يسازكينزد يبرا

  .اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است

  روش تحقيق
. تحليلي است ـشناسي توصيفي  اين تحقيق از جنبه ماهيت و هدف كاربردي و از جنبه روش

اي و اسنادي و از منابع معتبر اطالعات مورد نياز براي ارزيابي فرضيه و استدالل به روش كتابخانه
در پژوهش حاضر . ها نموده استل دادهياقدام به تحل يستميكرد سياز رو يريگگردآوري شده و با بهره

هاي تحقيق بر آن مواد خام و يافته مثابه ستون فقرات يك كار علمي كه ه چارچوب نظري بهيبعد از ارا
شناسي محدوده مورد مطالعه پرداخته  گردد، جهت آشنايي بيشتر با منطقه، بخشي به محيطحمل مي

طور اجمال  به... هاي طبيعي محيط، ابعاد اقتصادي، سياسي، جمعيتي وخاص بر جنبه تاكيدكه در كنار 
است هركدام از ساختارهاي سياسي چهارگانه با در ادامه وضعيت منابع آبي و سي. بررسي شده است

ها و نويسندگان با روشنايي فراهم شده از داده. توجه به مقتضيات يك مقاله مورد بررسي قرار گرفته است
ي به افق روشن براي ياب دستي دجله و فرات را در قالب سيستم تعريف كرده و اطالعات پژوهش، حوزه

ي سياسي در اروپا، چارچوب تلزامات نگاه سيستمي و با توجه به تجربهاز اس تاثري مورد بحث، محوضه
  .كننديي حوضه نقطه آغاز مطلوب ارزيابي ميگرا همكاركردگرايي را جهت 

  يستميل سيتحل ينظر يمبان
ك كل يعنوان  ستم بهيس ياز برتر يمراتب است كه حاك ت و سلسلهيستم، كلييكي از اصول مهم س

). 137ـ8: 1364 يشكوه( است يستميمراتب، از اصول تفكر س اعتقاد به سلسله. بر عناصرش است
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كه  ن شوند، مادامييگزياگر تمام عناصرش جا يكند، حتير مييآرامي تغ است كه به يستم مخلوقيس
  .خواهد ماند ينخورده باق ستم دستير نكند، سييان عناصر و اهداف تغيروابط متقابل م

خور منفي است كه منظور از آن، شرايطي است كه  ، پسها يك ويژگي عمومي سيستم
. ات حاصل از تغييرات بيروني باشدتاثيرموجب آن، ساختار سيستم مستعد سازگاري با حداقل  به

معنا كه سيستم بتواند حالت پايداري در تعادل  همچنين، داراي توانايي خودتنظيمي باشد؛ بدين
ها، خاصيت سلسله مراتبي  ويژگي ديگر سيستم )24سال نوزدهم،  عشقي،( خود را حفظ كند

ها  هر سيستم ويژه، حاصل تركيب چندين زيرسيستم است، ولي هر يك از اين زيرسيستم. آنهاست
 تواند بر كل سيستم اثر بگذارد ها مي ي از يك سيستم كلي هستند و تغييرات در آنيخود، جز

گرايانه، كل هر پديده را اساس كار  جزيهدرواقع مباني تفكر سيستمي برخالف تفكر ت) 25همان، (
اي  رو تحليل سيستمي عبارت است از بررسي مجموعه ازاين). 57 :1390فرد، انصاري( دهد قرار مي

گذارند و براي به انجام طور ديناميكي اثر مي متشكل از عوامل گوناگوني كه بر روي يكديگر به
 ).64: 1369مدرسي، ( اندرساندن كار يا هدف خاصي سازمان يافته

اي ايجاد در تحليل سيستمي جريانات ورودي و خروجي با محوريت منبع موجودي حلقه
ات بر كليت تاثيراي از ها منجر به زنجيرهنمايند كه هرگونه كنش سلبي و ايجابي از جانب جريان مي

دي، پيامدهايي را رو در فضاي كنش مطروحه، تغيير در ميزان جريان ورو ازاين. سيستم خواهد گرديد
براي نمونه در . يابددر منبع موجود از خود بر جاي خواهد گذاشت كه در جريان خروجي بازتاب مي

عنوان منبع جريان ورودي و كل حوضه تحت پوشش دجله و فرات  حوضه دجله و فرات، تركيه به
هرگونه . شوندهر ميهاي خروجي ظاعنوان جريان مثابه منبع موجود و كشورهاي عراق و سوريه به به

كنش تركيه در افزايش يا كاهش جريان ورودي، بر منبع اثر گذاشته و در رفتارهاي عراق و سوريه 
ديگر نكته كليدي در   اي از زنجير به حلقهپذيري حلقهبا اين محتوا سرايت. بازتاب خواهد يافت

ش در مهندسي كردن بدين معني كه فهم زنجيره سيستم يا تال. راهنماي تحليل سيستمي است
با اين رويكرد، تحليل سيستمي . ي عملكرد سيستم استبراي كارا نمودن آن، مستلزم آگاهي از شيوه

هاي مشترك عاليق و منافع اعضاي ديگر، منافع آنها را در كند كه در حوزهاعضاي سيستم را ملزم مي
ه تصوير كشيدن سرنوشت مشترك رويكرد سيستمي به دليل ب. خود در نظرگيرند راهبردهاي اجرايي
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ل پيش رو منجر خواهد شد و اين درواقع به يبراي كنشگران حوضه، به درگير نمودن اعضا در مسا
  .معناي حاكم ساختن گفتمان واحد و گردآوري اعضا زير چتر آن خواهد بود

ي باز، ها ي دجله و فرات در گروه سيستمها، حوضه آمده از سيستم عمل هاي به بندي در تقسيم
شود كه مدام با محيط خويش در تعامل است و  سيستم باز به سيستمي گفته مي. جاي خواهد گرفت

گذارد كه اگر اين تعامل و تماس مداوم قطع  مي تاثيرپذيرد و در آن  مي تاثيرديگر از محيط  عبارت به
به دليل ) 6 :1384بروشكي،( شود، توقف تدريجي و سرانجام انهدام سيستم قطعي خواهد شد

ي دجله و فرات در يكي از مناطق بسيار حساس، از تعادل خارج شدن سيستم قرارگيري حوضه
بيني ميانگين دما كه افزايش تغيير بارندگي را پيشچراكه . احتماال با ريسك باال همراه خواهد بود

منطقه خواهد گراد در درجه سانتي 3و  2/1، افزايشي بين IPCC هاي كند، بر طبق بيشتر مدلمي
 10گراد افزايش دما، به ميزان  درجه سانتي 1. كند داشت كه با ميزان تبخير افزايش نيز پيدا مي

 Stockholm International( درصد تقاضا براي آب در بخش كشاورزي را افزايش خواهد داد

Water Institute,2009:9 (ر كشاورزي اين تغيير اقليمي براي كشورهايي كه اساس اقتصاد آنها ب
اي كه فائو انجام داده است، بهاي ميانگين تغيير بر طبق مطالعه. باشداستوار است بسيار مهم مي

