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 چکیده

( خود از موقعيتت فرودستتي دستکشورهایي که از حيث منابع تأمين آب در رابطه با همسایگان )بالا

آبریز  ةحوض)در  ننانچه نتوانند نظر مساعد همسایگاچویژه به؛ کنندعمل مي انهمنفعلبرخوردارند، اغلب 

دچار چالش و نزاع خواهند شتد   هاهمسایهاین با ، مشترک( را با خواست خود جلب و همراه سازند

 عنتوانبتهکشورهای بالادست از ایتن موقعيتت  ،ًصادق است؛ آنجایي که گاهااین موضوع هم عکس 

بتا روش  ،این پتژوهشنمایند  برداری ميبهره جهت فشار بر رقيب و امتيازگيری بيشترابزاری سياسي 

ترکمنستان  تنگناهای هيدروپليتيکو تحليل بررسي به دنبال  ،تحليلي و با استناد به منابع معتبر -توصيفي

 ت جغرافيایي و وضعيت هيتدروپليتيکموقعيکه  در رابطه با همسایگان است  مفروض مقاله این است

 ،همستایگان ختود در ایتن زمينته باای است که این کشور گونهبهمنابع آب تامين ترکمنستان از حيث 

دهتد ترکمنستتان نستبت بته اغلتب پژوهش نشتان متي هایافتهی های اساسي خواهد داشت چالش

ه )از ناحيصورت بالقوه)از ناحيه ایران( و بالفعلفرودستي قرار دارد  این مسئله بههمسایگان در موقعيت 

 بتروز چتالشهتای زمينته ةکننتدایجاد( بترای ترکمنستتان رکزیمافغانستان و چهار جمهوری آسيای

گذاری برخي متغيرها تاثيرضمن اینکه   همسایگان خواهد بود رابطه بادر این کشور برای  هيدروپليتيک

و به تبتع آن ها، افزایش نسبت شهرنشيني و تغيير سبک زندگي چون تغيير اقليم و تداوم خشکساليهم

قطتع در طور، بتهضرورت توليد برخي محصولات کشاورزی استراتژیک افزایش شدید مصرف آب و

 موجب تشدید بحران هيدروپليتيک بين ترکمنستان و همسایگان خواهد بود   ،ای نزدیکآینده

 مرزیرودهای ، ایران، مرکزیآسيایترکمنستان، هيدروپليتيک،  کلیدی: گانواژ
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 مقدمه

 ،رواز ایتنرود  شتمار متيعه و آباداني بهارزشمندترین عامل حيات و مهمترین رکن توس عنوانبهآب 

ها های جدید بين ملتها و بحرانموجود و ایجاد چالش هاینقش مهمي در تشدید تنش ،آبي منابع کمبود

هتای ها دارد  رقابت برای منابع آب مشکلاتي را موجب خواهد شد؛ به این صورت که دولتو حکومت

خود خواهند داشت  گذاشتن همسایگان نيازمندهای فشار بيشتری برای تحت فشارمدارای ذخایر آبي اهر

ثبتاتي ای تأثيرگتذار بتوده و منتاطا دارای کمبتود آب را بته بيشتدت بتر تتوازن منطقتهاین مسئله بهو 

 ةحوضت آبته( در)حتاآب حتا ستر بر (  در این بين، مناقشهCamp & Harkawy, 2004:167کشاند)مي

-بين مرزهای از فراتر که هایيآبخوان آب یا است مشترک کشور یا چند دو بين که هایيدریاچه و هارودخانه

 و دجله اردن، رودخانه نيل، رودةکند  حوضمي تررا پيچيده و مدیریت منابع آب دسترسي مشکل اند،المللي

 جملته منتاطقي از رود، سيحون )سيردریا(، جيحون )آمودریتا( و    اروند پوترا، براهما و گنگ سند، فرات،

 است   فعليت رسيده به یا اینکه بوده بالقوه امری آنها در آب سر بر مناقشه که هستند

آب  چالش کمبتود قبال در کشور یک پذیریمهم آسيب هایشاخص به رودها یکي از وابستگي ميزان

 کته نيروهتایي برابر در را آنها آب از فراسوی مرزها، ورودی هایجریان به کشورها است  در واقع، اتکای

 تترجدی پذیریآسيب این آب، برای تقاضا افزایش با و سازدمي پذیردارد، آسيب قرار کنترل شان از خارج

کشورهای واقع در قسمت عليای رودخانه  کهطوریبه نيز عمدتا این چنين است در سرتاسر دنيا شود مي

اجتماعي کشورهای سفلي تأثير بگذارند و با تغيير مستير  -توانند بر سرنوشت و روند توسعه اقتصادیمي

تغيير آن، کشورهای پایين دست را به سمت و سوی مورد نظر خود بکشانند  نکته  آب و یا تهدید به انجام

داشتتن ایتن ة دراختيارواستطورهای فرادست رودخانه دارند و بهمزیتي است که کش ،حائز اهميت در آن

ای برخوردارنتد و در مقابتل، کشتور فرودستت در زني بالاتری در مناسبات منطقهاز فرصت چانه ،مزیت

ضمن  اختيار ندارند ای را دروپليتيک قرار گرفته و توانایي تأثيرگذاری مناسبات در مبادلات منطقهضعف ژئ

شدن جمعيت و شهری ها، افزایشچون پدیده تغيير اقليم و تداوم خشکسالي اینکه متغيرهای مهم دیگری

 مشترک هایآب از استفاده سر نحوه بر ایمنطقه هایتنش افزایش زمينه را برای آن، تغيير سبک زندگي و   

 ,.Barghi & Ghanbari, 2010:4-5, Zarghani et al)کنتدفراهم مي خشکنيمه و خشک مناطا در ویژهبه

2017:24, Salehabadi, 2014:348-349) های آنها در حوضه آبریز و اختلاف مرکزیآسيای  پنج جمهوری

یا مصتاد ،هایگر و موضوع بستيار مهتم حقابتهمشترک، موقعيت فرادستي و فرودستي آنها نسبت به یکد
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از این ناحيته، بازتتاب تقستيمات عصتر  مرکزیآسيایحقيقت، معضلات روشني در این زمينه هستند  در

شوروی و استقلال آن کشورها پس از فروپاشي شوروی است که بر همته ارکتان )فرهنگتي، اقتصتادی، 

شته است  بتدین ترتيتب، بته دنبتال تعيتين مرزهتا در های مذبور تأثير گذاسياسي، امنيتي و   ( جمهوری

کننده منابع ارندگان منابع آب و کشورهای مصرفدر عصر استالين، آن کشورها به دو دسته د مرکزیآسيای

حيث، کشورهایي مانند قرقيزستان و تاجيکستان در موقعيتي قرار گرفتند که جزو این آب تقسيم شدند  از 

ادست( و کشورهای ازبکستان و ترکمنستان و بخشتي از قزاقستان)کشتورهای دارنگان آب)کشورهای فر

از دو منبتع  مرکتزیآسيایدرصد آب در  31کننده آب قلمداد شدند  حدود کشورهای مصرف فرودست(

( و البته این دو رودخانه کانون بحران Nouri Kalaghabad, 2012:145)ای آمودریا و سيردریا استرودخانه

هستند؛ زیرا کشورهای حاشيه این دو رودخانه بزرگ نقش نابرابری در استفاده از آب  مرکزیآسيایآب در 

جتوار دارد، بتا دارند  در این بين ترکمنستان به علت موقعيت فرودستي که نسبت به اغلب کشورهای هم

ستت کته بتا ترکمنستان کشوری ا وجود بيشترین مصرف، دارای کمترین سهم از منابع آبي موجود است 

بتار  ،هتامشکلات و تنگناهای مختلف جغرافيایي، اقتصادی، اجتماعي روبرو است و برخي از ایتن چالش

شود  محصوربودن در خشکي های ژئوپليتيک برای ترکمنستان مينجر به بروز بحرانسياسي پيدا کرده و م

قتوم در گسترش صحرای قرهخشک و های آزاد، غلبه اقليم خشک و نيمهدسترسي ترکمنستان به آبو عدم

درصد مساحت کشور، فقدان عما استراتژیک در مقابل برخي کشورها از جمله ایران، وابستگي شدید  11

، مرکتزیآستيایبه منابع آب شيرین کشورهای پيراموني از جملته ایتران، افغانستتان و دیگتر کشتورهای 

، نظتام مرکتزیآستيایای دیگر کشتورهای ای، ریلي و شوسههای ارتباطي دریایي، لولهوابستگي به شبکه

های کره شتمالي، اریتتره، کوبتا و شباهت به سيستم حکومتيردموکراتيک، بسته و پليسي که بيسياسي غ

(  Karimipour, 2015:128)رو ترکمنستتان استتهتای پتيش، بخشي از تنگناها و چالشبلاروس نيست

هرکتدام از  ،روپذیری بالایي استت و از ایتنيبدارای سطح آس ،کشوری با چنين مشکلات ،طبيعيطوربه

 تواند امنيت ملي کشور ترکمنستان را با تهدید روبرو سازد  مشکلات فوق مانند بحران آب مي

 روش تحقیق 

ای به دنبال پاسخ به این سوال تابخانهتحليلي و با استناد به منابع معتبر ک -این پژوهش با روش توصيفي

افغانستتان و ایتران چگونته  ،مرکزیآسيایاست که مناسبات هيدروپليتيک ترکمنستان با همسایگانش در 

مفروض پژوهش آن است که موقعيت جغرافيایي ترکمنستان به دليل اقليم خشک و قرار گرفتن در ؟ است
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این کشور و عدم مدیریت بهينه مصرف آب،  فرودست نسبت به منابع آبي مشترک با همسایگانوضعيت 

 های هيدروپليتيکي با همسایگانش مواجه خواهد ساخت را با چالش

  نظریمبانی 

 هیدروپولیتیک

ها نقش آب در مناسبات و مناقشات اجتماعات انساني، ملت ةهيدروپوليتيک یا ژئوپليتيک آب به مطالع

ای، کشورها و یا بين آنها و دارای ابعتاد فراکشتوری، منطقتهپردازد؛ اعم از این که در داخل ميها دولتو 

یک دانش علمي مشخص،  عنوانبهپليتيک ظهور هيدرو(  HafizNia, 2017:102المللي باشد )جهاني و بين

