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چکیده
کشورهایي که از حيث منابع تأمين آب در رابطه با همسایگان (بالادست) خود از موقعيتت فرودستتي
برخوردارند ،اغلب منفعلانه عمل ميکنند؛ بهویژه چنانچه نتوانند نظر مساعد همسایگان (در حوضة آبریز
مشترک) را با خواست خود جلب و همراه سازند ،با این همسایهها دچار چالش و نزاع خواهند شتد
عکس این موضوع هم صادق است؛ آنجایي که گاها ً،کشورهای بالادست از ایتن موقعيتت بتهعنتوان
ابزاری سياسي جهت فشار بر رقيب و امتيازگيری بيشتر بهرهبرداری مينمایند این پتژوهش ،بتا روش
توصيفي -تحليلي و با استناد به منابع معتبر ،به دنبال بررسي و تحليل تنگناهای هيدروپليتيک ترکمنستان
در رابطه با همسایگان است مفروض مقاله این است که موقعيت جغرافيایي و وضعيت هيتدروپليتيک
ترکمنستان از حيث تامين منابع آب بهگونهای است که این کشور با همستایگان ختود در ایتن زمينته،
چالشهای اساسي خواهد داشت یافتههای پژوهش نشتان متيدهتد ترکمنستتان نستبت بته اغلتب
همسایگان در موقعيت فرودستي قرار دارد این مسئله بهصورت بالقوه(از ناحيه ایران) و بالفعل(از ناحيه
افغانستان و چهار جمهوری آسيایمرکزی) بترای ترکمنستتان ایجادکننتدة زمينتههتای بتروز چتالش
هيدروپليتيک برای این کشور در رابطه با همسایگان خواهد بود ضمن اینکه تاثيرگذاری برخي متغيرها
همچون تغيير اقليم و تداوم خشکساليها ،افزایش نسبت شهرنشيني و تغيير سبک زندگي و به تبتع آن
افزایش شدید مصرف آب و ضرورت توليد برخي محصولات کشاورزی استراتژیک ،بتهطورقطتع در
آیندهای نزدیک ،موجب تشدید بحران هيدروپليتيک بين ترکمنستان و همسایگان خواهد بود
واژگان کلیدی :ترکمنستان ،هيدروپليتيک ،آسيایمرکزی ،ایران ،رودهای مرزی
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مقدمه
آب بهعنوان ارزشمندترین عامل حيات و مهمترین رکن توسعه و آباداني بهشتمار متيرود از ایتنرو،
کمبود منابع آبي ،نقش مهمي در تشدید تنشهای موجود و ایجاد چالشها و بحرانهای جدید بين ملتها
و حکومتها دارد رقابت برای منابع آب مشکلاتي را موجب خواهد شد؛ به این صورت که دولتهتای
دارای ذخایر آبي اهرمهای فشار بيشتری برای تحت فشارگذاشتن همسایگان نيازمند خود خواهند داشت
و این مسئله بهشتدت بتر تتوازن منطقتهای تأثيرگتذار بتوده و منتاطا دارای کمبتود آب را بته بيثبتاتي
ميکشاند( )Camp & Harkawy, 2004:167در این بين ،مناقشه بر ستر حتا آب(حتاآبته) در حوضتة
رودخانهها و دریاچههایي که بين دو یا چند کشور مشترک است یا آب آبخوانهایي که فراتر از مرزهای بين-
المللياند ،مشکل دسترسي و مدیریت منابع آب را پيچيدهتر ميکند حوضةرود نيل ،رودخانه اردن ،دجله و
فرات ،سند ،گنگ و براهما پوترا ،اروند رود ،سيحون (سيردریا) ،جيحون (آمودریتا) و از جملته منتاطقي
هستند که مناقشه بر سر آب در آنها امری بالقوه بوده یا اینکه به فعليت رسيده است
ميزان وابستگي به رودها یکي از شاخصهای مهم آسيبپذیری یک کشور در قبال چالش کمبتود آب
است در واقع ،اتکای کشورها به جریانهای ورودی آب از فراسوی مرزها ،آنها را در برابر نيروهتایي کته
خارج از کنترل شان قرار دارد ،آسيبپذیر ميسازد و با افزایش تقاضا برای آب ،این آسيبپذیری جدیتتر
ميشود در سرتاسر دنيا نيز عمدتا این چنين است بهطوریکه کشورهای واقع در قسمت عليای رودخانه
ميتوانند بر سرنوشت و روند توسعه اقتصادی -اجتماعي کشورهای سفلي تأثير بگذارند و با تغيير مستير
آب و یا تهدید به انجام تغيير آن ،کشورهای پایين دست را به سمت و سوی مورد نظر خود بکشانند نکته
حائز اهميت در آن ،مزیتي است که کشورهای فرادست رودخانه دارند و بهواستطة دراختيارداشتتن ایتن
مزیت ،از فرصت چانهزني بالاتری در مناسبات منطقهای برخوردارنتد و در مقابتل ،کشتور فرودستت در
ضعف ژئوپليتيک قرار گرفته و توانایي تأثيرگذاری مناسبات در مبادلات منطقهای را دراختيار ندارند ضمن
اینکه متغيرهای مهم دیگری چون پدیده تغيير اقليم و تداوم خشکساليها ،افزایش جمعيت و شهریشدن
آن ،تغيير سبک زندگي و زمينه را برای افزایش تنشهای منطقهای بر سر نحوه استفاده از آبهای مشترک
بهویژه در مناطا خشک و نيمهخشک فراهم ميکنتد( Barghi & Ghanbari, 2010:4-5, Zarghani et al.,

 )2017:24, Salehabadi, 2014:348-349پنج جمهوری آسيایمرکزی و اختلافهای آنها در حوضه آبریز
مشترک ،موقعيت فرادستي و فرودستي آنها نسبت به یکدیگر و موضوع بستيار مهتم حقابتهها ،مصتادیا
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روشني در این زمينه هستند درحقيقت ،معضلات آسيایمرکزی از این ناحيته ،بازتتاب تقستيمات عصتر
شوروی و استقلال آن کشورها پس از فروپاشي شوروی است که بر همته ارکتان (فرهنگتي ،اقتصتادی،
سياسي ،امنيتي و ) جمهوریهای مذبور تأثير گذاشته است بتدین ترتيتب ،بته دنبتال تعيتين مرزهتا در
آسيایمرکزی در عصر استالين ،آن کشورها به دو دسته دارندگان منابع آب و کشورهای مصرفکننده منابع
آب تقسيم شدند از این حيث ،کشورهایي مانند قرقيزستان و تاجيکستان در موقعيتي قرار گرفتند که جزو
دارنگان آب(کشورهای فرادست) و کشورهای ازبکستان و ترکمنستان و بخشتي از قزاقستان(کشتورهای
فرودست) کشورهای مصرفکننده آب قلمداد شدند حدود  31درصد آب در آسيایمرکتزی از دو منبتع
رودخانهای آمودریا و سيردریا است( )Nouri Kalaghabad, 2012:145و البته این دو رودخانه کانون بحران
آب در آسيایمرکزی هستند؛ زیرا کشورهای حاشيه این دو رودخانه بزرگ نقش نابرابری در استفاده از آب
دارند در این بين ترکمنستان به علت موقعيت فرودستي که نسبت به اغلب کشورهای همجتوار دارد ،بتا
وجود بيشترین مصرف ،دارای کمترین سهم از منابع آبي موجود است ترکمنستان کشوری استت کته بتا
مشکلات و تنگناهای مختلف جغرافيایي ،اقتصادی ،اجتماعي روبرو است و برخي از ایتن چالشهتا ،بتار
سياسي پيدا کرده و منجر به بروز بحرانهای ژئوپليتيک برای ترکمنستان ميشود محصوربودن در خشکي
و عدمدسترسي ترکمنستان به آبهای آزاد ،غلبه اقليم خشک و نيمهخشک و گسترش صحرای قرهقتوم در
 11درصد مساحت کشور ،فقدان عما استراتژیک در مقابل برخي کشورها از جمله ایران ،وابستگي شدید
به منابع آب شيرین کشورهای پيراموني از جملته ایتران ،افغانستتان و دیگتر کشتورهای آستيایمرکتزی،
وابستگي به شبکههای ارتباطي دریایي ،لولهای ،ریلي و شوسهای دیگر کشتورهای آستيایمرکتزی ،نظتام
سياسي غيردموکراتيک ،بسته و پليسي که بيشباهت به سيستم حکومتهای کره شتمالي ،اریتتره ،کوبتا و
بلاروس نيست ،بخشي از تنگناها و چالشهتای پتيشرو ترکمنستتان استت()Karimipour, 2015:128
بهطورطبيعي ،کشوری با چنين مشکلات ،دارای سطح آسيبپذیری بالایي استت و از ایتنرو ،هرکتدام از
مشکلات فوق مانند بحران آب ميتواند امنيت ملي کشور ترکمنستان را با تهدید روبرو سازد
روش تحقیق
این پژوهش با روش توصيفي -تحليلي و با استناد به منابع معتبر کتابخانهای به دنبال پاسخ به این سوال
است که مناسبات هيدروپليتيک ترکمنستان با همسایگانش در آسيایمرکزی ،افغانستتان و ایتران چگونته
است؟ مفروض پژوهش آن است که موقعيت جغرافيایي ترکمنستان به دليل اقليم خشک و قرار گرفتن در
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وضعيت فرودست نسبت به منابع آبي مشترک با همسایگان و عدم مدیریت بهينه مصرف آب ،این کشور
را با چالشهای هيدروپليتيکي با همسایگانش مواجه خواهد ساخت
مبانی نظری
هیدروپولیتیک

هيدروپوليتيک یا ژئوپليتيک آب به مطالعة نقش آب در مناسبات و مناقشات اجتماعات انساني ،ملتها
و دولتها ميپردازد؛ اعم از این که در داخل کشورها و یا بين آنها و دارای ابعتاد فراکشتوری ،منطقتهای،
جهاني و بينالمللي باشد ( )HafizNia, 2017:102ظهور هيدروپليتيک بهعنوان یک دانش علمي مشخص،
بهطورعمده حاصل افزایش آگاهي نسبت به اهميتت آب و موضتوعات مترتب بتا آن و همچنتين رشتد
خودآگاهي درخصوص اهميتت محتي زیستت در کشتورهای پيشترفته شتمال بتوده استت( Araqchi,