در كنار وضعيت ). Ibid,9( است GDP درصد بر 1.9اقليمي بر اقتصاد، در يك سناريوي حداقلي 
ب را تقويت ي اقتصادي افزايش تقاضا براي آفوق رشد جمعيت نيز به همراه شهرنشيني و توسعه

سازد كه به گفته زماني اهميت خود را برجسته مي وضعيت پيش .)Tropp,2006:3( كندمي
هاي محيط مورد پژوهش توجه شود كه از ديد امنيتي داراي خطرهاي مشترك بودن رودخانه

با اين مقدمه بحث را ). Gleditsch and Others,2006:361( باالتري از مشاجرات نظامي هستند
  .پي خواهيم گرفت ـ النهرين بين  ـ ي دجله و فرات رچوب رويكرد سيستمي در حوضهدر چا

  شناسي و بررسي حال و آينده محيط 
ي پايان است ي آبريز دجله و فرات از سرچشمه تا نقطهي تحقيق حوضهمحدوده مورد مطالعه

كند كه به مي تاثرغيرمستقيم مطور  طور مستقيم و ايران را به كه سه كشور تركيه، سوريه و عراق به
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كه از  1رود فرات از رود فرات سو. گرددمشخصات آن تشريح مي ـ  سيستمي  ـ  جهت نوع رويكرد
) 111: 2012المزوري، ( گيرددر مجاورت شهر ارزروم سرچشمه مي) متر 3200( 2ارتفاعات غارين

در استان سيواس  4ت گول تپهدر ارتفاعا 3هاي توهمااين رود در تركيه توسط رودهاي ديگري بنام
 شوددر واليت مرعش بيشتر تغذيه مي) م 3081( الحقدر حوالي جنوبي ارتفاعات نور 5و گوك سو

 .شود در سوريه فرات توسط رودهايي همچون ساجور و بليخ سيراب مي). 113ـ112همان،(
ل مساحت از ك% 16كيلومترمربع است كه درمجموع  هزار 72ي رود در سوريه مساحت حوضه

  ).116ـ114همان،( دهدي فرات را تشكيل ميحوضه
طرف جنوب  ي اصلي رود دجله هم در تركيه و در استان دياربكر قرار دارد كه ازآنجا بهسرچشمه

طول رود دجله از سرچشمه به . كندشرقي به سمت شهر باتمان سرازير و شعباتي را از بوتان دريافت مي
از مجموع طول اين رود % 82كيلومتر يعني  1418طول آن در عراق  .كيلومتر است 1718العرب  شط

 444هزار كيلومترمربع است كه  340ي رود دجله برابر مساحت حوضه. در داخل خاك عراق واقع است
 تامينآب رود دجله را % 12 و ايران% 32و عراق % 56تركيه . تر است هزار كيلومترمربع از فرات كوچك

واقع در ( باتمان ـ1: اند از هاي فرعي اين رود در تركيه عبارتسرچشمه). 140ـ139همان،( كنندمي
) مترمكعب بر ثانيه 3/96كيلومترمربع و آبدهي  5328هاي دياربكر و باتمان و موش با طول  استان

 2650در ايالت بدليس با مساحت ) م 2646( هاي كوسه در شرق سلسله كوه(، )كارزان( غَرزان  ـ2
 9000واقع در ايالت وان و بدليس با مساحت  بوتان ـ3) مترمكعب بر ثانيه 59و آبدهي  كيلومترمربع

از ارتفاعات (خابور  ـ1: و در عراق) 143ـ139همان، (مترمكعب بر ثانيه  131كيلومترمربع و بازده آبي 
ت در شمال شهر بيت شباب در استان حكاري در داخل مرزهاي تركيه كه به سم) م 3232( موسي داغ

يابد، طول رود خابور جنوب در شمال روستاي سولي وارد عراق و ازآنجا به سمت شهر زاخو جريان مي
زاب  ـ2) مترمكعب بر ثانيه است 60كيلومترمربع و دبي  6268كيلومتر و مساحت حوضه تغذيه  160

                                                         
1. Furatsu   

 . يلومترمربع استكهزار  40كيلومتر و مساحت حوضه آن حوالي  510طول فرات سو 
2. Garin 
3.Tohma 
4. Goltepe 
5. Goksu 
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كه از كه تشكيل شده از مساحت قضاي باش قلعه در استان وان و واليت حكاري در تركيه (بزرگ، 
) هه ولير( و ازآنجا به سمت شرق در استان اربيل سمت جنوب وارد مرز عراق در روستاي بيتكاري

زاب  ـ3) باشدكيلومترمربع مي 26473كيلومتر و مساحت آن  392يابد، طول زاب بزرگ جريان مي
روستاي  گيرد و به سمت مرزهاي عراق در نزديكاز ارتفاعات الهيجان در ايران سرچشمه مي(كوچك 

شود، طول اين رود هايي دوباره وارد ايران مي وخم و با پيچ )1قه الدزي( ويسي در شرق شهر قلعه دزه
در سمت جنوب (؛ )بزرگ( العظيم ـ4) كيلومترمربع است 21475كيلومتر و مساحت حوضه آن  452

واقع است، طول اين در استان سليمانيه ) م 1014( و ارتفاعات شوان) م 1076( سلسله جبال قره داغ
، )سيروان(و درنهايت رود دياله ) باشدكيلومترمربع مي 10988كيلومتر و مساحت حوضه آن  230رود 

هاي مريوان و سنندج و تانجرو در حوضه سليمانيه و اين رود از سه زيرشاخه سيروان واقع در شهرستان
از پيوند اين سه شعبه در سد . شوديه ميهم در استان سليمانيه قرار دارد، تغذ زلم از احمدآباد كه آن

گيرد كه به سمت جنوب غربي در شهر خانقين رود الوند به آن اتصال خان رود دياله شكل مي دربندي
هاي بر جنبه تاكيدي مورد پژوهش را در قالب يك سيستم با وضعيت حوضه). 146ـ143همان،( يابد مي

  .ن در قالب مفاهيم كمي شده به شكل زير نمايش دادتوامتفاوت طبيعي، اقتصادي و جمعيتي آن مي
  )1( جدول

 حوضه آبريز رودخانه حجم جريان رودخانه حجم اهداف مصرفي

 فرات 6/35 9/52

 دجله 7/48 5/54

  ).3، 1382( ، حب وطن)ميليارد مترمكعب در سال(اي دجله و فرات و اهداف مصرفي از آن حجم پتانسيل آورد رودخانه
  )2( جدول

 درصد از كل مساحت حوضه كشور

 80/24 تركيه

 48/40 عراق

 73/14 سوريه

 70/19 ايران

 /.25 اردن

                                                         
1. Qeladze 
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 /.01 عربستان

 100 مجموع مساحت حوضه

  ).68؛ 1390( فرات، پاپلي يزدي ـ درصد سهم كشورهاي مشترك حوضه رودخانه دجله

  )3( جدول

  
 منطقه

 )به ميليون نفر( جمعيت
درصد

جمعيت 
در 

مناطق 
شهري 
سال 
2001 

آب
ساالنه 
شيرين 
تجديد 
 پذير

كيلومتر (
 )مكعب

درصد آب شيرين موردنياز در 
 هاي بخش

 كشاورزي صنعتي خانگي 2025 2001 1970

 خاورميانه
4/

137 
6/385 568 59 3/632 8 5 87 

 75 3 22 /.9 79 7/8 2/5 6/1 ايران

 72 11 16 7/200 66 2/85 3/66 3/35 تركيه

 94 2 4 1/46 50 1/27 1/17 3/6 سوريه

 92 5 3 4/96 68 3/40 6/23 4/9 عراق

  ).9، 1387( بيني شده و نياز آبي در كشورهاي حوضه، پژوهشكده مركز تحقيقات استراتژيكميزان جمعيت پيش