بتا آن و همچنتين رشتد  عمده حاصل افزایش آگاهي نسبت به اهميتت آب و موضتوعات مترتب طوربه

 ,Araqchi)یستت در کشتورهای پيشترفته شتمال بتوده استتزخودآگاهي درخصوص اهميتت محتي 

رعت ستئل مربوط بته آب را آغتاز کردنتد بتهگران مسانظران و پژوهشاز هنگامي که صاحب ( 2014:95

المللتي، آب یک عامتل اجتمتاعي بستيار مهتم در ستطح بينوجهي است  ای چنددریافتند که آب پدیده

سرمنشتا بستياری از رفتارهتای اجتمتاعي، سياستي و  ،ضتمناست  در ای و محليای، ملي، ناحيهمنطقه

(  این امر Papoli Yazdi and Vosoughi, 2011:11است)« ساختارهای مربوط به استفاده از آب» اقتصادی

باشد، زیرا گروهای انساني همتواره بتر ستر منتابع یکي از مهمترین دلایل پيدایش دانش هيدروپليتيک مي

 ( Araqchi, 2014:96)کننداخته و با یکدیگر منازعه ميابت پردارزشمند و کمياب آب به رق

محيطي آب تعریف کرد که لعات وجوه سياسي، اقتصادی و زیستدانش مطاتوان ميپليتيک را هيدرو

ای، کاميابي و توسعه اقتصادی و توسعه پایتدار زیستت سياسي جامعه، امنيت منطقه تهدف آن ارتقاء ثبا

(  با نگاهي به ادبيات و متون هيدروپليتيک، چهتار گترایش قابتل تشتخيص khel, 2011:1)استمحيطي 

آب، جامعه و فرهنتگ  در  -1آب و امنيت  -9زیست آب و محي  -0منازعه و همکاری  ،آب -0: است

این بين، آب و امنيت سومين گرایش مطالعاتي در هيدروپليتيک است که توجه بسياری را به سوی ختود 

تتر کته در یتک زمينته وستيع کاهش آبحال های امنيتي رقابت بر سر منابع درچالشاست   جلب کرده

شدت با سياست گره خورده و مستائل متدیریتي آب را بته به، گرددزیست محيطي را نيز شامل ميتامني

آب جایگزین نتدارد و امر به این جهت است که  نای(  Turton, 2001:6)امنيتي بدل کرده است يموضوع

  اقتصادی و بقای موجودات ضروری است ةای است که وجود آن برای توليد مواد غذایي، توسعدهتنها ما
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توان نتيجه گرفتت سادگي مي، بهروینا هر سه ویژگي فوق با زندگي انسان و جوامع گره خورده است؛ از

 ای تنگاتنتتگکتته دسترستتي بتته آب شتتيرین بتتا امنيتتت و ثبتتات جوامتتع انستتاني گتتره ختتورده و رابطتته

هتا و بتروز جنگنظران معتقدنتد منشتاء بستياری از صتاحب ،این اساسبر ( HafizNia,2017:102)دارد

 ,Araqchiده خواهتد شتد)يتدریج از منابع انرژی و معدني بته ستوی منتابع آب کشتمنازعات سياسي به

داننتد و ی کنوني را ستده هيتدروپوليتيک ميسده ،هاتيسين(  این چنين است که برخي از ژئوپلي2014:99

واهد بود خای در جهان به دليل بحران برآمده از کمبود آب های منطقهها و جنگمعتقدند که بيشتر درگيری

(Kaviani Rad, 2005:339  ) پوتيکا( بته هنگتام برشتمردن  پيتر هاگت در مدل فرضي خود )هایچنانکه

زا، ميان کشورها، شش تنش را در ارتباط با موضوع آب و از ميتان آنهتا تنش گانه جغرافيایيمل دوازدهاعو

 ( Hogget, 1997:372دهد )های مشترک نسبت ميچهار موضوع را به آب

آبي یک موضوع جدی و استراتژیک مثابه یک منبع قدرت است و کمدر رویکرد امنيتي به آب؛ آب به

قتدرت  ةکننتد، عامل تعيتيننتيجهو دراست گذار ها اثري ملتعه اقتصادی و اجتماعتلقي شده که بر توس

محور به موضوع نگتاه  -های امنيت دولتاساس دیدگاه گفتماننظران براست  این گروه از صاحب سياسي

آبي، ممکن است بتر ستر آب بتا یکتدیگر بته جنتگ های گرفتارِ معضل کمکنند و معتقدند که دولتمي

پراکندگي ميزان بارش در جهان بسيار ناهمگن بوده و بته لازم به ذکراست، (  Askari, 2002:497بپردازند)

های کره زمين که خشکي زدرصد ا 11ای که گونهکند، بهک ميهای شيرین در جهان کمتوزیع نامنظم آب

درصد  0تنها  شود وميخشک در شمال افریقا، استراليا و خاورميانه مربوط های خشک و نيمهبه سرزمين

(  در کنار کمبود شدید منابع آب شتيرین در Shootar, 2007:60)ی شيرین جهان را در اختيار دارندهابآ

توزیع نامناسب و ناهمگون منابع آب شيرین در بين مناطا کشورهای جهان، بروز مستائلي نظيتر:  ،جهان

یي، گسترش گرا، گسترش شهرنشيني، رواج فرهنگ مصرفرشد جمعيت، ارتقاء سطح زندگي و بهداشت

ای گونهزون مصرف آب در جهان شده است، بهصنایع، کشاورزی و غيره، موجب افزایش شدید و روزاف

برابتر شتده  15بته سته قترن قبتل  برابتر و نستبت 01که مصترف آب نستبت بته اوایتل قترن بيستتم، 

)کمتر های آبسهم بسيار ناچيز منابع آب شيرین جهان از مجموعه ،(  بنابراینMokhtari, 2013:50)است

فقر شدید منابع آب شيرین در  ،ویژههاز یک درصد(، توزیع ناهمگون منابع آب شيرین در مناطا مختلف، ب

مناطقي از آسيا، آفریقا، استراليا؛ سرانجام افزایش بيست برابری مصرف آب در سطح جهتان، سته چتالش 
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های امنيت ملي آنها تبدیل کترده ه دارایيها را باعم از رودها و دریاچه ،جدی است که، منابع آبي کشورها

 است 

 مرزی و اختلافات روزافزون کشورهاهای مشترک آب

ها موجب شده که امتروزه های آبریز رودخانهعدم تطبيا مرزهای سياسي با مرزهای طبيعي و حوضه

یا چند کشور های آبریز آنها بين دو ن در مناطقي زندگي کنند که حوضهدرصد از جمعيت جها 11بيش از 

های آبریتز مشتترک تشتکيل داده ها را حوضتهدرصد از وسعت هریک از قاره 05تا  51مشترک است و 

ای از طيتف گستترده ،برداری از منابع مشترک آبتيها و جوامع محلي در بهرهيان ملتاست  نوع تعامل م

  با توجه به روند (HafizNia, 2017:396)گيردميکامل تا ناسازگاری و جنگ را دربرسازگاری و همکاری 

ها و منابع آبي، مشاجرات هيدروپليتيک ميان جوامع های فرادست رودخانهافزایشي مصرف آب در بخش

 ,Faraji & Heidari)حتال افتزایش استتفرادست و فرودستت منتابع آب نيتز درهای ساکن در و ملت

له آب در ئبتر ستر مست کشتورها به برختي از  اختلافتات و منازعتات بتين در ادامه مطلب(  2017:314

  شودهای آبریز مشترک اشاره ميحوضه

 دجله و فرات

گيرند  فرات از ترکيه به سمت سوریه و سپس به عتراق این دو رود از جنوب شرقي ترکيه نشات مي

تشتکيل  را کيلتومتر 90ين ترکيه و سوریه در حدود بگيرد و مرز از ترکيه نشات مينيز جریان دارد  دجله 

در   سرانجام دو رود آیدميهای آن به سمت ایران دهد و به سمت عراق جریان دارد و بعضي از شاخهمي

رسد  ترکيه مناقشه بزرگتي بتا فارس ميدهند که انتهای آنها به خليجمي العرب را تشکيلاق ش عر کشور

عروف بته پتروژه جنتوب آبي که مپروژه بزرگ  ،سوریه و عراق بر سر دو رود دجله و فرات دارد  ترکيه

نيروگاه بر روی دو رود  03سد و  00ترکيه  ،  در این پروژهکرده است ( است را اجرا GAP)شرقي آناتولي

اند و باعث کاهش چشمگير ميتزان منتابع آب در احداث شدهبخش اعظم این طرح ها سازد  تا کنون مي

درصتد منتابع آب  31درصد منابع آب عتراق و  31 ،سوریه و عراق شده است  از آنجایي که این دو رود

منتابع آب ختود این طرح را تهدیدی بستيار جتدی بترای  ،دو کشور ،دهند، بنابراینسوریه را تشکيل مي

 .دانندمي
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 رود نیل

کشور مصر، سودان، اتيوپي، تانزانيا، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری  00رودخانه نيل بين  ةحوض

 ،کيلتومتر 0035دموکراتيک کنگو، اوگاندا، کنيا، رواندا، بروندی و اریتره مشترک است  ایتن رودخانته بتا 

ميليتارد  11دود حترین رودخانه جهان بوده و ميزان دبي سالانه آن در شهر آسوان در جنوب مصر طولاني

گيترد رود نيل از کشورهای مرکزی آفریقا و اتيوپي سرچشمه مي(  Swain,1997:675)باشدمتر مکعب مي

گيرد ریزد  اکثر آب رود نيل از اتيوپي سرچشمه ميو بعد از عبور از سودان به دریای مدیترانه در مصر مي

جود دارد  اتيوپي به دنبال احتداث با اتيوپي وسودان و از سوی دیگر ای بين مصر و مناقشه ،و از یک سو

درصد از آب نيتل را  01ویژه رودخانه نيل آبي است که در حدود های رود نيل)بهبر روی شاخهسدهایي 

چرا که مصر برای  ،اجرای آن برای مصر بسيار خطرناک است کهکند( در درون خاک خود است تامين مي

ن مصر و اتيوپي در موضتوع ستاخت مناقشاتي بينيز حاضر درحال بسيار به آب نيل وابسته است  توسعه

النهضه بر روی رود نيل وجود دارد  روشن است که با پيدایش این تنش، رواب  سودان و مصر از یک سد