 )2014:95از هنگامي که صاحبنظران و پژوهشگران مسائل مربوط بته آب را آغتاز کردنتد بتهسترعت
دریافتند که آب پدیدهای چندوجهي است آب یک عامتل اجتمتاعي بستيار مهتم در ستطح بينالمللتي،
منطقهای ،ملي ،ناحيهای و محلي است درضتمن ،سرمنشتا بستياری از رفتارهتای اجتمتاعي ،سياستي و
اقتصادی «ساختارهای مربوط به استفاده از آب» است( )Papoli Yazdi and Vosoughi, 2011:11این امر
یکي از مهمترین دلایل پيدایش دانش هيدروپليتيک ميباشد ،زیرا گروهای انساني همتواره بتر ستر منتابع
ارزشمند و کمياب آب به رقابت پرداخته و با یکدیگر منازعه ميکنند()Araqchi, 2014:96
هيدروپليتيک را ميتوان دانش مطالعات وجوه سياسي ،اقتصادی و زیستمحيطي آب تعریف کرد که
هدف آن ارتقاء ثبات سياسي جامعه ،امنيت منطقهای ،کاميابي و توسعه اقتصادی و توسعه پایتدار زیستت
محيطي است( )khel, 2011:1با نگاهي به ادبيات و متون هيدروپليتيک ،چهتار گترایش قابتل تشتخيص
است -0 :آب ،منازعه و همکاری  -0آب و محي زیست  -9آب و امنيت  -1آب ،جامعه و فرهنتگ در
این بين ،آب و امنيت سومين گرایش مطالعاتي در هيدروپليتيک است که توجه بسياری را به سوی ختود
جلب کرده است چالشهای امنيتي رقابت بر سر منابع درحال کاهش آب کته در یتک زمينته وستيعتتر
امنيتزیست محيطي را نيز شامل ميگردد ،بهشدت با سياست گره خورده و مستائل متدیریتي آب را بته
موضوعي امنيتي بدل کرده است( )Turton, 2001:6این امر به این جهت است که آب جایگزین نتدارد و
تنها مادهای است که وجود آن برای توليد مواد غذایي ،توسعة اقتصادی و بقای موجودات ضروری است
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هر سه ویژگي فوق با زندگي انسان و جوامع گره خورده است؛ از اینرو ،بهسادگي ميتوان نتيجه گرفتت
کتته دسترستتي بتته آب شتتيرین بتتا امنيتتت و ثبتتات جوامتتع انستتاني گتتره ختتورده و رابطتتهای تنگاتنتتگ
دارد( )HafizNia,2017:102براین اساس ،بستياری از صتاحبنظران معتقدنتد منشتاء بتروز جنگهتا و
منازعات سياسي بهتدریج از منابع انرژی و معدني بته ستوی منتابع آب کشتيده خواهتد شتد( Araqchi,

 )2014:99این چنين است که برخي از ژئوپليتيسينها ،سدهی کنوني را ستده هيتدروپوليتيک ميداننتد و
معتقدند که بيشتر درگيریها و جنگهای منطقهای در جهان به دليل بحران برآمده از کمبود آب خواهد بود
( )Kaviani Rad, 2005:339چنانکه پيتر هاگت در مدل فرضي خود (های پوتيکا) بته هنگتام برشتمردن
عوامل دوازدهگانه جغرافيایي تنشزا ،ميان کشورها ،شش تنش را در ارتباط با موضوع آب و از ميتان آنهتا
چهار موضوع را به آبهای مشترک نسبت ميدهد ()Hogget, 1997:372
در رویکرد امنيتي به آب؛ آب بهمثابه یک منبع قدرت است و کمآبي یک موضوع جدی و استراتژیک
تلقي شده که بر توسعه اقتصادی و اجتماعي ملتها اثرگذار است و درنتيجه ،عامل تعيتينکننتدة قتدرت
سياسي است این گروه از صاحبنظران براساس دیدگاه گفتمانهای امنيت دولت -محور به موضوع نگتاه
ميکنند و معتقدند که دولتهای گرفتارِ معضل کمآبي ،ممکن است بتر ستر آب بتا یکتدیگر بته جنتگ
بپردازند( )Askari, 2002:497لازم به ذکراست ،پراکندگي ميزان بارش در جهان بسيار ناهمگن بوده و بته
توزیع نامنظم آبهای شيرین در جهان کمک ميکند ،بهگونهای که  11درصد از خشکيهای کره زمين که
به سرزمينهای خشک و نيمهخشک در شمال افریقا ،استراليا و خاورميانه مربوط ميشود و تنها  0درصد
آبهای شيرین جهان را در اختيار دارند( )Shootar, 2007:60در کنار کمبود شدید منابع آب شتيرین در
جهان ،توزیع نامناسب و ناهمگون منابع آب شيرین در بين مناطا کشورهای جهان ،بروز مستائلي نظيتر:
رشد جمعيت ،ارتقاء سطح زندگي و بهداشت ،گسترش شهرنشيني ،رواج فرهنگ مصرفگرایي ،گسترش
صنایع ،کشاورزی و غيره ،موجب افزایش شدید و روزافزون مصرف آب در جهان شده است ،بهگونهای
که مصترف آب نستبت بته اوایتل قترن بيستتم 01 ،برابتر و نستبت بته سته قترن قبتل  15برابتر شتده
است( )Mokhtari, 2013:50بنابراین ،سهم بسيار ناچيز منابع آب شيرین جهان از مجموعهی آبها(کمتر
از یک درصد) ،توزیع ناهمگون منابع آب شيرین در مناطا مختلف ،بهویژه ،فقر شدید منابع آب شيرین در
مناطقي از آسيا ،آفریقا ،استراليا؛ سرانجام افزایش بيست برابری مصرف آب در سطح جهتان ،سته چتالش
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جدی است که ،منابع آبي کشورها ،اعم از رودها و دریاچهها را به دارایيهای امنيت ملي آنها تبدیل کترده
است
آبهای مشترک مرزی و اختلافات روزافزون کشورها

عدم تطبيا مرزهای سياسي با مرزهای طبيعي و حوضههای آبریز رودخانهها موجب شده که امتروزه
بيش از  11درصد از جمعيت جهان در مناطقي زندگي کنند که حوضههای آبریز آنها بين دو یا چند کشور
مشترک است و  51تا  05درصد از وسعت هریک از قارهها را حوضتههای آبریتز مشتترک تشتکيل داده
است نوع تعامل ميان ملتها و جوامع محلي در بهرهبرداری از منابع مشترک آبتي ،طيتف گستتردهای از
سازگاری و همکاری کامل تا ناسازگاری و جنگ را دربرميگيرد( )HafizNia, 2017:396با توجه به روند
افزایشي مصرف آب در بخشهای فرادست رودخانهها و منابع آبي ،مشاجرات هيدروپليتيک ميان جوامع
و ملتهای ساکن در فرادست و فرودستت منتابع آب نيتز درحتال افتزایش استت( Faraji & Heidari,

 )2017:314در ادامه مطلب به برختي از اختلافتات و منازعتات بتين کشتورها بتر ستر مستئله آب در
حوضههای آبریز مشترک اشاره ميشود
دجله و فرات

این دو رود از جنوب شرقي ترکيه نشات ميگيرند فرات از ترکيه به سمت سوریه و سپس به عتراق
جریان دارد دجله نيز از ترکيه نشات ميگيرد و مرز بين ترکيه و سوریه در حدود  90کيلتومتر را تشتکيل
ميدهد و به سمت عراق جریان دارد و بعضي از شاخههای آن به سمت ایران ميآید سرانجام دو رود در
کشور عراق ش العرب را تشکيل ميدهند که انتهای آنها به خليجفارس ميرسد ترکيه مناقشه بزرگتي بتا
سوریه و عراق بر سر دو رود دجله و فرات دارد ترکيه ،پروژه بزرگ آبي که معروف بته پتروژه جنتوب
شرقي آناتولي( )GAPاست را اجرا کرده است در این پروژه ،ترکيه  00سد و  03نيروگاه بر روی دو رود
ميسازد تا کنون بخش اعظم این طرح ها احداث شدهاند و باعث کاهش چشمگير ميتزان منتابع آب در
سوریه و عراق شده است از آنجایي که این دو رود 31 ،درصد منابع آب عتراق و  31درصتد منتابع آب
سوریه را تشکيل ميدهند ،بنابراین ،دو کشور ،این طرح را تهدیدی بستيار جتدی بترای منتابع آب ختود
ميدانند.
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رود نیل

حوضة رودخانه نيل بين  00کشور مصر ،سودان ،اتيوپي ،تانزانيا ،جمهوری آفریقای مرکزی ،جمهوری
دموکراتيک کنگو ،اوگاندا ،کنيا ،رواندا ،بروندی و اریتره مشترک است ایتن رودخانته بتا  0035کيلتومتر،
طولانيترین رودخانه جهان بوده و ميزان دبي سالانه آن در شهر آسوان در جنوب مصر حدود  11ميليتارد
متر مکعب ميباشد( )Swain,1997:675رود نيل از کشورهای مرکزی آفریقا و اتيوپي سرچشمه ميگيترد
و بعد از عبور از سودان به دریای مدیترانه در مصر ميریزد اکثر آب رود نيل از اتيوپي سرچشمه ميگيرد
و از یک سو ،مناقشهای بين مصر و سودان و از سوی دیگر با اتيوپي وجود دارد اتيوپي به دنبال احتداث
سدهایي بر روی شاخههای رود نيل(بهویژه رودخانه نيل آبي است که در حدود  01درصد از آب نيتل را
تامين ميکند) در درون خاک خود است که اجرای آن برای مصر بسيار خطرناک است ،چرا که مصر برای
توسعه بسيار به آب نيل وابسته است درحالحاضر نيز مناقشاتي بين مصر و اتيوپي در موضتوع ستاخت
سدالنهضه بر روی رود نيل وجود دارد روشن است که با پيدایش این تنش ،رواب سودان و مصر از یک
سو و سودان و اتيوپي از سوی دیگر ،متاثر از استراتژی رقابت منافع و نفوذ این کشورها بهعنوان برگ برندة
هریک از آنها در تعيين سطح ارتباطات في مابين خواهد شد()Faraji & Heidari, 1396:314
رود اردن