  )4(جدول

TARWR 1000000( جمعيتs( 
 كل استفاده به درصد

TARWR 

متر مكعب  ميلي( بارندگي
 mm/yr) در سال

 كشور

 ايران 200 53 69.788 1970

 عراق 200 57 25.856 2920

 سويه 300 76 18.233 1440

  تركيه 600 18 72.320 2950
، )1تجديد واقعي كل منابع آب قابل :TARWR( بارندگي و آب استفاده در تعدادي از كشورهاي انتخابي در خاورميانه

(Stockholm International Water Institute,2009:5).  

                                                         
1 . Total Actual Renewable Water Resources 
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استخراج شده در بخش  درصد از آب تازه 85از نگاه اقتصادي و ميزان مصرف آب، بيش از 
اما استفاده كنندگان  شود كه البته از كشوري به كشور ديگر متفاوت است؛كشاورزي مصرف مي

و تركيه ) درصد 63(يل با يدرصد، اسرا 90متجاوز از ) شامل ايران، عراق و عربستان سعودي( بزرگ
كنندگان آب براي ترين مصرف مقياس، بزرگ براي توليدات بزرگ) درصد 75(تر از سطح پايين

در . (Stockholm International Water Institute,2009:5) كشاورزي در منطقه هستند
خيزند، اين در حالي  شوند حاصلهايي كه با آب دجله و فرات آبياري ميدرصد زمين 86ـ87تركيه 

ميليون هكتار زمين  1ـ3/1 درصد است و در عراق حدود 48براي سوريه است كه اين ميزان 
  ).1387:65مختارهشي و قادري حاجت،( شودكشاورزي توسط اين رودها آبياري مي

از ديد وضعيت جغرافياي انساني، بايد اشاره شود كه حوضه مورد بحث محل تالقي سه سازه 
باشد، بدين معني كه رسميت يافته ميتمدني رسميت يافته سياسي و يك سازه تمدني غير 

روند و در هاي تركي، عربي و ايران در سطح رسمي كنشگران سياسي فعال حوضه به شمار مي سازه
ر همان حال سازه كردي كه يك زير ساختار غيررسمي است در درون هركدام از ساختارهاي مزبو

اين در . شده است دشده، گرفته،دليل تقسيم بين واحدهاي يا اش به وجود دارد و قدرت كنشگري
حالي است كه جريان ورودي، منبع موجود و بخش عظيمي از جريان خروجي سيستم در درون 

تر تمدني تالقي تنوعات نامبرده در حوضه به همراه وجود چند گروه ضعيف. گاه آنان است زيست
ه و هرگونه كنشي از ؛ فضاي ژئوپليتيك خاصي را بر آن حاكم ساخت...همچون آسوري و كلداني و

  .ي حوضه متناسب با نوع آن اثرگذار استهاي تشكيل دهندهجانب يك عضو، در رفتار ديگر بخش
از آن است كه تا سال  يحاك يمجامع جهان ينيبشينگري منطقه مورد مطالعه، پاز بعد آينده

ند ين فرآيا .ن موضوع مورد بحث جهان خواهد بوديتريي منابع آب، اصلمسئله يالديم 2050
ن كشورها نخواهد شد، بلكه در داخل كشورها هم يانه تنها موجب جنگ بيدر خاورم) كاهش آب(

اهميت وضعيت فوق زماني ). 45: 2004،يبرزنج( دينمايرا متوجه ساختار م يدات جديتهد
 يانه با كشورهايخاورم ياز كشورها ياريتوجه شود؛ بس مسئلهبرجسته خواهد شد كه به اين 

وهواي  از آب يل برخورداريانه به دليخاورم. آب مشترك هستند يهاسفره يه خود دارايهمسا
. است يخود متك ينيرزميو ز ير آب سطحيا به منابع و ذخاير نقاط دنيش از سايخشك ب
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از روزافزون دو يل نيدارند به دل يمشترك ينيرزميا زي يترتيب كشورهايي كه ذخاير سطح اين به
نه ين منبع هستند و درنتيجه زمياز ا يشتريك خواهان استفاده بي، هر يمنبع آب نيكشور به ا

بر اين اساس، اين گفته كه ). 120ـ118: 1380،ياخبار(شود يها و منازعات فراهم ميريدرگ
ن منطقه خواهد بود، بهتر يدر ا يش منازعه بعديدايپ يانه عامل اساسيكاهش منابع آب در خاورم

 يدگيچيدگاه پين ديدهد كه ايدگاه فوق نشان ميتر دقيعم يحال بررس بااين. شوددرك مي
انجام شده  يهاداشته و تالش ده نگهيرا پوش يالمللنيو ب يت منابع آب در سطح مليريمد

ن امر يانه بر ايهمه كشورهاي خاورم يول. ده گرفته استيرا ناد يرين درگيز از چنيي پرهدرزمينه
ن بحران اساسا با يا. تواند بحران آب را در درازمدت حل كنديها نمن تالشيتوافق دارند كه ا

حال  ن كشورها بااينيص آب و استفاده از آن در داخل كشورها ارتباط دارد تا بيت تخصيماه
بر سر منابع آب مشترك توجه همگان را به خود جلب كرده است و  يآت يو احتمال يمنازعات فعل

افته و درنتيجه يش يانه افزايكمبود آب در خاورم. دهديه ميرا ارا يثباتيبز از يانگبحث يريتصو
موسسه ( شوديمنجر م ياسابقهيتر خواهد ساخت كه به تحوالت بيها را جدن دولتيرقابت ب

ي ي حوضهوضعيت تشريح شده ساختارهاي تشكيل دهنده). 9: 1372ك لندن،يمطالعات استراتژ
ازد كه امروزه محيط فوق با تنش آبي روبروست و در آينده اين سدجله و فرات، مشخص مي
هاي خودكفايي اقتصادي اين وضعيت اگر در گذشته به جهت سياست. وضعيت تشديد خواهد شد

رو رفتار  ازاين. افتاد، امروزه از اين مرحله صعود و با امنيت انساني ساختارها در ارتباط استاتفاق مي
بيش از هر زمان ديگري در كانون توجه ديگر اعضا قرار داشته و واكنش ساختارهاي تشكيل دهنده 

  .اي از ناامني در سيستم خواهد نمودآنان را در پي خواهد داشت و اين تشكيل چرخه

  قيتحق يهاافتهي
  يآب يهااستيه و سيترك

نيازمند  رو وضعيت آن ازاين. ي دجله و فرات، تركيه نقش منبع سيستم را بر عهده دارددر حوضه
ع شده و يصورت نابرابر توز ن منابع بهيدارد، اما ا ياين كشور منابع آب نسبتا فراوان. تشريح بيشتري است