 ةبرگ برند عنوانبه، متاثر از استراتژی رقابت منافع و نفوذ این کشورها سو و سودان و اتيوپي از سوی دیگر

  (Faraji & Heidari, 1396:314)مابين خواهد شد ها در تعيين سطح ارتباطات فيهریک از آن

 رود اردن

رود اردن بين کشورهای اردن، رژیم صهيونيستي، کرانه باختری، سوریه، لبنان و مصر مشترک  ةحوض

هتای جبتل متتر مکعتب از کوه ميليتارد 9/0کيلومتر و دبي ستالانه  901به طول حدود  ،  رود اردناست

و به سمت جنوب جریان  سرچشمه گرفته ،سوریه و شرق لبنان واقع در جنوب غربي ،)آنتي لبنان(الشرقي

 MokhtariHeshi & Ghaderiریتزد)کند و به دریاچه جليله در شمال شرقي رژیم صهيونيستي ميپيدا مي

Hajat, 2008:56)  مان و دریاچه جليلته هر ود: اردن بالا: بين کوهشرود اردن به دو بخش اصلي تقسيم مي

  رژیم صهيونيستي آب اردن بالا را قرار داردو اردن پایين: بين دریاچه جليله و دریای مرده  واقع شده است

برد  تعتارض و مناقشته اصتلي در رود های آب منحرف و به مرکز و جنوب کشور خود ميتوس  حامل

رود یعني فلسطين، سوریه، لبنان و اردن است   ةگر کشورهای عربي حوضاردن بين رژیم صهيونيستي و دی

 زیست منطقه دارد  استتفادهرات مضر و جبران ناپذیری بر محي وضعيت فعلي استفاده از منابع آب رود اث

متر مکعب  911تا  011 ، بخش پایيني را تبدیل به یک رود کوچک باحد آب رود در بخش بالایيبيش از

شتود  ر دریتای مترده ميکيفيتت آب د ت که این خود منجتر بته شتوری و کتاهشکرده اس ساليانه آب
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، نحوه استفاده از منابع آب در این رود نيز همانند سه رود قبلي با توجه به بحث حاکميت مطلا کليطوربه

ری شود که خود منجر به تعارض و درگيدست نادیده گرفته ميافع ملي است و سهم کشورهای پایينو من

 ,Potter)شتودزیست منطقته ميپذیری به محي بين کشورهای ساحلي از یک طرف و ضربات جبران نا

et.al, 2010- Hoff et.al, 2011  ) المللي مورد اختلاف های رودهای بينحوضهاز در جدول زیر به برخي

 در جهان اشاره شده است 
 

 آبی رودخانه ای مهمترین منازعات بین المللی محیطی بر سر منابع .1جدول 
 علت اصلی منازعه و اختلاف کشورهای ساحلی طرف منازعه با اهداف متضاد نام رود یا رودها

 جریان آب مصر،اتيوپي،سودان نيل

 سد سازی، جریان آب عراق،سوریه،ترکيه دجله و فرات

 جریان آب فلسطين اشغالي )اسرائيل(،لبنان اردن،ليتاني

 جریان آب اردن،سوریه یرموک

 استفاده از آب جهت آبياری هند،پاکستان ایندوس،ساتلي

 سيلاب ،رسوبگذاری هند، بنگلادش گنگ

 جریان آب لائوس،ویتنام،کامبوج،تایلند مکونگ

 سد سازی، سيلاب آرژانتين،برزیل پارانا

 سدسازی، شور شدن آب بوليوی، شيلي لوکا

 شوری،آلودگي وتغييرمسير مکزیک،ایالات متحده آمریکا ریوگراند، کلرادو

 تغيير مسير آب کانادا،ایالات متحده آمریکا دریاچه های بزرگ

 آلودگي  صنعتي فرانسه،آلمان،هلند ،سوئيس راین

 آلودگي صنعتي چک،اسلواکي،آلمان الب

 آلودگي صنعتي مجارستان،روماني سزاموس

 جریان آب،  سد سازی چک،اسلواکي،مجارستان،آلمان دانوب

 Zarghani, 2007: 158 :منبع 

 بحث و تحلیل

 آشنایی با جغرافیای طبیعی و سیاسی کشور ترکمستان

و  قزاقستانو  ازبکستان، از شمال با ایرانو  افغانستاناز نظر موقعيت جغرافيایي، ترکمنستان از جنوب با 

نيز همسایه  روسيهو  جمهوری آذربایجانای همسایه و از طریا این دریا با کشوره دریای خزراز باختر با 

 اکتبرفروپاشي شوروی به استقلال رسيد و پس از آن در  ةواسطبه ميلادی 0330است  این کشور در سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
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یک کشور مستقل اعلام نمود و رسماً  عنوانبهاستقلال، موجودیت خود را  پرسيهمهبا رأی مردم در  0330

بتوده و  رمسيریگ نيمهرا برای کشور خود برگزید  ترکمنستان دارای آب و هوای بياباني « ترکمنستان»نام 

 فلتات و بياباني هایدشت شامل ترکمنستان زمين سطح ساختار به لحاظ بيشتر این سرزمين خشک است 

-کوه بایر، هایزمين را آن بقيه و قومقره رایصح را ترکمنستان سرزمين درصد 11 است  بيش از ارتفاعي کم

 (  Rashidi, 2014: 62است ) فراگرفته کشاورزی هایزمين و هارودها، مرداب ها،
 

 
 های جغرافیایی و طبیعی ترکمنستانویژگی .1شکل 

 

رودهای مهتم ترکمنستتان از  .است نوسان متر درميلي 101تا  011این کشور بين  ميانگين بارش ميزان

های گيرنتد  از مهمتترین رودخانتهایتران سرچشتمه مي افغانستتان و ازبکستتان، کشورهای همسایه یعني

 ,Hosseinpourگيرند)بوده که از ارتفاعات کپه داغ سرچشمه مي و مرغاب اترک، ترکمنستان تجن، آمودریا

وضعيت جغرافيای طبيعي ترکمنستان را نشان مي دهد، همچنانکه در این شکل به  ،(0شکل )(  1994:332

شدت با مشکل کمبود بارش و کمبود منابع آبتي روبترو لحاظ اقليمي بهبهاین کشور شهود است، خوبي م

به جز  ،کهطوریطورمشخص کاربری اراضي دارد، بهمستقيمي بر ساختار اقتصادی و به است  این امر تاثير

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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های این کشور را اراضي بایر و غير قابل مناطا بسيار محدودی در شمال و جنوب ترکمنستان، سایر زمين

 گرفته است دربرمصرف به حيث کشاورزی 

شتود  متي محستوب دنيا گاز توليدکننده روسيه، چهارمين و کانادا آمریکا، کشورهای از پس ترکمنستان

 جهتاني در معادلتات را ترکمنستان آینده وضعيت آن، روزافزون اهميت و فراوان طبيعي گاز منابع دارابودن

 ، ذخایرانرژی الملليبينسایت طبيعي، برابر گزارش منتشره در  گاز ذخایر بر سازد  علاوهمي انرژی روشن

شغل بيشتر مردم ترکمنستان کشاورزی و دامپتروری  .است شده برآورد ميليون بشکه 011 کشور این نفت

با وجود کمبود منابع آب، کشاورزی از محورهای مهم توسعه اقتصادی در ترکمنستان محستوب است و 

درصتد اشتتغال  10درصد کل توليد ملي و  10که توليدات کشاورزی در چند سال اخير طوریود بهشمي

کشور را به خود اختصاص داده است  مهمترین محصول کشاورزی در کشور ترکمنستان پنبه است که از 

های ختود، نظتام تتک وران حکومت اتحاد جماهير شوروی سابا که در پي رسيدن به اهتداف برنامتهد

رواج داد، ترکمنستان را با توجه به موقعيت و شرای  مستاعد آن  مرکزیآسيایمحصولي را در کشورهای 

ترکمنستان پس از  در زمينه توليد پنبه یاری نمود  طبا نظر کارشناسان کشاورزی، از نظر کيفيت و تنوع پنبه

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 

ای برخوردار است  این صنعت امروزه ایگاه ویژهدر کنار صنایع نفت و گاز در اقتصاد ملي این کشور از ج

ها هزار نفر از اتباع ترکمنستان در کارخانجات و واحدهای توليدی صتنایع علاوه بر اینکه باعث فعاليت ده

یکي از صنایع اصلي در این کشور مطرح استت کته توليتدات آن  عنوانبهنساجي این کشور شده است، 

باشتد  گنتدم دیگتر در واقع دومتين صتنعت ارزآور در ایتن کشتور ميبيشتر بر صادرات متمرکز شده و 

های اخير تلاش دولت ترکمنستان علاوه بر رسيدن کشور ترکمنستان است که در سال استراتژیکمحصول 

نيز بوده است  در حال حاضر نيمي از اراضي صادرات آن در پي این محصول  به خودکفایي و خوداتکایي

درصتد بته کشتت علوفته  01درصد به کشت غلات و حبوبات و  01شت پنبه، مزروعي این کشور به ک

اختصاص دارد  به این ترتيب بزرگترین مصرف کنندگان آب در ترکمنستان کشت آبي و کشاورزی هستند 

  ( Zonn et al,2018دهند )درصد مصرف آب را تشکيل مي 11به طوریکه کشت پنبه، غلات و سبزیجات 
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 های موجودو چالش مرکزیآسیایوضعیت آب در 

صورت جدی با بحران منابع آبتي مواجته استت  در جمله مناطقي است که به از مرکزیآسيایمنطقه 

های سيردریا و آمودریا جریان دارند که پس دو رودخانه اصلي به نام مرکزیآسيایمنطقه خشک و بياباني 

 آبي است به وابسته منطقه مردم زندگي ،حقيقتدرد  ریزناز گذشتن از خاک چند کشور به دریاچه آرال مي

 عتواملي ماننتد ( AmirAhmadian, 2013:2گيترد)متي سرچشمه )سيردریا و آمودریا(دو دریاچه این از که

، تقسيم غيرمنصفانه ذخایر آبي، سدسازی و احداث مرکزیآسيایهای طبيعي درصدی یخچال 95کاهش 

ستابقه جمعيتت ، افتزایش بيجنگتل قطتع استتفاده نادرستت از چراگتاه وهای عظيم مولد برق، نيروگاه