حوضة رود اردن بين کشورهای اردن ،رژیم صهيونيستي ،کرانه باختری ،سوریه ،لبنان و مصر مشترک
است رود اردن ،به طول حدود  901کيلومتر و دبي ستالانه  0/9ميليتارد متتر مکعتب از کوههتای جبتل
الشرقي(آنتي لبنان) ،واقع در جنوب غربي سوریه و شرق لبنان ،سرچشمه گرفته و به سمت جنوب جریان
پيدا ميکند و به دریاچه جليله در شمال شرقي رژیم صهيونيستي ميریتزد( MokhtariHeshi & Ghaderi

 )Hajat, 2008:56رود اردن به دو بخش اصلي تقسيم ميشود :اردن بالا :بين کوه هرمان و دریاچه جليلته
واقع شده است و اردن پایين :بين دریاچه جليله و دریای مرده قرار دارد رژیم صهيونيستي آب اردن بالا را
توس حاملهای آب منحرف و به مرکز و جنوب کشور خود ميبرد تعتارض و مناقشته اصتلي در رود
اردن بين رژیم صهيونيستي و دیگر کشورهای عربي حوضة رود یعني فلسطين ،سوریه ،لبنان و اردن است
وضعيت فعلي استفاده از منابع آب رود اثرات مضر و جبران ناپذیری بر محي زیست منطقه دارد استتفاده
بيش ازحد آب رود در بخش بالایي ،بخش پایيني را تبدیل به یک رود کوچک با  011تا  911متر مکعب
آب ساليانه کرده است که این خود منجتر بته شتوری و کتاهش کيفيتت آب در دریتای مترده ميشتود
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بهطورکلي ،نحوه استفاده از منابع آب در این رود نيز همانند سه رود قبلي با توجه به بحث حاکميت مطلا
و منافع ملي است و سهم کشورهای پایيندست نادیده گرفته ميشود که خود منجر به تعارض و درگيری
بين کشورهای ساحلي از یک طرف و ضربات جبران ناپذیری به محي زیست منطقته ميشتود( Potter,

 )et.al, 2010- Hoff et.al, 2011در جدول زیر به برخي از حوضههای رودهای بينالمللي مورد اختلاف
در جهان اشاره شده است
جدول  .1مهمترین منازعات بین المللی محیطی بر سر منابع آبی رودخانه ای
نام رود یا رودها

کشورهای ساحلی طرف منازعه با اهداف متضاد

علت اصلی منازعه و اختلاف

نيل

مصر،اتيوپي،سودان

جریان آب

دجله و فرات

عراق،سوریه،ترکيه

سد سازی ،جریان آب

اردن،ليتاني

فلسطين اشغالي (اسرائيل)،لبنان

جریان آب

یرموک

اردن،سوریه

جریان آب

ایندوس،ساتلي

هند،پاکستان

استفاده از آب جهت آبياری

گنگ

هند ،بنگلادش

سيلاب ،رسوبگذاری

مکونگ

لائوس،ویتنام،کامبوج،تایلند

جریان آب

پارانا

آرژانتين،برزیل

سد سازی ،سيلاب

لوکا

بوليوی ،شيلي

سدسازی ،شور شدن آب

ریوگراند ،کلرادو

مکزیک،ایالات متحده آمریکا

شوری،آلودگي وتغييرمسير

دریاچه های بزرگ

کانادا،ایالات متحده آمریکا

تغيير مسير آب

راین

فرانسه،آلمان،هلند ،سوئيس

آلودگي صنعتي

الب

چک،اسلواکي،آلمان

آلودگي صنعتي

سزاموس

مجارستان،روماني

آلودگي صنعتي

دانوب

چک،اسلواکي،مجارستان،آلمان

جریان آب ،سد سازی

منبع Zarghani, 2007: 158:

بحث و تحلیل
آشنایی با جغرافیای طبیعی و سیاسی کشور ترکمستان

از نظر موقعيت جغرافيایي ،ترکمنستان از جنوب با افغانستان و ایران ،از شمال با ازبکستان و قزاقستان و
از باختر با دریای خزر همسایه و از طریا این دریا با کشورهای جمهوری آذربایجان و روسيه نيز همسایه
است این کشور در سال  0330ميلادی بهواسطة فروپاشي شوروی به استقلال رسيد و پس از آن در اکتبر
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 0330با رأی مردم در همهپرسي استقلال ،موجودیت خود را بهعنوان یک کشور مستقل اعلام نمود و رسم ًا
نام «ترکمنستان» را برای کشور خود برگزید ترکمنستان دارای آب و هوای بياباني نيمه گرمسيری بتوده و
بيشتر این سرزمين خشک است به لحاظ ساختار سطح زمين ترکمنستان شامل دشتهای بياباني و فلتات
کم ارتفاعي است بيش از  11درصد سرزمين ترکمنستان را صحرای قرهقوم و بقيه آن را زمينهای بایر ،کوه-
ها ،رودها ،مردابها و زمينهای کشاورزی فراگرفته است ()Rashidi, 2014: 62

شکل  .1ویژگیهای جغرافیایی و طبیعی ترکمنستان

ميزان بارش ميانگين این کشور بين  011تا  101ميليمتر در نوسان است .رودهای مهتم ترکمنستتان از
کشورهای همسایه یعني ازبکستتان ،افغانستتان و ایتران سرچشتمه ميگيرنتد از مهمتترین رودخانتههای
ترکمنستان تجن ،آمودریا ،اترک و مرغاب بوده که از ارتفاعات کپه داغ سرچشمه ميگيرند( Hosseinpour,

 )1994:332شکل ( ،)0وضعيت جغرافيای طبيعي ترکمنستان را نشان مي دهد ،همچنانکه در این شکل به
خوبي مشهود است ،این کشور بهلحاظ اقليمي بهشدت با مشکل کمبود بارش و کمبود منابع آبتي روبترو
است این امر تاثير مستقيمي بر ساختار اقتصادی و بهطورمشخص کاربری اراضي دارد ،بهطوریکه ،به جز
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مناطا بسيار محدودی در شمال و جنوب ترکمنستان ،سایر زمينهای این کشور را اراضي بایر و غير قابل
مصرف به حيث کشاورزی دربرگرفته است
ترکمنستان پس از کشورهای آمریکا ،کانادا و روسيه ،چهارمين توليدکننده گاز دنيا محستوب متيشتود
دارابودن منابع گاز طبيعي فراوان و اهميت روزافزون آن ،وضعيت آینده ترکمنستان را در معادلتات جهتاني
انرژی روشن ميسازد علاوه بر ذخایر گاز طبيعي ،برابر گزارش منتشره در سایت بينالمللي انرژی ،ذخایر
نفت این کشور  011ميليون بشکه برآورد شده است .شغل بيشتر مردم ترکمنستان کشاورزی و دامپتروری
است و با وجود کمبود منابع آب ،کشاورزی از محورهای مهم توسعه اقتصادی در ترکمنستان محستوب
ميشود بهطوریکه توليدات کشاورزی در چند سال اخير  10درصد کل توليد ملي و  10درصتد اشتتغال
کشور را به خود اختصاص داده است مهمترین محصول کشاورزی در کشور ترکمنستان پنبه است که از
دوران حکومت اتحاد جماهير شوروی سابا که در پي رسيدن به اهتداف برنامتههای ختود ،نظتام تتک
محصولي را در کشورهای آسيایمرکزی رواج داد ،ترکمنستان را با توجه به موقعيت و شرای مستاعد آن
در زمينه توليد پنبه یاری نمود طبا نظر کارشناسان کشاورزی ،از نظر کيفيت و تنوع پنبه ترکمنستان پس از
مصر و از لحاظ ميزان توليد بعد از آمریکا و کانادا قرار دارد این کشور اولين ناحيه در جهان است کته در
آن پنبه رنگين کشت و توليد شده است پنبه خوراک اصلي صنایع نساجي و کشبافي ترکمنستان است که
در کنار صنایع نفت و گاز در اقتصاد ملي این کشور از جایگاه ویژهای برخوردار است این صنعت امروزه
علاوه بر اینکه باعث فعاليت دهها هزار نفر از اتباع ترکمنستان در کارخانجات و واحدهای توليدی صتنایع
نساجي این کشور شده است ،بهعنوان یکي از صنایع اصلي در این کشور مطرح استت کته توليتدات آن
بيشتر بر صادرات متمرکز شده و در واقع دومتين صتنعت ارزآور در ایتن کشتور ميباشتد گنتدم دیگتر
محصول استراتژیک کشور ترکمنستان است که در سالهای اخير تلاش دولت ترکمنستان علاوه بر رسيدن
به خودکفایي و خوداتکایي این محصول در پي صادرات آن نيز بوده است در حال حاضر نيمي از اراضي
مزروعي این کشور به کشت پنبه 01 ،درصد به کشت غلات و حبوبات و  01درصتد بته کشتت علوفته
اختصاص دارد به این ترتيب بزرگترین مصرف کنندگان آب در ترکمنستان کشت آبي و کشاورزی هستند
به طوریکه کشت پنبه ،غلات و سبزیجات  11درصد مصرف آب را تشکيل ميدهند ()Zonn et al,2018
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وضعیت آب در آسیایمرکزی و چالشهای موجود