تمام منابع آب . متر استيليم 642ه ين باران ساالنه در تركيانگيم. شوديخوبي از آنها استفاده نم به
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قرار  يبردارمكعب آن مورد بهره لومتريك 95لومتر مكعب در سال است كه تنها يك 185آن  يسطح
بخش  يهرچند كشاورز. كننديم تامينه را يترك يسوم منابع آب سطح دجله و فرات، يك. رديگيم

ل ياز مسا يكيدهد، ليكن يرا به خود اختصاص م) لومتر مكعبيك 32(ن كشور ياز منابع آب ا ياعمده
است  يت شهريجمع يآب مصرف تاميني وهي، شباشنديزان آب با آن روبرو ميرنه كه برنامهيريمهم د

سال   ه دريت تركيجمع). 69: 1372ك لندن،يسسه مطالعات استراتژوگزارش م( آسا داردبرق يكه رشد
، از جمعيتي برابر با 2010بود، اين كشور در سال  7/1ميليون نفر با نرخ رشد  940/61بر  بالغ 1995

ميليون نفر با نرخ  619/81، از 2014كيلومترمربع و در سال در هر  1/101نفر با تراكم  77804122
 برسد  نفر ميليون 498/90به  2025شود تا سال  بيني مي برخوردار است كه پيش 1/1رشد ساالنه 

)www.census.gov/population/international/data/idb/region.php ( درصد  59بيش از
بزرگ همچون  يزان مصرف آب در شهرهايم. كننديم ياكنون در شهرها زندگ ت اين كشور هميمعج

سم، يترانه به علت گسترش صنعت تورياژه و مد يايز در طول سواحل دريو ن رياستانبول، آنكارا، ازم
 ين برايو همچن ياريآب آب تامين يبرا يعنوان منابع خود را به يهاه رودخانهيترك. دارد ياندهيرشد فزا

سال ). 70: 1372ك لندن،يسسه مطالعات استراتژوگزارش م( كنديم يتلقك يدروالكتريه يد انرژيتول
را متوجه صنعت نفت كرد، نقطه عطفي در رويكرد  يد جديمصادف با وقوع بحران نفت كه تهد 1970

فراهم  يبرا يسسات جهانوم يدر آن زمان تركيه با همكار. اين كشور به آب حوضه مورد مطالعه است
 يآب يهاپروژه). 19: 2004،يبرزنج(جاي نفت به فكر استفاده از آب افتاد  هگر بيد ينيگزيكردن جا

ترين اين  يكي از بزرگ. شدند يطراح يد داخليتر و تول ارزان يانرژ تامين يه، عمدتا در راستايترك
طراحي و قرار  1970 است كه در سال) ي جنوب شرق آناتولياي در جهت توسعهپروژه( ها گاپ طرح

ايستگاه  17سد،  21اين پروژه حاوي . ن سال بر رودهاي دجله و فرات به اجرا گذاشته شودشد در هما
ترين سد اين  بزرگ. باشد پروژه تشكيل شده است، مي 13طرح آبياري بزرگ كه از  30توليد برق و 

حت بزرگي اين سد برابر با مجموع مسا. متر ارتفاع 169كيلومتر طول و  2پروژه، سد آتاتورك است با 
  ).17ـ16همان،( سه كشور هلند، لوكزامبورگ و بلژيك است

ي اوج توجه اين كشور، نظر هر محققي را كه در پي درك  مثابه به) آناتولي جنوب شرقي( گاپ
ه شده يارا يمتفاوت يهااز پروژه فوق برداشت. سازدي وضعيت سيستم است ناگزير ميشايسته
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 جهت هموارـاي  مانند وسيله ه به گاپ بهيكه معتقد است دولت ترك يكچيدر نقطه مقابل، بش. است
 گران بري؛ د)146: 1378، يچيبشك(نگرد يل بردن كردها مياست تحليدر خدمت س ـ نهيكردن زم

ر جنوب شرق يي نسبتا فقي منطقهتوسعه يبرا يك پروژه داخلياين باورند كه پروژه مذكور 
ل يتبد) ي منطقهانبار غله( زيار حاصل خيبس ياه را به منطقهياحن نيكه ا ياپروژه. است يآناتول

  ).72ـ71: 1372ك لندن،يسسه مطالعات استراتژوم( خواهد كرد
ل آن به يك اين كشور و تبديتيش وزن ژئوپليتواند افزايكي از اهداف تركيه از اين پروژه مي

منطقه از راه  يآب يهاانيبر شره يي تركطرهيس. باشد) 25ـ26: 2004،يبرزنج( ژاندارم منطقه
اعمال قدرت بر اقتصاد منطقه، بلكه تسلط بر  يتنها به معنا يا ايجاد سد نه) يآشت( صلح يها لوله
ي گاپ، اوزال طرح در كنار پروژه). 65: 1378،ينهاز( شوديم يت و منازعات مربوط به آن تلقيامن
نه داشت و قرار يارد دالر هزيليم 20كه  ياوژهشنهاد كرد كه عبارت بود از پريرا پ يآشت يهالوله

اين . ون مترمكعبيليم 5/3روزانه  يعنيه انتقال دهد، يارد مترمكعب آب از تركيليم 4/2بود ساالنه 
: كرد زد به دو منطقه حمل مييريترانه ميحان را كه به مديحان و جيخط لوله آب دو رود س

فولر، (عربستان  يه نواحيو بق يامارات متحده عرب ت ويكو ـ2ه و اردن و غرب عربستان يسور  ـ1
مثابه منبع اصلي  عنوان يك واحد سياسي قدرتمند در حوضه و به اقدامات تركيه به). 130: 2006
هرگونه كنش اين كشور به دليل نقش مسلط آن . است تاملكننده سيستم بيشتر قابل  تغذيه

د، كشوري كه پلي بين كشورهاي حوضه با منتهي به تغييرات اساسي در تعادل حوضه خواهد ش
يي و واگرايي بين واحدهاي حوضه گرا هموسوي  ساختار كالن سياسي اروپا به شمار آمده و سمت

  .كندرا تعيين مي

 كشور عراق يت منابع آبيوضع

وهواي گرم و خشك  بر اغلب نقاط آن آب يعراق باوجوداينكه در منطقه معتدل قرار گرفته ول
و  ي، جنوب غربيمركز يها، قسمتيشمال و شمال شرق يكوهستان يجز نواح هب. حاكم است
وهواي خشك  آب يگرم و خشك عربستان، دارا يبادها تاثيرن كشور تحت يا يجنوب شرق

زش باران در اين كشور برابر با يانه ريحجم سال. ار گرم و سوزان استيبس يهابخصوص تابستان
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ارد يليم 50ارد مترمكعب مربوط به رودخانه فرات و يليم 31ارد مترمكعب است كه يليم 100
ساليانه  يهاي سطح زان آبين آمار ميالبته بايد به ا. مترمكعب آن مربوط به رودخانه دجله است

 ارد مترمكعب است اضافه گردديليم 7/9شود و برابر است با حدود يران وارد عراق ميكه از خاك ا
تا  2000ن ين كشور در سال، بيهر نفر در ا يي آبن سرانهيانگين اساس ميبر ا). 71: 1378،ينهاز(