های قتدیمي و درصدی آب در کانال 51های بکر، اتلاف ها هکتار زمينشدن ميليون، آبياریمرکزیآسيای

حجم آب دریاچته آرال  ؛قوم موجب شدهقوم و قزلمنابع آب، گسترش صحراهای قره از استفاده غيرمؤثر

 0100کته در ستال  تریبنابر اطلاعات جدید ،درصد کاهش یابد  البته 15بيش از  0315سال در مقایسه با 

  (0)شتتکلرفتتته است درصتتد ستتطح آب ایتتن دریاچتته ازبتتين31، بتتيش از ه استتتدستتت آمتتدبتته

(Hosseinpour,2017 ) 
 

 
 درصد آرال( 61شدن حدود )خشک 2119و  1691چه آرال در سال در یا  .2شکل 

 

و از جملته  مرکتزیآستيایزیستت نتایج بسيار مخربي را بر محي  شدن دریاچه آرالشک خشکبي

در بختش کشتاورزی و متاهيگيری، رفتن هتزاران فرصتت شتغلي   ازبينبه دنبال داشته استترکمنستان 

های شن و ریزگردهای آلوده به نمک و ده به کود و سموم شيميایي، طوفانماندن هزاران تن املاح آلوباقي

واستطه ه های کشاورزی پيرامون دریاچه بتشدن هزاران هکتار از زمين، نمکيکيلومتر 911م تا شعاع سمو
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ترین کشور منطقه(، نابودی پرآب عنوانبهدرصدی منابع آبي تاجيکستان ) 95تا  91کاهش  طوفان ریزگرد،

هکتار مزارع پنبه و سایر کشتزارها در این کشور و مشتکلات متعتدد در زمينته تتأمين آب  01111حدود 

های بخشي از چالش و    شرب و کشاورزی برای کشورهای قرقيزستان، قزاقستان، ترکمنستان، و ازبکستان

  (  Zarqani, 2009: 3) آرال است اجتماعي خشک شدن دریاچه -زیست محيطي و اقتصادی
 

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

 

در برخي کشورها هشدار بحران آب نسبت به بروز  طي گزارش ،سازمان منابع جهاني 0100در سال 

 مغولستتان، مرکزیآسيایهای شورشامل کعربي  -ربيدهد کمربند غبه روشني نشان ميگزارش این   داد

 ,Hosseinpour)خواهند شدرو عربستان، با بحران شدید آب روب یافغانستان، ایران، پاکستان و شبه جزیره

وابسته به آب است؛ اقتصاد سه کشور  مرکزیآسيایاقتصاد اغلب کشورهای  این در حالي است که ( 2017

های و فعاليتآب  به مستقيم وابستگي درصد 01 ازبکستان  د ودرص 01 تاجيکستان درصد، 51 قرقيزستان با

 در گاز و نفت صادرکننده که ترکمنستان مانند کشوریعلاوه بر این،   (Dowling, 2006:22) داردکشاورزی 

 ازبکستان  است وابسته آرال دریاچه آبي ضهحو به خود مصرفي آب از درصد 31 برای تأمين ،است منطقه

برانگيز ميتان آبتي بته موضتوع مناقشتهدارد  آنچه موجب تبدیل بحران کم ترکمنستان با مشابه نيز وضعيتي

برداری از منتابع آبتي موجتود کشورهای منطقه شده است، شرای  خاص و متفاوت این کشورها در بهره

است  دو رودخانه اصلي آمودریا و سيردریا در مسير حرکت ختود بته ستمت دریاچته آرال، نخستت از 
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مشهورند و در ادامه  0«کشورهای بالادست»کنند و از این رو اصطلاحاً به رقيزستان و تاجيکستان عبور ميق

  0«دستکشورهای پایين»شوند که از آنها تحت عنوان وارد کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، و ازبکستان مي

از ذخایر نفت و نکته شایان توجه اینکه کشورهای بالادست عليرغم برخورداری از منابع آبي،  شود یاد مي

 های متعدد بترقمنظور جبران آن و تأمين انرژی مورد نياز خود، اقدام به احداث نيروگاهگاز محرومند و به

از سوی قرقيزستان « مبراتهق»توان به طرح بزرگ احداث نيروگاه جمله مهمترین آنها مي اند که ازبي نمودهآ

ها از نيروهای از سوی تاجيکستان اشاره نمود  از آنجا که این نيروگاه« راغون»و تکميل طرح عظيم نيروگاه 

های آمودریا و سيردریا متضرر دست از کاهش آب رودخانهکنند، کشورهای پایينآبي مولد برق استفاده مي

را  که یکي از محصولات اصلي آن پنبه است، بيشترین زیانکشوری  عنوانبهشوند  برای مثال، ازبکستان مي

یکي از  عنوانبهکاری به آب فراوان نياز دارد و کاهش آب به منزله کاهش محصولات پنبه بيند؛ زیرا پنبهمي

محصولات اصلي صادراتي ازبکستان است  همين مسئله موجب شده تاشتکند مخالفتت شتدید ختود را 

هتای توانستت بتا استتفاده از لابيدر یک مقطع زماني ای که گونهیادشده ابراز نماید؛ بهه دو طرح نسبت ب

را که قرارداد تکميل نيروگاه راغون با تاجيکستان را امضا نمتوده بتود، از « روسال»سياسي، شرکت روسي 

بي در آ وگاه برقگيری از احداث نيرهمکاری با تاجيکستان منصرف کند و نيز دولت چين را به کناره ادامه

 ( koozegarKalechi,2012متقاعد کند)« زرافشان»رودخانه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (Glantz,2007وضعیت آبهای ورودی و برداشت شده کشورهای حوضه آبریز دریاچه آرال  ) .4شکل 

                                                             
1. Upstream Countries  

2. Downstream Countries  
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تا کنون بيش از هشت لایحته را پيشتنهاد و  ،برای تقسيم منصفانه ذخایر آبي مرکزیآسيایکشورهای 

رو، ایتن نگرانتي بته ایتن اند، ولي این لوایح مورد موافقت همه کشورها قرار نگرفته است  ازبررسي کرده

 ،ویتژه بته«  اگر مشکل آب با مذاکره حل نگردد، جنگ بر سر آب آغاز خواهد شتد»وجود آمده است که 

ا سرعت ببخشد  بحران رتواند شروع این قيزستان و تاجيکستان، ميحمایت روسيه از کشورهایي مانند قر

پيشينه تهدیدات و اقدامات کشورهای منطقه عليه یکدیگر نيز این مسئله را چندان دور از ذهن و واقعيتت 

قطتع نمتود،  0111سازد  برای مثال، هنگامي که ازبکستان انتقال گاز به قرقيزستان را در زمستان سال نمي

)که برای توليد بترق « گلتوخته»تان در واکنش به این عمل، اقدام به تخليه مقدار زیادی از آب سد قرقيزس

کند  ای از آب مور نياز کشاورزی ازبکستان را تأمين ميشد( کرد؛ سدی که بخش قابل ملاحظهاستفاده مي

های ا استتفاده از تانتک، ماشتيندر پي این اقدام، ازبکستان با تأسيس پادگان نظامي در مرز با قرقيزستان، ب

کرد  قرقيزستان نيز در مقابتل، « گلتوخته»ها، شروع به تمرینات نظامي برای تصرف سد بالزرهي و چرخ

های های کشاورزی ازبکستان در درهتهدید به منفجر نمودن این سد کرد، که باعث از بين رفتن کليه زمين

این بحران مدتي بعد فروکش کرد، اما نمونه بارزی از پتانستيل  ةشد  هرچند دامنمي« زرافشان»و « فرغانه»

را بته  مرکتزیآستيایتبدیل مسئله بحران آب به مناقشه سياسي و رویارویي نظامي بين کشورهای منطقه 

 ( koozegarKalechi,2012)نمایش گذاشت

هنگامي که ازبکستان انتقال برق ترکمنستتان بته ، 0111، در سال هنمونه دیگر از این مناقشات در منطق

خوبي نشان داد  اختلاف بر سر هزینه ترانزیت برق از ترکمنستان ماهيت خود را بهتاجيکستان را قطع کرد 

به تاجيکستان بود  ناکامي در توافا بر هزینه انتقال برق ترکمنستان از طریا ازبکستان، دوشنبه را مجبور کرد 

مين آب ازبکستتان تتا تتاها برای توليد برق استفاده کند  این مساله موجب شتد نيروگاه از حداکثر ظرفيت

رات انتقال، متوقف نماید  مستمر جریان برق خود را طي مذاکطورآباد را مجبور کرد بهکاهش یابد و عشا

ربه کردند و بسياری از مردم تاجيکستان از سرما آسيب دیدند و کشاورزان ازبک خشکسالي را تج ،نتيجهدر

و  این وابستگي به منابع آب ( Zakhirova,2013: 2009)ستان درآمدهای خود را از دست داددولت ترکمن

ای استت کته برختي محققتان معتقتد گونهر منطقه بهبرای توسعه اجتماعي و اقتصادی د ناهميت بالای آ

ه ضتبتا مرزهتای حوبراستاس تعریتف و توصتيف  مرکتزیآستيایجغرافيایي  -هستند، تعریف فيزیکي
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 ,Karthe, chalov and Borchardt)بين دولتتي رویکترد معنتادارتری استتها نسبت به مرزهای رودخانه

2015: 487) 

نشان داده شده استت   مرکزیآسيایزای هيدروپليتيک در منطقه فاکتورهای اصلي تنش ،(5)در شکل

اما تقاضا برای آب به دليل افتزایش  ،با توجه به اینکه منابع آب محدود هستند مرکزیآسيایدر کشورهای 

بته  ،حال افزایش استرزی، صنعتي شدن و رشد اقتصادی درجمعيت، گسترش شهرنشيني، توسعه کشاو

یابتد  از طرفتي بتا کنندگان افزایش ميبالقوه بر سر آب در بين استفاده هایرقابت و درگيری ،همين دليل

، ستازوکار استتفاده مشتترک مرکتزیآستيایاشي اتحاد جماهير شوروی و اعلام استقلال کشورهای فروپ

اتحاد از بين رفت و پس از آن هریک از کشورها تلاش کردند در مبارزه برای استفاده از  ةآميز دورمسالمت