منطقه آسيایمرکزی از جمله مناطقي است که بهصورت جدی با بحران منابع آبتي مواجته استت در
منطقه خشک و بياباني آسيایمرکزی دو رودخانه اصلي به نامهای سيردریا و آمودریا جریان دارند که پس
از گذشتن از خاک چند کشور به دریاچه آرال ميریزند درحقيقت ،زندگي مردم منطقه وابسته به آبي است
که از این دو دریاچه(سيردریا و آمودریا) سرچشمه متيگيترد( )AmirAhmadian, 2013:2عتواملي ماننتد
کاهش  95درصدی یخچالهای طبيعي آسيایمرکزی ،تقسيم غيرمنصفانه ذخایر آبي ،سدسازی و احداث
نيروگاههای عظيم مولد برق ،استتفاده نادرستت از چراگتاه و قطتع جنگتل ،افتزایش بيستابقه جمعيتت
آسيایمرکزی ،آبياریشدن ميليونها هکتار زمينهای بکر ،اتلاف  51درصدی آب در کانالهای قتدیمي و
استفاده غيرمؤثر از منابع آب ،گسترش صحراهای قرهقوم و قزلقوم موجب شده؛ حجم آب دریاچته آرال
در مقایسه با سال  0315بيش از  15درصد کاهش یابد البته ،بنابر اطلاعات جدیدتری کته در ستال 0100
بتتهدستتت آمتتده استتت ،بتتيش از 31درصتتد ستتطح آب ایتتن دریاچتته ازبتتين رفتتته است(شتتکل)0
()Hosseinpour,2017

شکل  .2در یاچه آرال در سال  1691و ( 2119خشکشدن حدود  61درصد آرال)

بيشک خشکشدن دریاچه آرال نتایج بسيار مخربي را بر محي زیستت آستيایمرکتزی و از جملته
ترکمنستان به دنبال داشته است ازبينرفتن هتزاران فرصتت شتغلي در بختش کشتاورزی و متاهيگيری،
باقيماندن هزاران تن املاح آلوده به کود و سموم شيميایي ،طوفانهای شن و ریزگردهای آلوده به نمک و
سموم تا شعاع  911کيلومتر ،نمکيشدن هزاران هکتار از زمينهای کشاورزی پيرامون دریاچه بته واستطه
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طوفان ریزگرد ،کاهش  91تا  95درصدی منابع آبي تاجيکستان (بهعنوان پرآبترین کشور منطقه) ،نابودی
حدود  01111هکتار مزارع پنبه و سایر کشتزارها در این کشور و مشتکلات متعتدد در زمينته تتأمين آب
شرب و کشاورزی برای کشورهای قرقيزستان ،قزاقستان ،ترکمنستان ،و ازبکستان و بخشي از چالشهای
زیست محيطي و اقتصادی -اجتماعي خشک شدن دریاچه آرال است ()Zarqani, 2009: 3

شکل  .3پیامدهای اقتصادی -اجتماعی خشکشدن دریاچه آرال .منبع)Zarghani, 2009: 6(:

در سال  0100سازمان منابع جهاني ،طي گزارش نسبت به بروز بحران آب در برخي کشورها هشدار
داد این گزارش به روشني نشان ميدهد کمربند غربي -عربي شامل کشورهای آسيایمرکزی مغولستتان،
افغانستان ،ایران ،پاکستان و شبه جزیرهی عربستان ،با بحران شدید آب روبرو خواهند شد( Hosseinpour,

 )2017این در حالي است که اقتصاد اغلب کشورهای آسيایمرکزی وابسته به آب است؛ اقتصاد سه کشور
قرقيزستان با  51درصد ،تاجيکستان  01درصد و ازبکستان  01درصد وابستگي مستقيم به آب و فعاليتهای
کشاورزی دارد ( )Dowling, 2006:22علاوه بر این ،کشوری مانند ترکمنستان که صادرکننده نفت و گاز در
منطقه است ،برای تأمين  31درصد از آب مصرفي خود به حوضه آبي دریاچه آرال وابسته است ازبکستان
نيز وضعيتي مشابه با ترکمنستان دارد آنچه موجب تبدیل بحران کمآبتي بته موضتوع مناقشتهبرانگيز ميتان
کشورهای منطقه شده است ،شرای خاص و متفاوت این کشورها در بهرهبرداری از منتابع آبتي موجتود
است دو رودخانه اصلي آمودریا و سيردریا در مسير حرکت ختود بته ستمت دریاچته آرال ،نخستت از
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قرقيزستان و تاجيکستان عبور ميکنند و از این رو اصطلاحاً به «کشورهای بالادست» 0مشهورند و در ادامه
وارد کشورهای ترکمنستان ،قزاقستان ،و ازبکستان ميشوند که از آنها تحت عنوان «کشورهای پایيندست»

0

یاد ميشود نکته شایان توجه اینکه کشورهای بالادست عليرغم برخورداری از منابع آبي ،از ذخایر نفت و
گاز محرومند و بهمنظور جبران آن و تأمين انرژی مورد نياز خود ،اقدام به احداث نيروگاههای متعدد بترق
آبي نمودهاند که از جمله مهمترین آنها ميتوان به طرح بزرگ احداث نيروگاه «قمبراته» از سوی قرقيزستان
و تکميل طرح عظيم نيروگاه «راغون» از سوی تاجيکستان اشاره نمود از آنجا که این نيروگاهها از نيروهای
آبي مولد برق استفاده ميکنند ،کشورهای پایيندست از کاهش آب رودخانههای آمودریا و سيردریا متضرر
ميشوند برای مثال ،ازبکستان بهعنوان کشوری که یکي از محصولات اصلي آن پنبه است ،بيشترین زیان را
ميبيند؛ زیرا پنبهکاری به آب فراوان نياز دارد و کاهش آب به منزله کاهش محصولات پنبه بهعنوان یکي از
محصولات اصلي صادراتي ازبکستان است همين مسئله موجب شده تاشتکند مخالفتت شتدید ختود را
نسبت به دو طرح یادشده ابراز نماید؛ بهگونهای که در یک مقطع زماني توانستت بتا استتفاده از لابيهتای
سياسي ،شرکت روسي «روسال» را که قرارداد تکميل نيروگاه راغون با تاجيکستان را امضا نمتوده بتود ،از
ادامه همکاری با تاجيکستان منصرف کند و نيز دولت چين را به کنارهگيری از احداث نيروگاه برق آبي در
رودخانه «زرافشان» متقاعد کند()koozegarKalechi,2012

شکل  .4وضعیت آبهای ورودی و برداشت شده کشورهای حوضه آبریز دریاچه آرال ()Glantz,2007
1. Upstream Countries
2. Downstream Countries
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کشورهای آسيایمرکزی برای تقسيم منصفانه ذخایر آبي ،تا کنون بيش از هشت لایحته را پيشتنهاد و
بررسي کردهاند ،ولي این لوایح مورد موافقت همه کشورها قرار نگرفته است از ایتنرو ،ایتن نگرانتي بته
وجود آمده است که «اگر مشکل آب با مذاکره حل نگردد ،جنگ بر سر آب آغاز خواهد شتد» بته ویتژه،
حمایت روسيه از کشورهایي مانند قرقيزستان و تاجيکستان ،ميتواند شروع این بحران را سرعت ببخشد
پيشينه تهدیدات و اقدامات کشورهای منطقه عليه یکدیگر نيز این مسئله را چندان دور از ذهن و واقعيتت
نميسازد برای مثال ،هنگامي که ازبکستان انتقال گاز به قرقيزستان را در زمستان سال  0111قطتع نمتود،
قرقيزستان در واکنش به این عمل ،اقدام به تخليه مقدار زیادی از آب سد «توختهگل» (که برای توليد بترق
استفاده ميشد) کرد؛ سدی که بخش قابل ملاحظهای از آب مور نياز کشاورزی ازبکستان را تأمين ميکند
در پي این اقدام ،ازبکستان با تأسيس پادگان نظامي در مرز با قرقيزستان ،با استتفاده از تانتک ،ماشتينهای
زرهي و چرخبالها ،شروع به تمرینات نظامي برای تصرف سد «توختهگل» کرد قرقيزستان نيز در مقابتل،
تهدید به منفجر نمودن این سد کرد ،که باعث از بين رفتن کليه زمينهای کشاورزی ازبکستان در درههای
«فرغانه» و «زرافشان» ميشد هرچند دامنة این بحران مدتي بعد فروکش کرد ،اما نمونه بارزی از پتانستيل
تبدیل مسئله بحران آب به مناقشه سياسي و رویارویي نظامي بين کشورهای منطقه آستيایمرکتزی را بته
نمایش گذاشت()koozegarKalechi,2012
نمونه دیگر از این مناقشات در منطقه ،در سال  ،0111هنگامي که ازبکستان انتقال برق ترکمنستتان بته
تاجيکستان را قطع کرد ماهيت خود را بهخوبي نشان داد اختلاف بر سر هزینه ترانزیت برق از ترکمنستان
به تاجيکستان بود ناکامي در توافا بر هزینه انتقال برق ترکمنستان از طریا ازبکستان ،دوشنبه را مجبور کرد
از حداکثر ظرفيت نيروگاهها برای توليد برق استفاده کند این مساله موجب شتد تتا تتامين آب ازبکستتان
کاهش یابد و عشاآباد را مجبور کرد بهطورمستمر جریان برق خود را طي مذاکرات انتقال ،متوقف نماید
درنتيجه ،بسياری از مردم تاجيکستان از سرما آسيب دیدند و کشاورزان ازبک خشکسالي را تجربه کردند و
دولت ترکمنستان درآمدهای خود را از دست داد( )Zakhirova,2013: 2009این وابستگي به منابع آب و
اهميت بالای آن برای توسعه اجتماعي و اقتصادی در منطقه بهگونهای استت کته برختي محققتان معتقتد
هستند ،تعریف فيزیکي -جغرافيایي آستيایمرکتزی براستاس تعریتف و توصتيف بتا مرزهتای حوضته
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رودخانهها نسبت به مرزهای بين دولتتي رویکترد معنتادارتری استت( Karthe, chalov and Borchardt,