 يبخش كشاورز ياز آبين 2030شود كه تا سال يم ينيبشير بوده است و پيمترمكعب متغ 2400
 يازهايرفع ن ين كشور برايدر حال حاضر ا. ارد مترمكعب بالغ گردديليم 75و  48عراق به حدود 

 78/3زان، با احتساب ين ميكند كه ايم يبرداردرصد منابع دجله و فرات بهره 6/20خود از  يآب
با توجه به اينكه عراق در قسمت ). 71:همان( شوديارد بالغ ميليم 75/11انه به ير ساليارد تبخيليم

ر تماس با رسد در اثين كشور ميكه به ا يدجله و فرات قرار دارد، آب يهارودخانه يزهكش ييانتها
ن يترنييبا به پايكنندگان باالدست، تقر استفاده ييايميش يهايو آلودگ يعات كشاورزيامالح، ضا

فشار است؛  تحت ياين كشور از دو جهت ازنظر منابع آب). 71:همان( افته استيتنزل  يفيحد ك
 ).72همان،( ه استيترك يدهايگر نگران تهديه و از طرف ديطرف نگران سدسازي سور ازيك

شود، ترين منابع آب اين كشور پس از عبور از دو كشور سوريه و تركيه وارد عراق ميازآنجاكه مهم
در اين  آمريكاتا پيش از حضور . ترس از دست دادن آب همواره براي اين كشور وجود داشته است

اين  گوياي دغدغه... هاي آبي وسامانه هاي باالي نظامي و گسيختگي در اجراي پروژهكشور، هزينه
ها پيش اين كشور  رو از مدت ازاين) 247: 1391محمدي و ديگران،( موردنظر بود مسئلهكشور در 
ل سيستمي حوضه بوده و گاه با همراهي و گاه در تضاد با اعضاء، در تالش بر كاهش و يدرگير مسا

، ناتوان از حل آن شده هاحل اثرات سوء برهم خوردن تعادل سيستم برآمده كه به دليل ناهماهنگي
ي فوق براي اين ساختار سياسي با تحليل دغدغه. اي نامعين موكول شده استو رفع آنها به آينده

كه در مدارات بياباني قرار گرفته و از ضريب تبخير باال برخوردار  توجه به موقعيت جغرافيايي آن
ب بكارگيري نيروي نظامي در حال با مدنظر قرار دادن همسايگان تشنه آب، ضري است و درعين

  .سازدصورت به خطر افتادن منابع آبي قابل شرب آن را دور از امكان نمي
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  )5( جدول
كل سرانه: منابع آب

 تجديد آبي قابل
ي سرانه/مترمكعب(

 )آبي در سال

توليد:آب سطحي
كيلومتر ( داخلي

 )مكعب در سال

:آب زيرزميني
 توليد داخلي

كيلومتر مكعب (
 )در سال

كل منابع آب 
 تجديد داخلي قابل

كيلومتر مكعب (
 )در سال

 رتبه كشور
 جهاني

 108 عراق 35.20 1.20 34.00 3287

  ).4،2006تروپ؛( موجودي آب در كشور عراق، منبع

 هيسور يت منابع آبيوضع
اين كشور وابستگي شديدي به منابع . پذيرترين استسوريه در بين اجزاي اين سيستم آسيب

لومتر مكعب در يك 94/9جز رود فرات،  در اين كشور به يمنابع آب سطح. فرات دارد آب ورودي
ك يه بر اساس يسور. لومتر مكعب استيك 28 1رود فرات در جارابلوس يعيان طبيجر. سال است

لومتر مكعب در سال يك 75/15بر  منعقد شد، بالغ 1987ه كه در سال ينامه دوجانبه با ترك موافقت
نامه دوجانبه  ك موافقتيو بر طبق  شوديمند ماز آب رودخانه فرات بهره) هيدر ثان مترمكعب 500(

ه مصرف يدر سور%) 42(لومتر مكعب آن يك 6/6بر  منعقد شد، بالغ 1990با عراق كه در سال 
سسه مطالعات وگزارش م( ابدييان ميمانده به داخل عراق جر يلومتر مكعب باقيك 9شود و  يم

متر در سال در  ميلي 100در اين كشور از كمتر از  يزان بارندگيم). 1372:75لندن،ك ياستراتژ
بخش عمده منابع . باشدير ميمتغ يمتر در مناطق ساحليليم 1300تا ساالنه ) هيباد( يابانياستپ ب

لومتر مكعب يك 8/8حدود  1989ـ90 يدر سال زراع: شوديم يكشت آب يآب سوريه، صرف اراض
 820ب يبه ترت يو صنعت يخانگ يهاكه بخش استفاده شد، درحالي ياورزآب در بخش كش

فرات  يكه بر رو يسه سد. اندون مترمكعب در سال مصرف كردهيليم 1000ون مترمكعب و يليم
در داخل كشور،  ييد مواد غذايو تول ياريي آبشده است نشان از آن دارد كه توسعه ساخته 

 يموردنظر برا يي رودخانه فرات منطقه اصلشود و حوزهيم يتلق يت اقتصاديك اولويهمچنان 
ن كشور با يك در ايدروالكتريه يرويد نيو تول ياريآب يهاپروژه). 75: همان( ديآيتوسعه بشمار م

                                                         
1. Jarablous 
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ن كشور را يبرق ا% 60ي سد كه درزمينه يطرح شورو. اندروبرو شده يو اجتماع يمشكالت فن
زان يآبي در تابستان، به م ان كمين جريست، بنابراي، مناسب نيمحل يكند، ازنظر توپوگرافيد ميتول

ر كشت را يز ياراض% 8/12، تنها ياريمناطق تحت پوشش آب. كاهديد برق ميتوجهي از تول قابل
حال،  بااين. شودين مناطق ميمربوط به ا يكشاورز يهاارزش فرآورده% 50 دهند، امايل ميتشك
آب در شبكه % 55تا  50ن معناست كه يبه ا) يسنت( يسطح ياريآب يهاوهيمتداول ش يريبكارگ
و  يد ناخالص داخليتول% 28 يدات كشاورزي، تول1990اگرچه در سال ). 78: همان( روديهدر م

ن كشور هرروز كمتر يدر اقتصاد ا يحال، نقش كشاورز بااين. داديل ميكار را تشك يروين% 25
 يداد، جايه را به خود اختصاص ميسور يارز يدرآمدها بخش عمده يو پنبه كه زمان شود يم

گونه  توان اينينظر آب م ه را از نقطهيت سوريطوركلي وضع به). 78: همان( دهديخود را به نفت م
ه يآب سور% 88و ! اندآبي مواجه ها با مشكل كم چهارم ساكنان دمشق تابستان خالصه كرد كه؛ يك

سوريه تنها عضو سيستم مورد مطالعه است كه از يك ). 43: 2004،يبرزنج( شوديه وارد مياز ترك
، احتمال پناه مسئلهرو در صورت احساس خطر از اين  ازاين. وضعيت بسيار شكننده برخوردار است