ریتزی شتده و رنامتهگذار از سيستم اقتصادی ب ،واقع(  درZonn et al,2018آب، منافع خود را تامين کنند)

را  مرکتزیآسياینحو چشمگيری نظام نهادی، سياسي و فني مدیریت آب در متمرکز به نظام بازارمحور به

زدایي تمرکز ،(  برای مثالZhupankhan, Tussupova and Berndtsson, 2018: 754-755)تغيير داده است

ورزی، دیریت و سازماندهي فضاهای کشاهای جدید را که هنوز فاقد تجربه در ممدیریت منابع آب دولت

هتای منطقته هتر کتدام دولتاین امر باعث شد مجبور به ارائه خدمات کرد   صنعتي، شهری و    بودند را

ایجاد تعارضات و اختلافتات سبب  خودکه این  کنندهای خود را بدون توجه به همسایگان دنبال سياست

هتای و روابت  بتين دولتمنتابع آبتي مشتترک گردیتد های گوناگون از جمله متدیریت شدید در حوزه

دو  ةضتدست حويز ميان کشورهای بالادست و پایينآممحدود به رواب  مناقشه ،عمدهطوربه مرکزیآسيای

 (   Zakhirova,2013: 2009)تبدیل شدرودخانه 
 

 
   مرکزیآسیایزای هیدروپلیتیک موجود در فاکتورهای اصلی تنش. 5شکل 

  (Salehabadi, 2014:361)منبع: 
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 ترکمنستان هیدروپلیتیکتنگناهای 

 همسایگانوابستگی ترکمنستان به منابع آب  

هتای گرفتن ترکمنستان در کمربند خشک جهاني، یکي از ویژگتيآب و هوا و قرارهميشگي خشکي 

هتای وارده از سترزمين ها از این منظتر وابستته بته آبپایدار جغرافيای این ملت و سزمين است  ترکمن

ب تاکنون ناموفا آحالي است که ترکمنستان در زمينه مدیریت مصرف منابع این دراند  کشورهای همسایه

هزار متر مکعب  5/5 ،ازای هر نفرروفسور اولي واریس، ترکمنستان بهپ ةفتگبهکه طوریعمل کرده است به

نه مصرف آب ااین رقم چهار برابر بيشتر از سر  است در جهانها بالاترین نرخجزء کند که آب مصرف مي

 بترّی و خشتک اقلتيم دارای (  ترکمنستانHosseinpour, 2017)برابر بيشتر از چين است 09یکا و در آمر

-متي تشتکيل قومقره صحرای را مربع آنکيلومتر 951111مساحت یا حدود  درصد از 5/1است و حدود 

وستعت  تمام در ایرودخانه هيچ پاراپاميز، و داغ کُپه هایکوه وسعت کم و کوتاه بسيار نوار در جز دهد  به

 ا بهحدود ای کهساليانه ميانگين با جوی هایبارش کمي .گيردنمي شکل ترکمنستان مربعي کيلومتر 111011

 از ، حاکيروزانه حتي و ساليانه حرارت مطلا درجات ها،ميانگين بارز بسيار تفاوت رسد ومتر ميميلي 011

 آبياری به که پنبه توليد به متکي و کشاورزی اقتصاد ،حال این در. ترکمنستان است بر صحرایي شرای  تسل 

چنين در .است شده کشور این ایتوسعه هایبرنامه در پایداری یاتنگناه ایجاد است، باعث نيازمند منظمي

متغير مهمي  ایران و ازبکستان جمله از همسایه کشورهای از وارده رودهای به ترکمنستان وابستگي ،شرایطي

 قرن پنجاه و چهلدهه  مهندسي شاهکارهای از قوم کهقره است  کانال همسایگانش و کشور این در رواب 

 طتولي است، در شده احداث تبعيدی و زنداني هایگروه کار نيروی که باشده است محسوب مي گذشته

 مورد هایآب اعظم کانال بخش این. کندمي هدایت ترکمنستان سوی به را آمودریا کيلومتر، آب 0011برابر 

 الملليبين ایرودخانه کند  آمودریامي فراهم را ترکمنستان جمهوری شرب و کشاورزی، صنعتي بخش نياز

 و بدخشان، ختلان هایکوه و واخان کانال جمله هندوکوش، از هایکوه در آن اصلي هایسرچشمه که است

 وارد قتومقتره کانتال راه از ازبکستتان ، تاجيکستتان و ستپسافغانستان از عبور از پس و قرار دارد قبادیان

 اختيتار در را رودخانه این وسطای و عليا بخش که کشوری سه آبي نيازهای و تنگناها. شودمي ترکمنستان

-زمتين کشتت زیر سطح گسترش آن لازمه که کشاورزی زمينه توليدات در آنها ایتوسعه هایدارند، طرح

 هایپرسش با را ترکمنستان آبي ، امنيتآنها قومي منابع تداخل جمله ، ازرقابتي متعدد منابع ویژههب و هاست

  .(Karimipour, 2001:83است ) ساخته مواجه جدی
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 چالش موقعیت فرودستی ترکمنستان نسبت به همسایگان

کرد  از نظارت مي مرکزیآسيایدر زمان شوروی، مسکو بر تناسب توزیع منابع آب و انرژی در منطقه 

بندی کرد که این ستهممي و مسکو تضمينگرفته شده بود برای هر کشوری سهمي از آب درنظریک سو 

کرد کته گاز تهيه مي ،دست قرار داشتندبرای کشورهایي که در بالا ترکمنستان ،رعایت شود  از سوی دیگر

دی از منتابع آب در شدن حجم زیتانيازی به جاریتا کرد نياز این دو کشور به برق را در زمستان رفع مي

های مستتقل گيری کشور  با فروپاشي شوروی و شکلنباشد بالادستی کشورهامين برق أزمستان برای ت

ستتان هم خورد  ترکمنتعادل پيشين به ،نتيجهز این کشورها منافع خودشان را درپيش گرفتند و درهر یک ا

توان گفت منتابع آب ایتن مي ،نتيجهميانه در موقعيت فرودستي است  درنسبت به سایر کشورهای آسيای

دست رودهتای که در بالا هایي هستندی اول کشورسته از کشورها تقسيم شده است  دستهمنطقه بين دو د

در ی دوم کشتورهایي کته کنند و دستتهکمبود آب را تجربه نمي ،اصلي منطقه قرار دارند و به همين دليل

ادی از دست این رودها قرار دارند  گروه اول کشورهای قرقيزستان و تاجيکستان هستند که بخش زیپایين

شتود های مرتفع قرار دارد  گروه دوم که شامل قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان ميقلمروشان در سرزمين

 ( Dorkhor et al., 2013:46) های فراوان دارندها و بيابانکه اقليمي خشک و دشت

آرال را تتأمين اچته دری ةضتاستتفاده در حودرصد آب قابتل 31سيردریا تقریباً آمودریا و  ،کليطوربه

ها و مانتده از رودخانتهدرصتد بتاقي 01رستد  لومترمکعب ميکي 005ميانگين سالانه به طورکنند که بهمي

تاجيکستان منطقه اصلي سرچشمه و جریان رودهایي استت کته  شود های کوچک دیگر تأمين ميچشمه

شکل گرفته، در خاک این کشور های درصد از کل جریان 1/55بيش از  ةسرچشم ریزد به دریاچه آرال مي

(  بتا ایتن Ohara, 2000:165-181)گيترديز در خاک قرقيزستان شتکل ميدرصد ن 9/05باشد  بيش از مي

آبریتز  ةها و مخارن آب حوضآب رودخانه نةدرصد گردش سالا 15ستان با هم وضع، قرقيزستان و تاجيک

 این ،حال این در  ماندسه کشور دیگر باقي مي درصد آن برای 05شوند و تنها ی آرال را شامل ميدریاچه

 کتاهش به تغيير هرگونه و دارند آرال دریاچه آبي ضهحو از شرای  کنوني در را مصرف بيشترین کشور دو

اگر اعداد را به صورت منابع آب سالانه برای هر نفر ( Ohara, 2000:165-181شد) منجر خواهد آنها سهم

که گروه دوم حالي کنند درز آب رودخانه استفاده ميمکعب امتر 0111اول کنيم، گروه کشورهای تعریف 

شود که سهم آب ترکمنستتان مشاهده مي (Hosseinpour, 2017تر)برابر کم 09مکعب، یعني متر 911تنها 

، قرقيزستتان، %0، ازبکستتان %1، افغانستتان  %11تاجيکستتان )ریا نيز بسيار نتاچيز و انتدک استتاز آمود
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(  Ghiasabadi, 2005:27)در اختيار دارنددرصد( از آب این رودخانه را  9ان و ترکمنستان هر کدام قزاقست

آب در این  ةاین دو گروه از کشورها، حل مسئلرسد که با توجه به توزیع نامتناسب منابع آب ميان مينظربه

شتدت ای بتههای منطقهسطح همکاری ،سال گذشته 05طول تری نياز دارد  درمشارکت نزدیک منطقه به

گهگتاه  ،که کشورهاطوریتر کرده است، بهمسئله را پيچيده ،ایهای منطقه، تعارضتبعپایين بوده است؛ به

بتر ستر  رگيتریکردن منابع گاز در مرزهتا و دمسدود ،اند  برای مثالتری شدههای گستردهدرگير تعارض

ند  حتي افغانستان و ایران هم به واسطه رودهای اترک و این مسائل ةلاز جم بيآهای برقهای نيروگاهپروژه

محاصتره  ةتواننتد حلقتهریرود در موقعيت فرادستي نسبت به ترکمنستان قرار دارند و از این لحتاظ متي

 تر نمایند    هيدروپليتيک این کشور، بيش از این تنگ و ژئوپليتيک از تنگناهای ،ترکمنستان را به تبع

 ازبکستان و ترکمنستان ی هیدروپلیتیکهاتنش

هتای هنتدوکش که از رشته کوه مشترک بين دو کشور ترکمنستان و ازبکستان است خانهآمودریا رود

شدن از تاجيکستان مرز مشترک کشتورهای گيرد و پس از خارجتان سرچشمه ميواقع در کشور تاجيکس

وارد کشور  ،قسمتي از مرز ترکمنستان و افغانستاندادن زبکستان را تشکيل داده و ضمن شکلافغانستان و ا