)2015: 487
در شکل( ،)5فاکتورهای اصلي تنشزای هيدروپليتيک در منطقه آسيایمرکزی نشان داده شده استت
در کشورهای آسيایمرکزی با توجه به اینکه منابع آب محدود هستند ،اما تقاضا برای آب به دليل افتزایش
جمعيت ،گسترش شهرنشيني ،توسعه کشاورزی ،صنعتي شدن و رشد اقتصادی درحال افزایش است ،بته
همين دليل ،رقابت و درگيریهای بالقوه بر سر آب در بين استفادهکنندگان افزایش ميیابتد از طرفتي بتا
فروپاشي اتحاد جماهير شوروی و اعلام استقلال کشورهای آستيایمرکتزی ،ستازوکار استتفاده مشتترک
مسالمتآميز دورة اتحاد از بين رفت و پس از آن هریک از کشورها تلاش کردند در مبارزه برای استفاده از
آب ،منافع خود را تامين کنند( )Zonn et al,2018درواقع ،گذار از سيستم اقتصادی برنامتهریتزی شتده و
متمرکز به نظام بازارمحور بهنحو چشمگيری نظام نهادی ،سياسي و فني مدیریت آب در آسيایمرکتزی را
تغيير داده است( )Zhupankhan, Tussupova and Berndtsson, 2018: 754-755برای مثال ،تمرکززدایي
مدیریت منابع آب دولتهای جدید را که هنوز فاقد تجربه در مدیریت و سازماندهي فضاهای کشاورزی،
صنعتي ،شهری و بودند را مجبور به ارائه خدمات کرد این امر باعث شد دولتهتای منطقته هتر کتدام
سياستهای خود را بدون توجه به همسایگان دنبال کنند که این خود سبب ایجاد تعارضات و اختلافتات
شدید در حوزههای گوناگون از جمله متدیریت منتابع آبتي مشتترک گردیتد و روابت بتين دولتهتای
آسيایمرکزی بهطورعمده ،محدود به رواب مناقشهآميز ميان کشورهای بالادست و پایيندست حوضتة دو
رودخانه تبدیل شد()Zakhirova,2013: 2009
وجود دوگانگی

توسعه

تشدید
رفتار
تنشزای

از بین رفتن نظام
اشتراکی

کمبود

کشاورزی

شهرنشینی

جمعیت

منابع

بازیگران

ضعف تشکیلات

آب

رشد

صنعتی شدن

سازمانی

شکل  .5فاکتورهای اصلی تنشزای هیدروپلیتیک موجود در آسیایمرکزی
(منبع)Salehabadi, 2014:361 :
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تنگناهای هیدروپلیتیک ترکمنستان
وابستگی ترکمنستان به منابع آب همسایگان

خشکي هميشگي آب و هوا و قرارگرفتن ترکمنستان در کمربند خشک جهاني ،یکي از ویژگتيهتای
پایدار جغرافيای این ملت و سزمين است ترکمنها از این منظتر وابستته بته آبهتای وارده از سترزمين
کشورهای همسایهاند این درحالي است که ترکمنستان در زمينه مدیریت مصرف منابع آب تاکنون ناموفا
عمل کرده است بهطوریکه بهگفتة پروفسور اولي واریس ،ترکمنستان بهازای هر نفر 5/5 ،هزار متر مکعب
آب مصرف ميکند که جزء بالاترین نرخها در جهان است این رقم چهار برابر بيشتر از سرانه مصرف آب
در آمریکا و  09برابر بيشتر از چين است( )Hosseinpour, 2017ترکمنستان دارای اقلتيم خشتک و بترّی
است و حدود  1/5درصد از مساحت یا حدود  951111کيلومترمربع آن را صحرای قرهقوم تشتکيل متي-
دهد به جز در نوار بسيار کوتاه و کم وسعت کوههای کُپه داغ و پاراپاميز ،هيچ رودخانهای در تمام وستعت
 111011کيلومتر مربعي ترکمنستان شکل نميگيرد .کمي بارشهای جوی با ميانگين ساليانهای که حدودا به
 011ميليمتر ميرسد و تفاوت بسيار بارز ميانگينها ،درجات مطلا حرارت ساليانه و حتي روزانه ،حاکي از
تسل شرای صحرایي بر ترکمنستان است .در این حال ،اقتصاد کشاورزی و متکي به توليد پنبه که به آبياری
منظمي نيازمند است ،باعث ایجاد تنگناهای پایداری در برنامههای توسعهای این کشور شده است .درچنين
شرایطي ،وابستگي ترکمنستان به رودهای وارده از کشورهای همسایه از جمله ازبکستان و ایران متغير مهمي
در رواب این کشور و همسایگانش است کانال قرهقوم که از شاهکارهای مهندسي دهه چهل و پنجاه قرن
گذشته محسوب ميشده است که با نيروی کار گروههای زنداني و تبعيدی احداث شده است ،در طتولي
برابر  0011کيلومتر ،آب آمودریا را به سوی ترکمنستان هدایت ميکند .این کانال بخش اعظم آبهای مورد
نياز بخش کشاورزی ،صنعتي و شرب جمهوری ترکمنستان را فراهم ميکند آمودریا رودخانهای بينالمللي
است که سرچشمههای اصلي آن در کوههای هندوکوش ،از جمله کانال واخان و کوههای بدخشان ،ختلان و
قبادیان قرار دارد و پس از عبور از افغانستان ،تاجيکستتان و ستپس ازبکستتان از راه کانتال قترهقتوم وارد
ترکمنستان ميشود .تنگناها و نيازهای آبي سه کشوری که بخش عليا و وسطای این رودخانه را در اختيتار
دارند ،طرحهای توسعهای آنها در زمينه توليدات کشاورزی که لازمه آن گسترش سطح زیر کشتت زمتين-
هاست و بهویژه منابع متعدد رقابتي ،از جمله تداخل منابع قومي آنها ،امنيت آبي ترکمنستان را با پرسشهای
جدی مواجه ساخته است (.)Karimipour, 2001:83
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چالش موقعیت فرودستی ترکمنستان نسبت به همسایگان

در زمان شوروی ،مسکو بر تناسب توزیع منابع آب و انرژی در منطقه آسيایمرکزی نظارت ميکرد از
یک سو برای هر کشوری سهمي از آب درنظرگرفته شده بود و مسکو تضمين ميکرد که این ستهمبندی
رعایت شود از سوی دیگر ،ترکمنستان برای کشورهایي که در بالادست قرار داشتند ،گاز تهيه ميکرد کته
نياز این دو کشور به برق را در زمستان رفع ميکرد تا نيازی به جاریشدن حجم زیتادی از منتابع آب در
زمستان برای تأمين برق کشورهای بالادست نباشد با فروپاشي شوروی و شکلگيری کشورهای مستتقل
هر یک از این کشورها منافع خودشان را درپيش گرفتند و درنتيجه ،تعادل پيشين بههم خورد ترکمنستتان
نسبت به سایر کشورهای آسيایميانه در موقعيت فرودستي است درنتيجه ،ميتوان گفت منتابع آب ایتن
منطقه بين دو دسته از کشورها تقسيم شده است دستهی اول کشورهایي هستند که در بالادست رودهتای
اصلي منطقه قرار دارند و به همين دليل ،کمبود آب را تجربه نميکنند و دستتهی دوم کشتورهایي کته در
پایيندست این رودها قرار دارند گروه اول کشورهای قرقيزستان و تاجيکستان هستند که بخش زیادی از
قلمروشان در سرزمينهای مرتفع قرار دارد گروه دوم که شامل قزاقستان ،ترکمنستان و ازبکستان ميشتود
که اقليمي خشک و دشتها و بيابانهای فراوان دارند ()Dorkhor et al., 2013:46
بهطورکلي ،آمودریا و سيردریا تقریباً  31درصد آب قابتلاستتفاده در حوضتة دریاچته آرال را تتأمين
ميکنند که بهطورميانگين سالانه به  005کيلومترمکعب ميرستد  01درصتد بتاقيمانتده از رودخانتهها و
چشمههای کوچک دیگر تأمين ميشود تاجيکستان منطقه اصلي سرچشمه و جریان رودهایي استت کته
به دریاچه آرال ميریزد سرچشمة بيش از  55/1درصد از کل جریانهای شکل گرفته ،در خاک این کشور
ميباشد بيش از  05/9درصد نيز در خاک قرقيزستان شتکل ميگيترد( )Ohara, 2000:165-181بتا ایتن
وضع ،قرقيزستان و تاجيکستان با هم  15درصد گردش سالانة آب رودخانهها و مخارن آب حوضة آبریتز
دریاچهی آرال را شامل ميشوند و تنها  05درصد آن برای سه کشور دیگر باقي ميماند در این حال ،این
دو کشور بيشترین مصرف را در شرای کنوني از حوضه آبي دریاچه آرال دارند و هرگونه تغيير به کتاهش
سهم آنها منجر خواهد شد( )Ohara, 2000:165-181اگر اعداد را به صورت منابع آب سالانه برای هر نفر
تعریف کنيم ،گروه کشورهای اول  0111مترمکعب از آب رودخانه استفاده ميکنند درحالي که گروه دوم
تنها  911مترمکعب ،یعني  09برابر کمتر( )Hosseinpour, 2017مشاهده ميشود که سهم آب ترکمنستتان
از آمودریا نيز بسيار نتاچيز و انتدک استت(تاجيکستتان  ، %11افغانستتان  ،%1ازبکستتان  ،%0قرقيزستتان،
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قزاقستان و ترکمنستان هر کدام  9درصد) از آب این رودخانه را در اختيار دارند()Ghiasabadi, 2005:27
بهنظرميرسد که با توجه به توزیع نامتناسب منابع آب ميان این دو گروه از کشورها ،حل مسئلة آب در این
منطقه به مشارکت نزدیکتری نياز دارد درطول  05سال گذشته ،سطح همکاریهای منطقهای بتهشتدت
پایين بوده است؛ بهتبع ،تعارضهای منطقهای ،مسئله را پيچيدهتر کرده است ،بهطوریکه کشورها ،گهگتاه
درگير تعارضهای گستردهتری شدهاند برای مثال ،مسدودکردن منابع گاز در مرزهتا و درگيتری بتر ستر
پروژههای نيروگاههای برقآبي از جملة این مسائلند حتي افغانستان و ایران هم به واسطه رودهای اترک و
هریرود در موقعيت فرادستي نسبت به ترکمنستان قرار دارند و از این لحتاظ متيتواننتد حلقتة محاصتره
ترکمنستان را به تبع ،از تنگناهای ژئوپليتيک و هيدروپليتيک این کشور ،بيش از این تنگتر نمایند
تنشهای هیدروپلیتیک ترکمنستان و ازبکستان

آمودریا رودخانه مشترک بين دو کشور ترکمنستان و ازبکستان است که از رشته کوههتای هنتدوکش
واقع در کشور تاجيکستان سرچشمه ميگيرد و پس از خارجشدن از تاجيکستان مرز مشترک کشتورهای
افغانستان و ازبکستان را تشکيل داده و ضمن شکلدادن قسمتي از مرز ترکمنستان و افغانستان ،وارد کشور
ترکمنستان ميشود در ترکمنستان کانالهای متعددی برای امور کشاورزی و غيره از آمودریا جدا ميشتود
که معروفترین آن کانال قرهقوم است آمودریا در مسير خود پس از تشکيل قسمتي از مترز ترکمنستتان بتا
ازبکستتان وارد ازبکستتان ميشتود و درنهایتت بته دریاچته آرال ميریتزد( Mokhtari Heshi & Abdi,
 )2019:98دو کشور مزبور در سال  0330توافقي در زمينه تقسيم مساوی آب آمودریا بين خود امضا کردند.