هاي شكل زير شاخص. آميز مانند عراق غيرممكن نيستافزاري و خشونتهاي سختبردن به روش
ي سوريه نيز همچنان وابسته GDPي آن است كه دهندهاندهد كه نشاين كشور را نمايش مي

  .بخش كشاورزي است
  

  )6( جدول
  سوريه

 واردات آب واقعي ـ176/1

 GDPدرصد بخش كشاورزي در  25

 GDPدرصد بخش صنعت در  31

 GDPدرصد بخش خدمات در  44

  ).Tropp,2006,11( هاي اقتصادي براي سوريه منبع واردات آب واقعي و شاخص             
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  )7( جدول

كل سرانه: منابع آب
 تجديد آبي قابل

ي سرانه/مترمكعب(
 )آبي در سال

:آب سطحي
 توليد داخلي

كيلومتر مكعب (
 )در سال

:آب زيرزميني
 توليد داخلي

كيلومتر مكعب (
 )در سال

كل منابع آب 
تجديد  قابل
كيلومتر ( داخلي

 )مكعب در سال

 جهاني رتبه كشور

 141 سوريه 7.00 4.20 4.80 1622

  ).Tropp,2006:4( موجودي آب در كشور سوريه، منبع

 زيرسيستم كردستان

 يهارودخانه. انه استين خاورميريها و منابع آب شاز رودخانه ياريي بسكردستان سرچشمه
منطقه رند، منابع آب يگياز كردستان سرچشمه م... رماق و زاب ويمعروف دجله، فرات، ارس، قزل ا

 يكشورها. شوندير مياه سرازيس يايه و درياچه اروميفارس، در مازندران، خليج يايكردستان به در
. دارند يكردستان وابستگ يهات به آبيجان، ارمنستان و كويه، آذربايران، عراق، سوريه، ايترك
). 12: 1383ا، ينحافظ( ار دارديانه را در اختين منابع آب در خاورميترياز غن يكين كردستان يبنابرا
ا با مالحظات و يو  يمل يرا با مرزها ين سازگارياست كه كمتر يها طورن رودخانهيت ايموقع
ن دو رودخانه شاهد يش حوزه ايسال پ 6000از . منطقه دارد يشيالجو سوق ياسيق سيعال

 يهاتمدن. تسلط بر منطقه بوده است يبرا ياسيو س ينظام يميدا يهامنازعات و كشمكش
را  يمختلف يكيدروليزات هين، امكانات و تجهيالنهرنين منطقه مانند تمدن بيا يو مترق يميقد
ن منطقه كه به مهد تمدن معروف است، محل يا. اندها توسعه دادهاز آب رودخانه يبرداربهره يبرا

در ). 2: 13382وطن،حب( بوده است يو هنر يو فرهنگ يشرفته و مراكز شهريپ يظهور كشاورز
ل آب فرات و ياز پتانس% 89خصوص اهميت هيدروپليتيك كردستان ذكر اين نكته مهم است كه 

ت اين حوضه يت و موقعيگر اهم انيابد كه بييان ميه جريق كردستان تركياز آب دجله از طر% 52
است ه و عراق يه، سوريران، تركيچهار كشور ا يكه منطبق بر منطقه تالق ييفضا) 62همان، (است 

فوق كه عالوه بر منبع موجودي سيستم  يدهد؛ فضايل ميت ساكنان آن را كُرد تشكيكه اكثر
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از  يبردارمذكور، بهره ين ساختارهايل قرار گرفتن بيگر است، به دليد يعيسرشار از منابع طب
را به همراه داشته و  يل خاصين ساختارها مشترك است مسايكه ب يمنابع آن بخصوص منابع

  .داشتخواهد 

  رانيدر ا يت منابع آبيوضع
آبي  ايران در حوضه مورد پژوهش يكي از اعضايي است كه همانند سوريه و عراق با مشكل كم

هاي پذيري بيشتر اين ساختار در دههها حاكي از آسيببينيكند و آمار و پيشوپنجه نرم مي دست
زان يم. اشته و اثرگذار نبوده استل اين حوضه دخالتي نديتاكنون در مسا باوجوداين. آينده است

 ن استيسوم حد متوسط باران ساالنه كره زم ساالنه در اين كشور كمتر از يك يمتوسط بارندگ
 ت در چند دههيع جمعيكنار قرارگيري در منطقه كم آب، رشد سر در). 58ـ1390:57،يكردوان(

نامناسب  يز وجود الگويكشور و ن يزيربرنامه يهاتيگذشته و عدم توجه به كنترل آن در اولو
قات يمركز تحق( نه مواجه كرده استين زميدر ا يجد يهاران را با چالشيو آب، ا يمصرف انرژ

ي شهرها و مراكز متعدد، توسعه يهاكارخانه تاسيسع و يي صناتوسعه). 1: 1387ك،ياستراتژ
اصطالح  و به يسطح زندگ ان به شهرها، باال رفتنييازحد روستا ت، مهاجرت بيشيتمركز جمع

و  يزراعت يهانيش مصرف آب در واحد سطح زمير كشت، افزايش سطح زيشرفت تمدن، افزايپ
... رهيپردرآمد و غ يشتر و كشاورزيد بيبه تول يياب دستمنظور  به ياريع آبيوس يهاطرح ياجرا
در ). 58ـ1390:57،يكردوان( ازپيش آشكار ساخته است ي كمبود آن را، بيشت آب و مسئلهياهم

كه  آمده از جمعيت اين كشور، توسط سازمان ملل متحد عمل هاي بهينيبشيكنار عوامل فوق و پ
كشور اول پرجمعيت جهان خواهد بود و اين درواقع برابر  10جزء  2050ازنظر جمعيتي تا سال 

) 198: 1381كبخت،يا و نينحافظ( پذير آن كشور زان سرانه آب تجديدياست با افزايش م
ي مورد هاي الزم براي حضور و كنش اين ساختار در حوضهدهنده فراهم شدن زمينه نشان

  .باشدپژوهش مي
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  )8( جدول
كل: منابع آب

سرانه آبي 
 تجديد قابل

 يسرانه/مترمكعب(
 )آبي در سال

:آب سطحي
 توليد داخلي

كيلومتر مكعب (
 )در سال

:آب زيرزميني
 توليد داخلي

كيلومتر مكعب (
 )در سال

كل منابع آب 
تجديد  قابل
كيلومتر ( داخلي

 )مكعب در سال

 ي جهانيرتبه كشور

 131 ايران 128.50 49.30 97.30 1955

  ).Tropp,2006:4( موجودي آب در كشور ايران، منبع

 بحث و نظر

ها تنها ي تنششوند، اما دامنهيد تنش قلمداد ميعنوان مناطق جد به يالمللنيب يهارودخانه
 يهاي رودخانهكه در خارج از حوزه ييگر كشورهايتواند به دين مناطق محدود نشده و ميبه ا

 ياز نابرابر يت تنش ناشيسو برخاسته از ماه ن امر از يكيعلت ا. ابدي يقرار دارند تسر يالمللنيب
بوط فرودست مر يمنطقه از كشورها يداري كشورها گر، به جانبيد يعرضه و تقاضا است و از سو