شتود های متعددی برای امور کشاورزی و غيره از آمودریا جدا مي  در ترکمنستان کانالشودترکمنستان مي

پس از تشکيل قسمتي از مترز ترکمنستتان بتا قوم است  آمودریا در مسير خود که معروفترین آن کانال قره

 ,Mokhtari Heshi & Abdi)ریتزدنهایتت بته دریاچته آرال ميرشتود و دمي بکستتان وارد ازبکستتاناز

 .کردند امضا خود بين آمودریا آب مساوی تقسيم زمينه در توافقي 0330سال  در مزبور کشور دو  (2019:98

 غيرمنصفانه و ازبکستان ترکمنستان بين آمودریا آب مساوی تقسيم که سازندمي نشان خاطر ازبک کارشناسان

 1 فق  ترکمنستان در که درحالي متکي هستند آمودریا رودخانه آب به ازبکستان در نفر ميليون 01 زیرا، است

-مي را بيشتری زمين ازبکستان این بر (  علاوهBaizakova, 2010:7)اندوابسته رودخانه این آب به نفر ميليون

 جمعيتي، نظر نقطه از آنان، نظر کند  در طي را تریطولاني هایمسافت بایستمي و آب کند آبياری بایست

شتود   نظتر گرفتته رد بایستتمي آب سهميه تعيين هنگام به آب ضایعات نيز و آبياری به نيازمند کل زمين

 هریتک ازبکستتان و کنند، ترکمنستانمي تجاوز خود سهميه از هاترکمن که کندمي ادعا همچنين ازبکستان

 91 بتر بتال  ترکمنستتان شودمي گفته ،واقع در .بردارند آمودریا از آب مکعب کيلومتر 01 حدود دارند حا

 آب ضتعيف بستيار متدیریت سبب به ترکمنستان آب سرانه مصرفکند  مي برداشت آب مکعب رکيلومت

 (  Zarghani et al., 2017:114)است ازبکستان برابر دو حدود
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 منطقه در آبياری ةشبک نمود  بزرگترین اشاره قومقره کانال به توانمي دیگر برانگيزچالش موارد جمله از

-متي عبتور ترکمنستتان جنوب شرق و جنوب بياباني محدوده از که است قومقره معروف رودخانه بياباني

 تترینعظتيم احتداث کار ميلادی ترکمنستان 0111سال  اکتبر در علاوه به(  QoliBaghde, 2001:235)کند

 بخش نابودی سبب ،دریاچه کرد  این آغاز طلایي دریاچه قرن نام به قومقره صحرای در را مصنوعي دریاچه

 این تکميل .رفت بينزا کيلومتر 1111- 9511 به طول گياهي آن پوششو  شد قره قوم صحرای غربيشمال

 کشور فوریو اعتراض  نگراني ،مکعب آب خواهد بودکيلومتر 090 – 051 کردنذخيره به قادر که دریاچه

-زمين آبياری برای کشورش به رسيده و باقيمانده آب از توانستنمي کشور این زیرا ؛کرد ایجاد را ازبکستان

 که است از نمک بالایي محتوای دارای باقيمانده آب که کندمي استدلال کند  ازبکستان استفاده های کشاورزی

 دنبال به را ازبکستان کشاورزی هایزمين نابودی و شده تبخير قره قوم صحرای در گرما بالارفتن با تدریجبه

 آمودریتا از را آب خود مصرف های آبي با انجام طرح بخواهد ترکمنستان چنانچه ،واقعدر  داشت خواهد

 بتا قالپاقستتان وقتره اورگنج هایاستان .بود خواهد آميزفاجعه ازبکستان برای امر این عواقب دهد، افزایش

 & Kolaei)شتودمتي منطقه در قومي هایتنش ساززمينه عامل این و شد خواهد مواجه بيشتری آب کمبود

Soltani, 2013: 22 ) 

 های آبی افغانستان با ایران و ترکمنستانهریرود و تنش

هریرود رودخانه مشترک سه کشور افغانستان، ایران و ترکمنستان است  هریرود از ارتفاعات هندوکش 

کيلومتر در نزدیکي شهرستان تایباد به مرزهای افغانستان و ایران  051ز طيدر افغانستان سرچشمه و پس ا

رسد  در ایران پس از پيوستن چند رودخانه فصلي به آن تا تنگه ذوالفقار که محل تلاقي مرزهای ایران، مي

ریرود دهد  هکيلومتر را تشکيل مي 011خ  مرزی ایران و افغانستان به طول  ،افغانستان و ترکمنستان است

(  تجن Zarghani & Lotfi, 2011: 71)شوداز آن به بعد تجن ناميده مي رود تلاقي ودر پل خاتون با کشف

قوم پس از خروج از مرز در دشت قره ،دهدکيلومتر مرز مشترک ایران و ترکمنستان را تشکيل مي 001که 

 شود  پخش و در حوالي شهر تجن محو مي
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 افغانستان، ایران و ترکمنستانویژگی های حوضه آبریز هریرود در سه کشور  .9شکل 

(Zarghani & Lotfi, 2011:71) 
 

ها  قرن نوزدهم ميلادی بر اساس حقابهبرداری از آب هریرود که از گذشته های دور تا اواخر نظام بهره

روی بته دنبتال پيشتشد کته مردم و مقامات محلي اجرا مي های معمول و مرسوم استوار و توس و رویه

دستتخوش تغييتر شتد   ،تانو ترکست مرکتزیآسيای هاینظامي روسيه تزاری به سوی سرزميننيروهای 

بتا تترک دعتاوی آن نستبت بته  مقارن ضعف دولت مرکزی ایتران و مرکزیآسيایها در پيشروی روس

(  Sinaee, 2011:202آن همراه بود) ی حفظ اراضي جنوبهای شمالي رود اترک و اميدواری براسرزمين

بين دو کشور ایران و  ،باره تقسيم آب هریرود وجود نداردای درنامهبين ایران و افغانستان توافا ،کهدرحالي

 هایتوافا اساس آنها سد دوستي نيز احداث شده است  براساسو براست ترکمنستان معاهداتي موجود 

 ولتي است، شده مشخص هریرود آب از برداریميزان بهره و چگونگي ترکمنستان، و ایران بين آمدهعملبه

ارد  افغانستان به ند وجود باره این در دارد، قرار فرادست وضعيت در افغانستان که دولت با توافقي گونههيچ

که به کشورهای بودن، منشأ رودهای مهمي از جمله هيرمند، هریرود، پنجاب و سند است دليل کوهستاني

هرچند در گذشته با توجه بته مشتکلات سياستي بستيار زیتاد افغانستتان  ،شوند  درواقعهمسایه وارد مي

بترداری از های اخيتر مستئله بهرههای فرامرزی خود نداشته، اما در سالهای جدی برای کنترل آببرنامه
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افغانستان اقتدام بته مطالعته و اجترای دولت  ،های مرزی اهميت زیادی پيدا کرده است  بنابراینرودخانه

از مرزهتا کترده و توجته جتدی بته ستاخت بنتدها و ستدها بتر روی  يهایهایي برای ذخيره آبپروژه

اکنون نيز بسياری هنوز در  ،ای خود چون هریرود داشته است  در همين راستاهای داخلي و منطقهرودخانه

گذشتته از  ( Ramezani Bunesh, 2017:1)انستاني استرود رودی داخلي و افغکابل بر این نظرند که هری

تأمين آب آشاميدني مشهد و بخشي از نيازهتای دشتت سترخس  اهميت رودخانه هریرود به لحاظ این،

 تاریخچه توافقات ایران ترکمنستان بر سر هریترود بته دوران شتوروی بتاز ،حالست  با اینمورد توجه ا

)استفند 0300از جمله هریرود، در قترارداد های مرزی ه در رودخانهبه ایران و روسياگردد و تعيين حقمي

، بر سر چگونگي 0911های سرحدی، مساوی اعلام شد و سپس در مهرماه ( سهم دو کشور از آب0033

صتورت  استفاده از آب رودخانه و نيز احداث سد دوستي سهم هر یک از استفاده از آب و انرژی سد به

ای درباره تقسيم آب هریرود وجود ندارد  نامهعملاً بين ایران و افغانستان توافا ،بلمقامساوی تعيين شد  در

 افزاید چالش رژیم آبي رودخانه هریرود ميحل همين امر بر پيچيدگي و 

ساخت دو سد دیگتر بتر روی برنامه دولت افغانستان علاوه بر سدهای سلما و پاشدان، علاوه بر این 

های هریرود را مدیریت کند  سد یتا بنتدهای دیگتری قترار های دیگر آببتواند بخش دارد تا هریرود را 

هرچند از نگاه کابتل ستد  ،تر از یک دهه آینده بر روی هریرود ساخته شوند  در این شرای است طي کم

امتا  ؛ در ایتن منطقته بته وجتود خواهتد آورد آن هایسلما تحول شگرفي در کشاورزی و توليد فرآورده

سد سلما توان متدیریت  ،عبارتيبه  صورت جدی در تأمين آب سد دوستي مشکل ایجاد کندتواند بهنمي

 91کيلومتر با سد دوستي دارد و تنها نزدیتک بته  111سيستماتيک آب را دارد و فاصله زیادی در حدود 

درصتد  11هنوز از درصد از حقآبه جغرافيایي از این رودخانه، توس  افغانستان مدیریت شده و افغانستان 

گمان ساخت و تکميل سدهایي دیگر بر روی هریرود یا سدهای پاشتدان، برد  اما بيدیگر سهم بهره نمي

ه هریرود نيتز ضهای حودرصد دیگر از آب 91باعث شود ممکن است  ،افغانستان توس  کفگان و تيرپل

 رواب  ة(  پيشينRamezani Bunesh, 2017:2مدیریت شود و به کاهش سهم ایران و ترکمنستان بيانجامد)

 و گرفتته بهتره خوبيبه آب ةدر زمين خود فرادستي جایگاه از هاافغان که دهدمي نشان نيز افغانستان و ایران

 ،حالبه هر اند وردهآ وجود به ایران در سيستان را بسياری مشکلات و اندداده قرار فشار تحت را ایران همواره

هتایي را بترای تواند چالشهریرود مي هایسرشاخه درسازی افغانستان های سداقدامات و ادامه سياست

 (  Ahmadi et al., 2014:14)و ترکمنستان به همراه داشته باشدایران  این کشور با رواب 
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 تغییرات مورفولوژیک براثرچالش مرزی رودخانه هریرود 