کارشناسان ازبک خاطر نشان ميسازند که تقسيم مساوی آب آمودریا بين ترکمنستان و ازبکستان غيرمنصفانه
است ،زیرا  01ميليون نفر در ازبکستان به آب رودخانه آمودریا متکي هستند درحالي که در ترکمنستان فق 1
ميليون نفر به آب این رودخانه وابستهاند( )Baizakova, 2010:7علاوه بر این ازبکستان زمين بيشتری را مي-
بایست آبياری کند و آب ميبایست مسافتهای طولانيتری را طي کند در نظر آنان ،از نقطه نظر جمعيتي،
کل زمين نيازمند به آبياری و نيز ضایعات آب به هنگام تعيين سهميه آب ميبایستت در نظتر گرفتته شتود
ازبکستان همچنين ادعا ميکند که ترکمنها از سهميه خود تجاوز ميکنند ،ترکمنستان و ازبکستتان هریتک
حا دارند حدود  01کيلومتر مکعب آب از آمودریا بردارند .در واقع ،گفته ميشود ترکمنستتان بتال بتر 91
کيلومتر مکعب آب برداشت ميکند سرانه مصرف آب ترکمنستان به سبب متدیریت بستيار ضتعيف آب
حدود دو برابر ازبکستان است()Zarghani et al., 2017:114
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از جمله موارد چالشبرانگيز دیگر ميتوان به کانال قرهقوم اشاره نمود بزرگترین شبکة آبياری در منطقه
بياباني رودخانه معروف قرهقوم است که از محدوده بياباني جنوب شرق و جنوب ترکمنستتان عبتور متي-
کند( )QoliBaghde, 2001:235به علاوه در اکتبر سال  0111ميلادی ترکمنستان کار احتداث عظتيمتترین
دریاچه مصنوعي را در صحرای قرهقوم به نام دریاچه قرن طلایي آغاز کرد این دریاچه ،سبب نابودی بخش
شمالغربي صحرای قره قوم شد و پوشش گياهي آن به طول  1111- 9511کيلومتر ازبين رفت .تکميل این
دریاچه که قادر به ذخيرهکردن  090 – 051کيلومترمکعب آب خواهد بود ،نگراني و اعتراض فوری کشور
ازبکستان را ایجاد کرد؛ زیرا این کشور نميتوانست از آب باقيمانده و رسيده به کشورش برای آبياری زمين-
های کشاورزی استفاده کند ازبکستان استدلال ميکند که آب باقيمانده دارای محتوای بالایي از نمک است که
بهتدریج با بالارفتن گرما در صحرای قره قوم تبخير شده و نابودی زمينهای کشاورزی ازبکستان را به دنبال
خواهد داشت درواقع ،چنانچه ترکمنستان بخواهد با انجام طرحهای آبي مصرف آب خود را از آمودریتا
افزایش دهد ،عواقب این امر برای ازبکستان فاجعهآميز خواهد بود .استانهای اورگنج وقتره قالپاقستتان بتا
کمبود آب بيشتری مواجه خواهد شد و این عامل زمينهساز تنشهای قومي در منطقه متيشتود( & Kolaei

)Soltani, 2013: 22
هریرود و تنشهای آبی افغانستان با ایران و ترکمنستان

هریرود رودخانه مشترک سه کشور افغانستان ،ایران و ترکمنستان است هریرود از ارتفاعات هندوکش
در افغانستان سرچشمه و پس از طي 051کيلومتر در نزدیکي شهرستان تایباد به مرزهای افغانستان و ایران
ميرسد در ایران پس از پيوستن چند رودخانه فصلي به آن تا تنگه ذوالفقار که محل تلاقي مرزهای ایران،
افغانستان و ترکمنستان است ،خ مرزی ایران و افغانستان به طول  011کيلومتر را تشکيل ميدهد هریرود
در پل خاتون با کشفرود تلاقي و از آن به بعد تجن ناميده ميشود( )Zarghani & Lotfi, 2011: 71تجن
که  001کيلومتر مرز مشترک ایران و ترکمنستان را تشکيل ميدهد ،پس از خروج از مرز در دشت قرهقوم
پخش و در حوالي شهر تجن محو ميشود
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شکل  .9ویژگی های حوضه آبریز هریرود در سه کشور افغانستان ،ایران و ترکمنستان
()Zarghani & Lotfi, 2011:71

نظام بهرهبرداری از آب هریرود که از گذشته های دور تا اواخر قرن نوزدهم ميلادی بر اساس حقابهها
و رویههای معمول و مرسوم استوار و توس مردم و مقامات محلي اجرا ميشد کته بته دنبتال پيشتروی
نيروهای نظامي روسيه تزاری به سوی سرزمينهای آسيایمرکتزی و ترکستتان ،دستتخوش تغييتر شتد
پيشروی روسها در آسيایمرکزی مقارن ضعف دولت مرکزی ایتران و بتا تترک دعتاوی آن نستبت بته
سرزمينهای شمالي رود اترک و اميدواری برای حفظ اراضي جنوب آن همراه بود()Sinaee, 2011:202
درحاليکه ،بين ایران و افغانستان توافانامهای درباره تقسيم آب هریرود وجود ندارد ،بين دو کشور ایران و
ترکمنستان معاهداتي موجود است و براساس آنها سد دوستي نيز احداث شده است براساس توافاهای
بهعملآمده بين ایران و ترکمنستان ،چگونگي و ميزان بهرهبرداری از آب هریرود مشخص شده است ،ولتي
هيچگونه توافقي با دولت افغانستان که در وضعيت فرادست قرار دارد ،در این باره وجود ندارد افغانستان به
دليل کوهستانيبودن ،منشأ رودهای مهمي از جمله هيرمند ،هریرود ،پنجاب و سند است که به کشورهای
همسایه وارد ميشوند درواقع ،هرچند در گذشته با توجه بته مشتکلات سياستي بستيار زیتاد افغانستتان
برنامههای جدی برای کنترل آبهای فرامرزی خود نداشته ،اما در سالهای اخيتر مستئله بهرهبترداری از
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رودخانههای مرزی اهميت زیادی پيدا کرده است بنابراین ،دولت افغانستان اقتدام بته مطالعته و اجترای
پروژههایي برای ذخيره آبهایي از مرزهتا کترده و توجته جتدی بته ستاخت بنتدها و ستدها بتر روی
رودخانههای داخلي و منطقهای خود چون هریرود داشته است در همين راستا ،اکنون نيز بسياری هنوز در
کابل بر این نظرند که هریرود رودی داخلي و افغانستاني است( )Ramezani Bunesh, 2017:1گذشتته از
این ،اهميت رودخانه هریرود به لحاظ تأمين آب آشاميدني مشهد و بخشي از نيازهتای دشتت سترخس
مورد توجه است با اینحال ،تاریخچه توافقات ایران ترکمنستان بر سر هریترود بته دوران شتوروی بتاز
ميگردد و تعيين حقابه ایران و روسيه در رودخانههای مرزی از جمله هریرود ،در قترارداد (0300استفند
 )0033سهم دو کشور از آبهای سرحدی ،مساوی اعلام شد و سپس در مهرماه  ،0911بر سر چگونگي
استفاده از آب رودخانه و نيز احداث سد دوستي سهم هر یک از استفاده از آب و انرژی سد به صتورت
مساوی تعيين شد درمقابل ،عملاً بين ایران و افغانستان توافانامهای درباره تقسيم آب هریرود وجود ندارد
همين امر بر پيچيدگي و حل چالش رژیم آبي رودخانه هریرود ميافزاید
علاوه بر این دولت افغانستان علاوه بر سدهای سلما و پاشدان ،برنامه ساخت دو سد دیگتر بتر روی
هریرود را دارد تا بتواند بخشهای دیگر آبهای هریرود را مدیریت کند سد یتا بنتدهای دیگتری قترار
است طي کمتر از یک دهه آینده بر روی هریرود ساخته شوند در این شرای  ،هرچند از نگاه کابتل ستد
سلما تحول شگرفي در کشاورزی و توليد فرآوردههای آن در ایتن منطقته بته وجتود خواهتد آورد؛ امتا
نميتواند بهصورت جدی در تأمين آب سد دوستي مشکل ایجاد کند بهعبارتي ،سد سلما توان متدیریت
سيستماتيک آب را دارد و فاصله زیادی در حدود  111کيلومتر با سد دوستي دارد و تنها نزدیتک بته 91
درصد از حقآبه جغرافيایي از این رودخانه ،توس افغانستان مدیریت شده و افغانستان هنوز از  11درصتد
دیگر سهم بهره نميبرد اما بيگمان ساخت و تکميل سدهایي دیگر بر روی هریرود یا سدهای پاشتدان،
کفگان و تيرپل توس افغانستان ،ممکن است باعث شود  91درصد دیگر از آبهای حوضه هریرود نيتز
مدیریت شود و به کاهش سهم ایران و ترکمنستان بيانجامد( )Ramezani Bunesh, 2017:2پيشينة رواب
ایران و افغانستان نيز نشان ميدهد که افغانها از جایگاه فرادستي خود در زمينة آب بهخوبي بهتره گرفتته و
همواره ایران را تحت فشار قرار دادهاند و مشکلات بسياری را در سيستان ایران به وجود آوردهاند به هرحال،
اقدامات و ادامه سياستهای سدسازی افغانستان در سرشاخههای هریرود ميتواند چالشهتایي را بترای
رواب این کشور با ایران و ترکمنستان به همراه داشته باشد()Ahmadi et al., 2014:14
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چالش مرزی رودخانه هریرود براثر تغییرات مورفولوژیک