د، يجد يو نظام ياسيس يهاائتالف يريگانه ازجمله شكليدر خاورم يتحوالت عمده جار. شوديم
شه در ير.. .ه وين سوري، تعارضات بPKKه از يت سوريه در امور شمال عراق، حمايدخالت ترك

ن يريا، منابع آب شينده غرب آسيترين منابع تنش در آ از مهم يكيديگر  عبارت به. بحران آب دارد
جاد خواهد كرد ير ايو فق يغن يرا از كشورها يديجد يبندسو، طبقه منطقه است چراكه از يك

گان خود خواهند آورد و يشتر را بر همساي، فشار بير آب غنيي ذخادارنده يكه كشورها طوري به
. اهد بردش خويپ يثباتياثرگذار خواهد بود و منطقه را رو به ب يابر توازن قدرت منطقه مسئلهن يا

ص آب يا تخصيم بر سر كنترل يمستق ير جنگيمزبور احتماال درگ يگر، كشورهايد ياز سو
ن كشورها بر سر يكه در ب ييهاها و رقابتعالوه بر تنش) 1383:167،يكمب هاركاو( خواهند شد

كه هم غافل شد  مسئلهن يد از ايد، نبايايوجود ب ممكن است به يتسلط بر منابع ازجمله منابع آب
مختلف بر سر استفاده  يهان سكونتگاهيز ممكن است بين) زيرسيستم( يملي و محل در سطوح فرو

ت در داخل كشور يسوء بر امن يتاثيروندد كه يبه وقوع بپ ييهايريها و درگاز منابع آب تنش
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كارون به ران در شهر آبادان در اعتراض به انتقال آب ين امر در ايتواند داشته باشد كه نمونه ا يم
 :1381زاده،  مجتهد( وستيبه وقوع پ 1392ن آن در بهار يدتريو جد 1379 در سال يفالت مركز

شتر را به دنبال يت بينوبه خود امن ز بهيدر توسعه است و توسعه ن ياساس يهالفهوآب از م). 131
كشور،  ييغذا تيد امنيو تهد يهاي كشاورز تواند موجب اختالل در فعاليتياختالل در آب م. دارد

و صنعت و  يدرنتيجه اختالل در كشاورز يكاريگسترش ب... ر برق وينظ ياختالل در امور صنعت
). 43ـ44 :1383،يكمب هاركاو( اختالل در بهداشت و سالمت شهروندان را به دنبال داشته باشد

 يالمللنيب يعيتر به موضوع منابع طبياست كه امروزه شاهد نگرش مترق يتين وضعياز چن تاثرم
ده يا يعنيز برخوردار است، يان، مهندسان و اقتصاددانان نيگراعتيت طبيحال از حما كه درعين

ك واحد يعنوان  ك رودخانه بهيده، كل ين ايبر اساس ا. هستيم» 1ك منافعيتشر«بر  يمبتن
منابع ت يرين روش مديا. ت شوديريكپارچه مديصورت  به يستيشود كه بايم يك تلقيدرولوژيه

در  يتواند گام مثبتكشورها، مي ياسيس يك و مستقل از مرزهايدرولوژيه يبر مرزها يآب مبتن
خيز  نفت يكمبود آب اگرچه در كشورها). 15 :1382حب وطن، ( باشد يعيجهت حفظ منابع طب

از فروش نفت با  يد ناشيصورت محسوس خود را نشان نداده است چون عوا انه هنوز بهيخاورم
همان، ( ن كمبود را جبران كنديهمواره توانسته است ا ياارانهيمت ين به قيريكردن آب شفراهم 

نده يبماند، در آ ينشده باق انه كماكان حليدر نقاط مختلف خاورم مسئلهچنانچه اين ). 19
 يتين وضعيدر چن. ديت را تحمل نماين وضعين منطقه نخواهد توانست ايت ايچندان دور جمع نه

و اين زماني خود را بهتر نشان  وجود خواهد آمد؛ در منطقه به يدتريشد يهاتنش ها وكشمكش
حال  صورت مستقل و درعين تواند بهيانه نميدر منطقه خاورم يچ كشوريدهد كه درك شود همي

چ طرح يرو ه ازاين. ديه، مشكل آب خود را مرتفع نمايهمسا يبه منابع آب كشورها يبدون تخط
 يچ صلحيابد و بالعكس، هيتواند بدون صلح تحقق يدر منطقه نم يريفراگتوسعه آب جامع و 

تنها انحراف  ن، نهيبنابرا). 20همان، ( دار نخواهد بوديا پايممكن و  يان توسعهيبدون انجام چن
گشت، بلكه كنترل  ه و عراق مواجه خواهديدجله و فرات با مخالفت سور يالمللنيب يهارودخانه

                                                         
1. Commanity of Interests 
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زيرسيستم  يگر در فضايد يهاپروژه يه و اجرايدر ترك) گاپ( ينوب شرقج يپروژه آناتول
ها و ن ساختاريها بموجود در رفتار و كنش يهانيز با توجه به ابهام... ه ويكردستان در عراق و سور

ان آنكارا و دمشق و بغداد و يمهم در مذاكرات م يامسئلهتواند به ير ساختار كردستان هم ميز
آمده در سيستم مورد بحث  دست هاي بهتحليل داده). 711 :1387كوهن،( گردد ليكردها تبد

تبع آن كمي آب، اختصاص حداكثر  كمي بارندگي و به: اند از بيانگر نكاتي است كه اهم آنها عبارت
موازات آن رشد شهرنشيني و در كنار  منابع آب شيرين به بخش كشاورزي، افزايش جمعيت و به

ي دجله و فرات از نگاه تر از همه وابستگي عناصر سيستم حوضه و مهم اقتصاديي هم توسعه آن
هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و امنيتي نيز سرايت نموده آب است، شرايطي كه به ديگر حوزه

پيوندي بين اعضاي  اي از همدر چارچوب رويكرد سيستمي وابستگي تشريح شده زنجيره. است
از اين نگاه اهميت . بيندسرنوشت مشتركي را در انتظار اعضا مي دهد كهحوضه را نشان مي

ل قومي يل بخصوص مسايسازي تنوعات و حل دموكراتيك مسا كاركردي سيستمي در نزديك
- پذيريها و سرايتوابستگي. جهت پايداري كه از الزامات اساسي در اين راه است آشكار خواهد شد

خلي به داليل تنوعات موجود در هركدام از ساختار نيازمند هاي فوق در كنار مسامحه در ابعاد دا
- در ابعاد داخلي و خارجي و پرهيز از انديشه... هاي اقتصاد و سياست و فرهنگ وكار مداوم در حوزه

طور كل اتخاذ هر سياستي كه ساختارهاي سياسي را به هم نزديك ساخته و  گرايانه و بههاي افراط
روز  اي خارج از سياست عالي روزبهعنوان حوضه در اين ميان آب به. باشددر كنار هم نگه دارد، مي

توان در صورت برخورد صحيح و شود و به دليل ماهيت آن ميجايگاه آن در سياست برجسته مي
چنين نگاهي يك رويكرد كاركردي است و . يي تبديل شودگرا همشايسته به ابزاري در راستاي 