ها و مردمان سر راه مصنوعي، به سرزمين اعتنا به مرزهای سياسيها در مسير طبيعي خود، بيرودخانه

 ی رودها و برداشتتبه سامانه اندازی انسانبخشند؛ اما دستدستي، آباداني و سرزندگي ميخود با گشاده

شتود  ير ميستو اقتصاد در یک یا چند کشور م تحيا ةخوردن چرخها موجب برهمآب از آن ةملاحظبي

ی فرامترزی هستتند، ممکتن استت بته خشتک یتا یک رودخانه همکاری نداشتن کشورهایي که ميزبان

هتتایي کتته وابستتته بتته رود هستتتند، شتتدن بخشتتي از بستتتر رود یتتا مصتتب آن و تالابآبکتتم

 ناپایتدارترین مسير، تغيير دليلبه ها،هرودخانالمللي، در بين مرزهای بين ( Mohammadi, 2016:1)دبيانجام

 تواند)آنتروپوژن( مي انساني و طبيعي عوامل وسيلههمرزی ب هایرودخانه بستر تغيير  هستند طبيعيمرزهای 

 هتایهستکونتگا حتي و مرز در عمراني هایهساز امنيت و شود در مرزها سياسي و تيکيژئوپل آثار به منجر

 و یابدمي تغيير نيز مرزی خطوط رودخانه، بستر تغيير با ،دیگر طرف د  ازنده قرار معرض تهدید در را انساني

 تلقي خ  مرزی نقطه همان باشد، وبررو مسير تغيير با رودخانه که موقعيتي هر در مرزی هایطبا پروتکل

 درگيری تنش و موجبات تواندمي نهایت در امر (  اینBehniafar & Ghanbarzadeh, 2010:205)شودمي

 بته برخي که دهندمي رودها تشکيل را ایران مرزهای طول از کند  بسياری فراهم همجوار کشورهای بين را

 معترض در نيتز برختي یتا و بتوده مسير درحال تغيير آن بستر و رودخانه فيزیوگرافي و توپوگرافيگ دلایل

)تجن(  باشد  هریرودمي اهميت حائز بسيار هریرود رودهای ةلئمس بين، این باشند  درمي پدیده این احتمالي

 شترقشتمال انتهتای تتا و شتده شروع خاتون پل محل از ترکمنستان و ایران بين مرز طبيعي یک عنوانبه

 و پيری رسيده ةمرحل به مرزی نقطه در هریرود فرسایش سيکل لحاظ یابد  ازمي امتداد شهرستان سرخس

 ،دارنتد حالتت دینتاميکي هتارودخانته کته آنجا کند  ازمي دشتي و محاط نوع از زیاد مآندرهای به شروع

 تغيير با زمان طي در هارودخانه زیرا .شودمي روبرو زیادی مشکلات با مرزی خ  عنوانبه آنها قلمدادکردن

 )گستل شتامل هریترود بستتر تغييتر عوامتل اند  مهمترینمواجه حواشي در مورفولوژیک تحولات و بستر

 سازند خاک، بافت و جنس ،هيدرولوژیک شرای  منطقه، و فيزیوگرافي توپوگرافي رودخانه، ژنتيک هریرود،

 ،دامتداری کشتاورزی، به زمين کاربری تشدید مرزی، هایهعوامل آنتروپوژنيک)سکونتگا شناسي( وزمين

 استتقرار در ریتزیبرنامته فقدان رودخانه، حاشيه گياهي پوشش تخریب رودخانه، حاشيه تا شخم اراضي

 ( Shakeri Zare et al., 2014:65)باشد( مي... و مرزی هایسکونتگاه
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 عوامل محیطی و عوامل آنتروپوژن تاثیر گذار بر تغییر بستر هریرود  .2 جدول

 
 Shakeri Zare et al., 2014:65منبع : 

 

 ترکمنستان -اترک: رودخانه مشترک ایران

 اترک موقعیت مکانی و جغرافیایی

 محستوب المللتيبتين و متيدائ رودهای جزء و جاری بوده ایران شمال و شرقيشمال در اترکرود 

 ختزر دریای تا شمالي خراسان در جهان شاه هایکوه در آن هایاز سرشاخه اترک رودخانه طول  شودمي

 رود سومبار با چات روستای در اترک رود داخلي و اصلي هایسرشاخه کيلومتر است  595طول  به جمعاً

 & Pilten)دهتدميتشتکيل  را کيلتومتر 031 طتول به ترکمنستان و ایران مرز نقطه این از و آميزندمي همبه

SeddiqBatahi Asl, 2016:103 ) نارلي، چندیر، سومبار، خرتوت، گرماب، اینچههای کال ایماني، رودخانه 

مهمترین  ماسنو  بندآق(، نجف)نحيب(، کوله قورپ)کلوقرب (،قره قچانحجن)، کال قرهقره یتيم، سوآجي

بخش دو توان از لحاظ طبيعي و جغرافيای سياسي به را مياترک باشند  کننده اترک ميهای تغذیهرودخانه

 بندی نمود  زیر تقسيم
 

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

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AC%DB%8C_%D8%B3%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AC%DB%8C_%D8%B3%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AC%DB%8C_%D8%B3%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AC%DB%8C_%D8%B3%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AC%DB%8C_%D8%B3%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%87_%D9%82%DA%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%87_%D9%82%DA%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%87_%D9%82%DA%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87_%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%BE&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87_%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%BE&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AD%DB%8C%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AD%DB%8C%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AC%D9%81_(%D8%B1%D9%88%D8%AF)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AC%D9%81_(%D8%B1%D9%88%D8%AF)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82_%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86
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 ترک داخلیالف: ا

هتای ، از ارتفاعات نزدیک قوچان از کوهترین رودهای ایرانطولانيیکي از  عنوانبهرود اترک داخلي 

و  بجنتوردو  شتيروان، قوچتانهای ه پس از مشروب نمودن دشتتسرچشمه گرفته ک سلسله جبال البرز

 0009د ایي کته مستاحتي حتدوگتذرد  اتترک بالتمي رضاآباد ةشدن چند شاخه مهم به آن از منطقملحا

 نامند که مستاحت حوضته درمي را اترک مياني قازانقایهرضاآباد تا  ةاز منطق  شودمربع را شامل ميکيلومتر

های باشد  این رودخانه پس از گذشتتن از قازانقایته تتا دشتتمربع ميکيلومتر 00100این قسمت حدود 

 1531ایتن قستمت حتدود  ةمعروف است کته مستاحت حوضت اترک سفليبه نام  دریای خزرساحلي 

پيوندد  ایتن رودخانته پتس از آن ميترکمنستان به  سومبارنيز رودخانه  چات باشد، که درمربع ميکيلومتر

آن تشتکيل  ةشتود کته نتيجتبه علت شتيب کتم زمتين، در دشتت پختش مي بروناینچهعبور از بخش 

طغيان( به دریای خزر  )درصورتخليج حسنقليبوده که نهایتاً در  و تنگلي ، آلماگلآلاگلهایي نظير دریاچه

 ( Ministry of Interior, 1998:72)دشوملحا مي

 ان(ترکمنست سومبار)رودخانه  ب: اترک خارجی

سرچشتمه گرفتته و از سته شتاخه  ترکمنستاندر  داغ هرود شوری است که از ارتفاعات کوپ :سومبار

  پيوندد به اترک مي چاتاست  در نزدیکي تشکيل شده مباروسو  چندرو  ترکان

چات در مرز ایران و ترکمنستان شتروع  هيدرومتری: رودخانه اترک مشترک از ایستگاه اترک مشترک

، در حوالي تنگليو  بروناینچهشود؛ آب این رودخانه بعد از عبور از بخش شده و به دریای خزر ختم مي

شود که سهم آب ایران توست  ، سهم آب دو کشور مجزا ميدزبلتوس  سيستم تقسيم آب در  پاسگاه پل

 .ریزدو سپس به دریا مي آلاگلکانال به دریاچه 

 .پيونددبه اترک مي قلعهباشسرچشمه گرفته و در شرق  گيفاناز رباط و شيرین چای: 

 Ministry ofپيونتدد)بته اتترک مي رضتاآباداز حسن قلعه سرچشمه گرفته و در شترق حسن قلعه: 

Interior, 1998:72 ) 

  

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%D8%B3%D9%81%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%D8%B3%D9%81%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A7%DA%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A7%DA%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B2%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B2%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A7%DA%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A7%DA%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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 های اصلی  اترکزیرحوضه .3جدول 

 
 (Iran Water Resources Management Company, 2004منبع: )

 

 تأثیر رودخانه اترک بر روابط ایران و ترکمنستان

استت   ترکمنستان شيرین آب کنندهتأمين ، دومينسرزميني ایران فضای ترگسترده مقياس در و سرزمين

 آفرینتي دنقت منشاء کشور، هميشه دو بين مرزی هایرودخانه هيدروپليتيک ترکمنستان، و ایران مرزهای در

 تزارها حکومت زمان در کشور دو جغرافيایي و مرزهای سياسي که است  هنگامي بوده کشور دو ميان رواب 

 از برداریبهره در اختلاف داشتند، نشينيکوچ زندگي مرز سوی دو هایو ترکمن بود نشده تثبيت روسيه در

 عمدتاً آن اصلي و فرعي هایاترک و شاخه .(Paknejad & Ezzati, 2011:31)است بوده محدود منابع آبي

ميليون مترمکعتب از کشتور ایتران  001حدود  ساليانه آورد با و گرفته سرچشمه ایران از متوالي صورت به

 اتترک، کلتات متيدائ هایرودخانه از غير(  Pilten & SiddiqBatahi Asal, 2016:102شوند )خارج مي

 جتاری سوی ترکمنستان به ایران سرزمين فضای و خاک از سومبار، که درونگر، هریرود )تجن( و نادری،

 نيتز، از لتاین و تکتان قتره ، چهچهکمان شورلا، چهل مانند فصلي و متغير دبي با رودخانه هستند؛ چندین

-Karimipour, 2015:128)شتوندمتي سرازیر ترکمنستان پست هایدشت به مسجد هزار ارتفاعات مرزی

 مکعب متر ميليون 191و 015به ترتيب ساليانه  ترکمنستان به هریرود و اترک طریا از وارده حجم   تنها(129