رودخانهها در مسير طبيعي خود ،بياعتنا به مرزهای سياسي مصنوعي ،به سرزمينها و مردمان سر راه
خود با گشادهدستي ،آباداني و سرزندگي ميبخشند؛ اما دستاندازی انسان به سامانهی رودها و برداشتت
بيملاحظة آب از آنها موجب برهمخوردن چرخة حيات و اقتصاد در یک یا چند کشور مستير ميشتود
همکاری نداشتن کشورهایي که ميزبان یک رودخانهی فرامترزی هستتند ،ممکتن استت بته خشتک یتا
کتتمآبشتتدن بخشتتي از بستتتر رود یتتا مصتتب آن و تالابهتتایي کتته وابستتته بتته رود هستتتند،
بيانجامد( )Mohammadi, 2016:1در بين مرزهای بينالمللي ،رودخانهها ،بهدليل تغيير مسير ،ناپایتدارترین
مرزهای طبيعي هستند تغيير بستر رودخانههای مرزی بهوسيله عوامل طبيعي و انساني (آنتروپوژن) ميتواند
منجر به آثار ژئوپليتيک و سياسي در مرزها شود و امنيت سازههای عمراني در مرز و حتي ستکونتگاههتای
انساني را در معرض تهدید قرار دهند از طرف دیگر ،با تغيير بستر رودخانه ،خطوط مرزی نيز تغيير ميیابد و
طبا پروتکلهای مرزی در هر موقعيتي که رودخانه با تغيير مسير روبرو باشد ،همان نقطه خ مرزی تلقي
ميشود( )Behniafar & Ghanbarzadeh, 2010:205این امر در نهایت ميتواند موجبات تنش و درگيری
را بين کشورهای همجوار فراهم کند بسياری از طول مرزهای ایران را رودها تشکيل ميدهند که برخي بته
دلایل توپوگرافيگ و فيزیوگرافي رودخانه و بستر آن درحال تغيير مسير بتوده و یتا برختي نيتز در معترض
احتمالي این پدیده ميباشند در این بين ،مسئلة رودهای هریرود بسيار حائز اهميت ميباشد هریرود (تجن)
بهعنوان یک مرز طبيعي بين ایران و ترکمنستان از محل پل خاتون شروع شتده و تتا انتهتای شتمالشترق
شهرستان سرخس امتداد ميیابد از لحاظ سيکل فرسایش هریرود در نقطه مرزی به مرحلة پيری رسيده و
شروع به مآندرهای زیاد از نوع محاط و دشتي ميکند از آنجا کته رودخانتههتا حالتت دینتاميکي دارنتد،
قلمدادکردن آنها بهعنوان خ مرزی با مشکلات زیادی روبرو ميشود .زیرا رودخانهها در طي زمان با تغيير
بستر و تحولات مورفولوژیک در حواشي مواجهاند مهمترین عوامتل تغييتر بستتر هریترود شتامل (گستل
هریرود ،ژنتيک رودخانه ،توپوگرافي و فيزیوگرافي منطقه ،شرای هيدرولوژیک ،جنس و بافت خاک ،سازند
زمينشناسي) و عوامل آنتروپوژنيک(سکونتگاههای مرزی ،تشدید کاربری زمين به کشتاورزی ،دامتداری،
شخم اراضي تا حاشيه رودخانه ،تخریب پوشش گياهي حاشيه رودخانه ،فقدان برنامتهریتزی در استتقرار
سکونتگاههای مرزی و ) ...ميباشد()Shakeri Zare et al., 2014:65
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جدول  .2عوامل محیطی و عوامل آنتروپوژن تاثیر گذار بر تغییر بستر هریرود

منبع Shakeri Zare et al., 2014:65 :

اترک :رودخانه مشترک ایران -ترکمنستان
موقعیت مکانی و جغرافیایی اترک

رود اترک در شمالشرقي و شمال ایران جاری بوده و جزء رودهای دائمتي و بتينالمللتي محستوب
ميشود طول رودخانه اترک از سرشاخههای آن در کوههای شاه جهان در خراسان شمالي تا دریای ختزر
جمعاً به طول  595کيلومتر است سرشاخههای اصلي و داخلي رود اترک در روستای چات با رود سومبار
بههم ميآميزند و از این نقطه مرز ایران و ترکمنستان به طتول  031کيلتومتر را تشتکيل ميدهتد( & Pilten

 )SeddiqBatahi Asl, 2016:103رودخانههای کال ایماني ،اینچه ،گرماب ،خرتوت ،سومبار ،چندیر ،نارلي
آجيسو ،قره یتيم ،کال قرهحجن(قره قچان) ،کلوقرب(کوله قورپ) ،نحيب(نجف) ،آقبند و ماسن مهمترین
رودخانههای تغذیهکننده اترک ميباشند اترک را ميتوان از لحاظ طبيعي و جغرافيای سياسي به دو بخش
زیر تقسيمبندی نمود

شکل  .7موقعیت مکانی رودخانه اترک در مرز مشترک ایران و ترکمنستان
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الف :اترک داخلی

رود اترک داخلي بهعنوان یکي از طولانيترین رودهای ایران ،از ارتفاعات نزدیک قوچان از کوههتای
سلسله جبال البرز سرچشمه گرفته که پس از مشروب نمودن دشتتهای قوچتان ،شتيروان و بجنتورد و
ملحاشدن چند شاخه مهم به آن از منطقة رضاآباد ميگتذرد اتترک بالتایي کته مستاحتي حتدود 0009
کيلومترمربع را شامل ميشود از منطقة رضاآباد تا قازانقایه را اترک مياني مينامند که مستاحت حوضته در
این قسمت حدود  00100کيلومترمربع ميباشد این رودخانه پس از گذشتتن از قازانقایته تتا دشتتهای
ساحلي دریای خزر به نام اترک سفلي معروف است کته مستاحت حوضتة ایتن قستمت حتدود 1531
کيلومترمربع ميباشد ،که در چات نيز رودخانه سومبار ترکمنستان به آن ميپيوندد ایتن رودخانته پتس از
عبور از بخش اینچهبرون به علت شتيب کتم زمتين ،در دشتت پختش ميشتود کته نتيجتة آن تشتکيل
دریاچههایي نظير آلاگل ،آلماگل و تنگلي بوده که نهایتاً در خليج حسنقلي(درصورت طغيان) به دریای خزر
ملحا ميشود()Ministry of Interior, 1998:72
ب :اترک خارجی (رودخانه سومبار ترکمنستان)

سومبار :رود شوری است که از ارتفاعات کوپه داغ در ترکمنستان سرچشتمه گرفتته و از سته شتاخه
ترکان و چندر و سومبار تشکيل شدهاست در نزدیکي چات به اترک ميپيوندد
اترک مشترک :رودخانه اترک مشترک از ایستگاه هيدرومتری چات در مرز ایران و ترکمنستان شتروع
شده و به دریای خزر ختم ميشود؛ آب این رودخانه بعد از عبور از بخش اینچهبرون و تنگلي ،در حوالي
پاسگاه پل توس سيستم تقسيم آب در دزبل ،سهم آب دو کشور مجزا ميشود که سهم آب ایران توست
کانال به دریاچه آلاگل و سپس به دریا ميریزد.
شيرین چای :از رباط و گيفان سرچشمه گرفته و در شرق باشقلعه به اترک ميپيوندد.
حسن قلعه :از حسن قلعه سرچشمه گرفته و در شترق رضتاآباد بته اتترک ميپيونتدد( Ministry of

)Interior, 1998:72
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جدول  .3زیرحوضههای اصلی اترک

منبع)Iran Water Resources Management Company, 2004( :
تأثیر رودخانه اترک بر روابط ایران و ترکمنستان

سرزمين و در مقياس گستردهتر فضای سرزميني ایران ،دومين تأمينکننده آب شيرین ترکمنستان استت
در مرزهای ایران و ترکمنستان ،هيدروپليتيک رودخانههای مرزی بين دو کشور ،هميشه منشاء نقتد آفرینتي
رواب ميان دو کشور بوده است هنگامي که مرزهای سياسي و جغرافيایي دو کشور در زمان حکومت تزارها
در روسيه تثبيت نشده بود و ترکمنهای دو سوی مرز زندگي کوچنشيني داشتند ،اختلاف در بهرهبرداری از
منابع آبي محدود بوده است( .)Paknejad & Ezzati, 2011:31اترک و شاخههای اصلي و فرعي آن عمدتاً
به صورت متوالي از ایران سرچشمه گرفته و با آورد ساليانه حدود  001ميليون مترمکعتب از کشتور ایتران
خارج ميشوند ( )Pilten & SiddiqBatahi Asal, 2016:102غير از رودخانههای دائمتي اتترک ،کلتات
نادری ،درونگر ،هریرود (تجن) و سومبار ،که از خاک و فضای سرزمين ایران به سوی ترکمنستان جتاری
هستند؛ چندین رودخانه با دبي متغير و فصلي مانند شورلا ،چهل کمان ،چهچه قتره تکتان و لتاین نيتز ،از
ارتفاعات مرزی هزار مسجد به دشتهای پست ترکمنستان سرازیر متيشتوند(Karimipour, 2015:128-