ش نيز مطرح شد ضرورت اتخاذ چنين رويكردي جهت كارآمدي كه در ابتداي پژوه همچنان
ي تواند نقطهمي ـدجله و فراتـي سيستم مورد بحثسياست، توسعه و جامعه در ابعاد متفاوت حوضه

  .آغاز مطلوبي به شمار آيد

  گيرينتيجه
د؛ يآيدست م ر بهيج زيآن نتا يرامونيي دجله و فرات و شعبات پحوضه يستميل سياز تحل
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همراه شعبات و  به يو نزوالت جو ميمفروض دار يك منبع موجوديي  مثابه گر ما حوضه را بها
در نظر گرفته  يورود يهاانيشود جريم يسوي آن جار را كه به انحاء مختلف به ينيرزميمنابع ز

خارج شدن آن  يكل مصرفير و به هدر رفتن و از سيمختلف از آب به همراه تبخ يهاشود، استفاده
ك نوع تعادل يبر حوضه  يعيدر حالت طب. ف خواهند شديتعر يخروج يهاانيعنوان جر به

است، ياز، سياز ن يكه ناش آن يهاها و كنشيبردارو بهره يكن با ورود پارامتر انسانيفرماست، ل حكم
. دادنفع است، كنش فوق را به سمت عدم تعادل سوق خواهد يذ يهاياقتصاد و فشار الب

از خود و با مدنظر قراردادن مالحظات ين تامين يي گاپ براه در قالب پروژهيترك يهايبردار بهره
در  ي، سدهايبا تمركز بر بخش كشاورز ياقتصاد يينه خودكفايه در زميسور يها، پروژهياسيس

ن يباد(روان، گرژان و سوغانلو يبر س يريگميتصم يشده و آماده برا يزيردست احداث و برنامه
 فوق يهارودخانه يكش زه ييهم در قسمت انتها ييهاران و مجموعه پروژهيبر زاب در ا... و) آباد

ستم، يعني ين سيا يمنبع موجود ييكانون فضا يدر عراق، با مالحظه اساس) زاب روان،يس(
ي رار دادن و توليد زنجيرهرا جز در معرض خطر ق يريل آن، چه تصويستم كردستان با مسايرسيز

وضعيتي در ( ت ارتجاعيستم را از وضعيكه س يگذارد، حالتيش ميستم به نمايت سيبحران در كل
دهي خارج  و خودسازمان) ـبازخورد منفيـدهي سيسم دارد سيستم كه داللت بر دوباره سازمان

ت آب در يوضع يطوركلي بررس به. گذارديستم به انتظار نميس يبرا يجز نابود يامديكرده و پ
نده آن ياي كه آ گونه دارد به يت آشوبناكينشان از وضع يخيتارـ  يكرد خطيك رويانه با يخاورم
  .نده آن بازتوليد گذشته خواهد بوديآ يحال و گذشته و به عبارت تاثيرتحت 

شرفت صنعت و يت و پيش جمعيات است و نقش آن با توجه به افزايه حيآب ما
 يعنيمورد مطالعه  ت در حوضهيق اين وضعيشود، تطبيشتر ميروز ب روزبه ياسيس يها يردارب بهره

و تخاصمات  يرونيآن به همراه مداخالت ب يگونفوق و تنوع و گونه يانه با توجه به پارامترهايخاورم
هم بين ساختارهاي رسميت يافته و هم بين اين ساختارها با تركيبات ناهمگن  موجود در آن يدرون

كه  يتيوضع. روزافزون دارد يداخلي و درنهايت هم بين خود تركيبات ناهمگن خبر از آشفتگ
ن ير ايشود كه در غيآن م يعيشدن و خروج حوضه از كاركرد طب يبه بحران يدرنهايت منته

. نقش بپردازد يفايبه ا ...است ويي فعال در اقتصاد، سك منطقهيت در نقش توانسيصورت م
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آن منوط به  ييت و كارايكه ماه يتيكل. بخشديت را شكل ميك كليي دجله و فرات حوضه
و  يسياس يهايبردارل بهرهيستم به دليدر عملكرد س ييكارا. ش استيعملكرد درست اجزا

و  يريپذتاثيرسو و  تابعه از يك يع اعضا از جانب ساختارهاها و منافيازمنديبه ن يتوجه يب
ستم يس يعنوان منبع موجود ستم كردستان بهيرسياز ز ياسيس يهركدام از ساختارها يگذارتاثير

تعادل  يو لحاظ داشت و برقرار يستميكرد سيبدان تنها با رو يهاي ورود و شاهرگ جريان
و  يشه و عمل به جهت خصلت سلسله مراتبيدر اند يكردين رويل شدن به چنيقا. ر استيپذ امكان
ل حوضه يرا نسبت به مسا ياسيگر كنشگران سيد يابه حوضه ياآن از حوضه يريپذتيسرا

دهي  ت نموده و به ارتجاع و خودسازمانيها تقو را در زيرسيستم يه همكاريحساس نموده و روح
ي طبيعي به مملو از همزيستي را از حوزهي مطلوب و وضعيتي كه آينده. شود مي يستم منتهيس

  .كشدهاي ديگر به انتظار ميحوزه
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  :هاو يادداشت منابع
  .خارجه ، وزارت امور»ژئوپليتيك انتقادي، محمدرضا حافظ نيا و ديگران«، )1387( اتوتايل، ژي و ديگران، .1
  .1379يز يپا/ هاي جغرافيايي پژوهشي پژوهشـ  انتشار فصلنامه علمي» ايران مكعب بحران آب در«، )1379(اخباري، م،  .2
مطالعات فرهنگي،  ، پژوهشگاه علوم انساني و»نگرش سيستمي و مفهوم آنتروپي در اقتصاد تطبيقي«، )1390(فرد، س،  انصاري .3

  .90 سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان
هاي تربيتي، شماره  ها، پژوهش قوط تمدنهاي سيستمي در تحليل علل صعود و س كاربرد نظريه. 1384. بروشكي، محمد م .4

  .سوم، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد
  .انتشارات حميرا ، محمد رئوف مرادي،»عراق كردستان در تركيه و مسئله«، )1378( بشيكچي، اس، .5
  .اپي دووه م، سوسكه، چ»ئاو؛ پروژه ي گاپ ئه لقه يه كي تري كولونياليزمه كردني كوردستان«، )2004( به رزنجي، هه، .6
  .، مشهد، انتشارات پاپلي»نگاهي به ديپلماسي آب ايران هيدروپليتيك« ، )1390(ح، وثوقي، ف، پاپلي يزدي، .7
، فصلنامه »ات آن بر امنيت استان اردبيلتاثيرهيدروپليتيك رودخانه مرزي ارس و «، )1389(نژاد متكي، ح و فرجي راد، ع،  پاك .8

  .28سال هفتم، شماره پژوهشي جغرافيايي سرزمين، ـعلمي
ثر بر تقاضاي آب و جايگاه ايران در منطقه ازنظر توسعه وبرآورد عوامل م«، )1387(پژوهشكده مركز تحقيقات استراتژيك،  .9

  .، تهران»پايدار
، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره »خودگرداني كردهاي شمال عراق بر كشورهاي همسايه تاثير«، )1383(حافظ نيا، م،  .10

83.  
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