 ایجتاد با توانمي که آبي است تنگناهای با مناطقي شمار در ایران شرقي شمال که است حالي در این ؛است

 کترد تتأمين را آن نيازهتای از ، بخشتيشتده یتاد هایرودخانه روی بر انحرافي و مخزني بندهای و سدها

(Karimipour, 2001:83). اقتصادی فعاليت و جمعيت ایران شرق شمال و شرق کل کرد که در هباید اضاف 
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 است رسيده حداکثر به صنعتي هایآب کنترل و برداشتت  اس شده گذشته برابر چندین دهه چند ظرف در

 بتا زیرزمينتي هایسفره هاچاه رویهبي برداشت علت به که سطحي هایآب درباره تواننمي چنداني کار و

 (  Papoli Yazdi, 2012:139است، انجام داد ) روبرو بحران

  های آبي استدر شمار کشورهای بحراني از منظر تنش در حال حاضر، کشور ایران لازم به ذکر است،

و دارد کشور قترار  099در بين  090ی در رتبه 011از  11/0در شاخص مدیریت منابع آب ایران با امتياز 

ی های کشور با عتدم تخصتيص بهينتهها و دشتها، آبخوانها، تالابها، دریاچهکلي تمام رودخانهطوربه

هد، کشور ایران در ستال دنشان مي ها(  گزارشJalili Kamjoo, 2015)منابع آب و خشکي مواجه هستند

متر و ميلي 105آب خواهد بود  ميانگين بارش در جهان،  جدی ميلادی جزو کشورهای دچار بحران 0105

ها، کاهشي نزدیک به خوان، سطح آب30-35براساس برآوردها، در سال آبي   متر استميلي 051در ایران 

 و جنوبي مرکزی شرقي،های امل استانش فق این وضعيت   (KavianiRad, 2016:15) درصد داشت 11

متوست   ،مثتالطوربرخوردار نيستتند  بتهمناسبي نيز از وضعيت چندان های شمالي، بلکه استان ،شودنمي

متتر استت کته ميلتي 031( حدود مرز مشترک با ترکمنستاندر بارندگي ساليانه در استان خراسان شمالي)

ميزان  ،حالاین باشد، باایران و حدود یک سوم بارندگي جهاني مياندکي بيشتر از متوس  بارندگي ساليانه 

شتد  کته بته مترز تتنش آبتي نزدیتک بامتر مکعب در سال متي 0111بارش در خراسان شمالي برابر با 

 شتمال در ایتران کشاورزی هایزمين از زیادی بخش ،حاضر (  همچنين درحالHoshmand,2016)است

رود و ایتن مستئله دليل کمبود آب شيرین پایدار به زیر کشت نمتياردبيل( بههای گلستان و کشور)استان

 و تحرک باعث چنين مشکلاتي عيني نمود  است شده اقتصادی عرصه در ایران ملي منافع رفتن بين از باعث

 رابطته ایتن در نيرو وقت وزیر پرویز فتاح  ه استگردید آبي مشترک های حوضه به دولتي مسئولين توجه

 منافع با مطابا خود همسایگان با مشترک مرزی هایبا آب رابطه در ایران اسلامي جمهوری» گوید:ميچنين 

 آبهتا این از نيز ایران مرزنشينان و است کشوری هر ملي منافع جزء مرزی هایکه آب چرا کندمي عمل ملي

 ( Paknejad and Ezzati, 2011:21 «)استت الملليبين شرای  تابع مرزی هایآب مهار البته گيرند،بهره مي

است شده ص داده های مرزی اختصادلار بودجه برای مهار آبدولت یازدهم نيز دو ميليارد  در علاوه بر آن

(Sabouri & Banaee, 2015 )  

گيرند که از این لحاظ ایران در های اصلي و فرعي آن اغلب از داخل ایران سرچشمه مياترک و شاخه

رواب  ایران و ترکمنستان روابطتي دوستتانه و همگترا  ،کليصورتفرادستي قرار دارد  هرچند بهعيت موق
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توانند درآینده منشاء اختلاف ميان دو کشور ها ميموقعيت فرادستي ایران، این رودخانه بهاست، اما با توجه 

ه بتا عتراق و ایتران ن در رابطتترکيه و افغانستا مثال عيني آن استفاده از موقعيت فرادستي دو کشورباشند  

رسد با توجه به مشکلاتي که ایران خود از ناحيه آب دارد، این مسئله چالشي حتمتي نظر مياست  منتها به

 از وارده هتایآب ،آینتده در فرودستي نسبت به ایران خواهد بود و برای آینده آب ترکمنستان در موقعيت

باشتد  کشتور دو مشتاجره بتين و تتنش منتابع از یکتي توانتد، ميآنها روی بر احتمالي هایکنترل و ایران

(Karimipour,2015: 83). 

 گیرینتیجه

دسترسي پایدار و مطمئن به منابع  ،رومنابع آب نقش بي بدیلي دارد و از ایندر حيات و توسعه جوامع 

از  بياباني بتوده استت گرم و خشک و خصوص در مناطقي با اقليم های جوامع به آبي همواره از دغدغه

منطقه، افزایش برخي پدیده تغيير اقليم و تداوم خشکسالي در انساني همانند بروز تحولات طبيعي و  ،طرفي

شدید ميانگين دما و به تبع آن افزایش تبخير منابع آبهای سطحي، شهری شدن جمعيت جهتان و افتزایش 

ت محصولات اصلي غذایي با وجتود در کش رویه آب، تهدید امنيت غذایي و رویکرد کشورهاصرف بيم

ای را در زمينته بحتران آب بته ویتژه در کنندهوع آب و    در مجموع آینده نگرانآبي، امنيتي شدن موضکم

 کند ترسيم مي مرکزیآسيایمنطقه جنوب غرب آسيا و 

بتر ستر کانون داغي که در آن پتانستيل افتزایش تتنش  عنوانبهمدت طولاني است که  مرکزیآسيای

 شود  آنچه رقابت بر سرهای مرزی و اختلافات بالقوه قومي و اقتصادی در آن بالاست شناخته ميرودخانه

-دست رودخانهکشورهای بالادست و پایين کند، ماهيت رواب  بينتر ميهای مشترک مرزی را جدیآب

در سرتاسر دنيا به طور معمول  ،عواقکند  درهاست که بهره برداری از آب را به یک اهرم سياسي تبدیل مي

اجتمتاعي  -توانند بر سرنوشت و رونتد توستعه اقتصتادیکشورهای واقع در قسمت عليای رودخانه مي

دست را به کشورهای سفلي تأثير بگذارند و با تغيير مسير آب و یا تهدید به انجام تغيير آن، کشورهای پایين

ز اهميت در آن مزیتتي استت کته کشتورهای فرادستت سمت و سوی مورد نظر خود بکشانند  نکته حائ

ای مناستبات منطقتهزني بالاتری در رودخانه دارند و به واسطه در اختيار داشتن این مزیت از فرصت چانه

مقابل، کشور فرودست در حالت ضعف و انفعال قرار گرفتته و توانتایي تغييتر جتدی در برخوردارند  در

ارد  در این بين، موقعيت جغرافيایي ترکمنستان و موقعيت فرودستي ایتن ای را ندمناسبات ومبادلات منطقه

ای است که برای این کشور تنگناهای گونه، ایران و افغانستان، بهمرکزیآسيایکشور، نسبت به کشورهای 
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ای کته ایتن گونتهگناهای آبي شتدت بيشتتری دارد؛ بتهزیادی را به بار آورده است  این مسئله در باب تن

و همچنتين ایتران و افغانستتان  کاملتاً  مرکزیآسيایت، ترکمنستان را در رابطه با اغلب کشورهای وضعي

های غيرقابل اجتناب آبي خواهد بود  آبي و تنشوابسته و منفعل ساخته است و این کشور در وضعيت کم

ه بيشتترین کآب دست و پرفق  مختص ترکمنستان نيست، حتي کشورها فرا مرکزیآسيایبحران آب در 

هتا نيستتند  )دو رودخانه آمودریا و سير دریا( را دارند نيز مصون از ایتن چتالشسهم از منابع آب موجود

و افغانستتان کشتورهای محصتور در  مرکتزیآستيایشود که هر پنج جمهوری مسئله هنگامي حادتر مي

اند که دسترسي به آبهای آزاد ندارند  مضاف براین، همانند برختي منتاطا در حتال توستعه دنيتا، خشکي

مدی در متدیریت مصترف و اتکتای ایتن آسالي، کمي بارش، ناکارمسئله خشکتغييرات شدید اقليمي و 

ست؛ دشوار ساخته ا مرکزیآسيایهای کشورها به کشاورزی نيز تا حدود زیادی شرای  را برای جمهوری

برای تقسيم منصفانه ذخایر آبي تا کنون بتيش از هشتت لایحته را  مرکزیآسيایبه همين دليل کشورهای 

ایتن  رو،اند، ولي این لوایح مورد موافقت همه کشورها قرار نگرفتته استت  ازایتنپيشنهاد و بررسي کرده

عامتل مطلتوب و لتازم را و کشورها ت اگر مشکل آب با مذاکره حل نگردد»نگراني به وجود آمده است که

از «  دور از انتظار نخواهد بودمنازعه بر سر آب برای تفاهمي با رعایت منافع مشترک نداشته باشند؛ تشدید 

های متعدد سدسازی افغانستان بتا دسترسي ایران و ترکمنستان هم به هریرود به دليل اجرای پروژه ،طرفي

ذشته که بخش عمده آب هریرود به دليل فقدان سد در بر خلاف گ ،چالش مواجه شده است  بر این اساس

های ی پروژهمسير آن در خاک افغانستان، غالبا به سمت مرزهای ایران و ترکمنستان جریان داشت، با اجرا

ویتژه ه دليل بحران کم آبتي در ایتران بتهشدت کم آب خواهد شد  علاوه بر اینکه بسدسازی افغانستان به

های خراسان شمالي و خراسان رضوی، مدیریت و مهار رودهای مرزی در در استاننيازهای روزافزون آبي 

دليل موقعيتت فرودستت رسد ترکمنستان بهبه نظر مي ،رودستور کار وزرات نيرو قرار گرفته است  از این

 وارد چالش هيدروپليتيکي جدی با همسایگان خواهد شد  
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