 )129تنها حجم وارده از طریا اترک و هریرود به ترکمنستان به ترتيب ساليانه  015و 191ميليون متر مکعب
است؛ این در حالي است که شمال شرقي ایران در شمار مناطقي با تنگناهای آبي است که ميتوان با ایجتاد
سدها و بندهای مخزني و انحرافي بر روی رودخانههای یتاد شتده ،بخشتي از نيازهتای آن را تتأمين کترد
( .)Karimipour, 2001:83باید اضافه کرد که در کل شرق و شمال شرق ایران جمعيت و فعاليت اقتصادی
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در ظرف چند دهه چندین برابر گذشته شده است برداشت و کنترل آبهای صنعتي به حداکثر رسيده است
و کار چنداني نميتوان درباره آبهای سطحي که به علت برداشت بيرویه چاهها سفرههای زیرزمينتي بتا
بحران روبرو است ،انجام داد ()Papoli Yazdi, 2012:139
لازم به ذکر است ،کشور ایران در حال حاضر ،در شمار کشورهای بحراني از منظر تنشهای آبي است
در شاخص مدیریت منابع آب ایران با امتياز  0/11از  011در رتبهی  090در بين  099کشور قترار دارد و
بهطورکلي تمام رودخانهها ،دریاچهها ،تالابها ،آبخوانها و دشتهای کشور با عتدم تخصتيص بهينتهی
منابع آب و خشکي مواجه هستند( )Jalili Kamjoo, 2015گزارشها نشان ميدهد ،کشور ایران در ستال
 0105ميلادی جزو کشورهای دچار بحران جدی آب خواهد بود ميانگين بارش در جهان 105 ،ميليمتر و
در ایران  051ميليمتر است براساس برآوردها ،در سال آبي  ،30-35سطح آبخوانها ،کاهشي نزدیک به
 11درصد داشت ( )KavianiRad, 2016:15این وضعيت فق شامل استانهای شرقي ،مرکزی و جنوبي
نميشود ،بلکه استانهای شمالي ،نيز از وضعيت چندان مناسبي برخوردار نيستتند بتهطورمثتال ،متوست
بارندگي ساليانه در استان خراسان شمالي(در مرز مشترک با ترکمنستان) حدود  031ميلتيمتتر استت کته
اندکي بيشتر از متوس بارندگي ساليانه ایران و حدود یک سوم بارندگي جهاني ميباشد ،با اینحال ،ميزان
بارش در خراسان شمالي برابر با  0111متر مکعب در سال متيباشتد کته بته مترز تتنش آبتي نزدیتک
است( )Hoshmand,2016همچنين درحال حاضر ،بخش زیادی از زمينهای کشاورزی ایتران در شتمال
کشور(استانهای گلستان و اردبيل) بهدليل کمبود آب شيرین پایدار به زیر کشت نمتيرود و ایتن مستئله
باعث از بين رفتن منافع ملي ایران در عرصه اقتصادی شده است نمود عيني چنين مشکلاتي باعث تحرک و
توجه مسئولين دولتي به حوضه های مشترک آبي گردیده است پرویز فتاح وزیر وقت نيرو در ایتن رابطته
چنين ميگوید «:جمهوری اسلامي ایران در رابطه با آبهای مرزی مشترک با همسایگان خود مطابا با منافع
ملي عمل ميکند چرا که آبهای مرزی جزء منافع ملي هر کشوری است و مرزنشينان ایران نيز از این آبهتا
بهره ميگيرند ،البته مهار آبهای مرزی تابع شرای بينالمللي استت»() Paknejad and Ezzati, 2011:21
علاوه بر آن در دولت یازدهم نيز دو ميليارد دلار بودجه برای مهار آبهای مرزی اختصاص داده شده است
()Sabouri & Banaee, 2015
اترک و شاخههای اصلي و فرعي آن اغلب از داخل ایران سرچشمه ميگيرند که از این لحاظ ایران در
موقعيت فرادستي قرار دارد هرچند بهصورتکلي ،رواب ایران و ترکمنستان روابطتي دوستتانه و همگترا
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است ،اما با توجه به موقعيت فرادستي ایران ،این رودخانهها ميتوانند درآینده منشاء اختلاف ميان دو کشور
باشند مثال عيني آن استفاده از موقعيت فرادستي دو کشور ترکيه و افغانستان در رابطته بتا عتراق و ایتران
است منتها بهنظر ميرسد با توجه به مشکلاتي که ایران خود از ناحيه آب دارد ،این مسئله چالشي حتمتي
برای آینده آب ترکمنستان در موقعيت فرودستي نسبت به ایران خواهد بود و در آینتده ،آبهتای وارده از
ایران و کنترلهای احتمالي بر روی آنها ،ميتوانتد یکتي از منتابع تتنش و مشتاجره بتين دو کشتور باشتد
(.)Karimipour,2015: 83

نتیجهگیری

در حيات و توسعه جوامع منابع آب نقش بي بدیلي دارد و از اینرو ،دسترسي پایدار و مطمئن به منابع
آبي همواره از دغدغه های جوامع بهخصوص در مناطقي با اقليم گرم و خشک و بياباني بتوده استت از
طرفي ،بروز تحولات طبيعي و انساني همانند پدیده تغيير اقليم و تداوم خشکسالي در برخي منطقه ،افزایش
شدید ميانگين دما و به تبع آن افزایش تبخير منابع آبهای سطحي ،شهری شدن جمعيت جهتان و افتزایش
مصرف بيرویه آب ،تهدید امنيت غذایي و رویکرد کشورها در کشت محصولات اصلي غذایي با وجتود
کمآبي ،امنيتي شدن موضوع آب و در مجموع آینده نگرانکنندهای را در زمينته بحتران آب بته ویتژه در
منطقه جنوب غرب آسيا و آسيایمرکزی ترسيم ميکند
آسيایمرکزی مدت طولاني است که بهعنوان کانون داغي که در آن پتانستيل افتزایش تتنش بتر ستر
رودخانههای مرزی و اختلافات بالقوه قومي و اقتصادی در آن بالاست شناخته ميشود آنچه رقابت بر سر
آبهای مشترک مرزی را جدیتر ميکند ،ماهيت رواب بين کشورهای بالادست و پایيندست رودخانه-
هاست که بهره برداری از آب را به یک اهرم سياسي تبدیل ميکند درواقع ،در سرتاسر دنيا به طور معمول
کشورهای واقع در قسمت عليای رودخانه ميتوانند بر سرنوشت و رونتد توستعه اقتصتادی -اجتمتاعي
کشورهای سفلي تأثير بگذارند و با تغيير مسير آب و یا تهدید به انجام تغيير آن ،کشورهای پایيندست را به
سمت و سوی مورد نظر خود بکشانند نکته حائز اهميت در آن مزیتتي استت کته کشتورهای فرادستت
رودخانه دارند و به واسطه در اختيار داشتن این مزیت از فرصت چانهزني بالاتری در مناستبات منطقتهای
برخوردارند درمقابل ،کشور فرودست در حالت ضعف و انفعال قرار گرفتته و توانتایي تغييتر جتدی در
مناسبات ومبادلات منطقهای را ندارد در این بين ،موقعيت جغرافيایي ترکمنستان و موقعيت فرودستي ایتن
کشور ،نسبت به کشورهای آسيایمرکزی ،ایران و افغانستان ،بهگونهای است که برای این کشور تنگناهای
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زیادی را به بار آورده است این مسئله در باب تنگناهای آبي شتدت بيشتتری دارد؛ بتهگونتهای کته ایتن
وضعيت ،ترکمنستان را در رابطه با اغلب کشورهای آسيایمرکزی و همچنتين ایتران و افغانستتان کاملتاً
وابسته و منفعل ساخته است و این کشور در وضعيت کمآبي و تنشهای غيرقابل اجتناب آبي خواهد بود
بحران آب در آسيایمرکزی فق مختص ترکمنستان نيست ،حتي کشورها فرادست و پرآب که بيشتترین
سهم از منابع آب موجود(دو رودخانه آمودریا و سير دریا) را دارند نيز مصون از ایتن چتالشهتا نيستتند
مسئله هنگامي حادتر ميشود که هر پنج جمهوری آستيایمرکتزی و افغانستتان کشتورهای محصتور در
خشکياند که دسترسي به آبهای آزاد ندارند مضاف براین ،همانند برختي منتاطا در حتال توستعه دنيتا،
تغييرات شدید اقليمي و مسئله خشکسالي ،کمي بارش ،ناکارآمدی در متدیریت مصترف و اتکتای ایتن
کشورها به کشاورزی نيز تا حدود زیادی شرای را برای جمهوریهای آسيایمرکزی دشوار ساخته است؛
به همين دليل کشورهای آسيایمرکزی برای تقسيم منصفانه ذخایر آبي تا کنون بتيش از هشتت لایحته را
پيشنهاد و بررسي کردهاند ،ولي این لوایح مورد موافقت همه کشورها قرار نگرفتته استت ازایتنرو ،ایتن
نگراني به وجود آمده است که«اگر مشکل آب با مذاکره حل نگردد و کشورها تعامتل مطلتوب و لتازم را
برای تفاهمي با رعایت منافع مشترک نداشته باشند؛ تشدید منازعه بر سر آب دور از انتظار نخواهد بود» از
طرفي ،دسترسي ایران و ترکمنستان هم به هریرود به دليل اجرای پروژههای متعدد سدسازی افغانستان بتا
چالش مواجه شده است بر این اساس ،بر خلاف گذشته که بخش عمده آب هریرود به دليل فقدان سد در
مسير آن در خاک افغانستان ،غالبا به سمت مرزهای ایران و ترکمنستان جریان داشت ،با اجرای پروژههای
سدسازی افغانستان بهشدت کم آب خواهد شد علاوه بر اینکه به دليل بحران کم آبتي در ایتران بتهویتژه
نيازهای روزافزون آبي در استانهای خراسان شمالي و خراسان رضوی ،مدیریت و مهار رودهای مرزی در
دستور کار وزرات نيرو قرار گرفته است از اینرو ،به نظر ميرسد ترکمنستان بهدليل موقعيتت فرودستت
وارد چالش هيدروپليتيکي جدی با همسایگان خواهد شد
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