
                                                                                             2021.270657.1498gahr./10.22034oi: D                                                                 2645-3851: شاپا الکترونیکی

 

 
 44-56صص 4، شماره3، دوره1400بهارجغرافیا و روابط انسانی، 

 مناسبات ایران و ترکیه از منظر منابع آبی

 2*فرید عباسی، 1پرورجان محسن

گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی، -1

 مشهد، ایران

گروه جغرافیای دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی، -2

 faridabbasi@mail.um.ac.ir سیاسی، مشهد، ایران.

 30/11/1399تاریخ پذیرش:                                                                                     09/11/1399تاریخ دریافت:

 چکیده

با جهانی شدن اقتصاد و انتقال قدرت از مفاهیم نظامی به قدرت اقتصادی دسترسی به منابع طبیعی یکی از 

اقتصادی و پیشرفت صنعتی به منابع طبیعی وابسته است، گردد. از آنجا که توسعه عوامل قدرت محسوب می

های حفظ و بسط قدرت در نظر مالکیت یا دسترسی آسان به منابع طبیعی با ارزش، به عنوان یکی از شاخص

شود. گرفته شده است. بنابراین دسترسی به منابع طبیعی آبی قابل اعتماد، یکی از منابع قدرت محسوب می

می ایران و جمهوری ترکیه به عنوان دو فضای جغرافیایی مهم و اثرگذار در منطقه، مناسبات جمهوری اسال

توان به منابع آب اشاره کرد. ترین آنان میتحت تاثیر عوامل زیست محیطی مختلفی قرار دارد که از جمله مهم

ها ایجاد چالش واقع شدن این دو بازیگر در منطقه خشک و نیمه خشک جهان بر اهمیت موضوع افزوده و باعث

از نظر نوع کاربردی و از نظر روش کلی هایی برای هردو بازیگر شده است. در این پژوهش که و کشمکش

های ها و سایتای شامل مقاالت علمی، کتاباست، با استفاده از منابع کتابخانه تحقیق توصیفی و تحلیلی

ه منابع آب چگونه و از طریق چه پارامترهایی بر گویی به این سوال هستیم کاینترنتی معتبر، به دنبال پاسخ

ها با سرچشمه از ترکیه، نتایج پژوهش نشان داد که وجود رودخانهمناسبات دو کشور ایران و ترکیه اثرگذارند؟ 

ها در کشور فرادست، کنترل سرچشمه رودخانههای اسیدی، بندها، منابع آب زیرزمینی، بارشسدسازی و آب

رقابت برای استفاده و ها، های آبی رودخانهمنحرف ساختن راهآبی با فاضالب و مواد دیگر،  آلوده کردن منابع

های اختالف بر سر سهم استفاده از رودخانهتخصیص منابع آبی به علت توسعه کشاورزی، صنعت و شهرنشینی، 

تاثیرگذار بر مناسبات آبی ها، پارامترهای های مرزی، عدم الیروبی رودخانهمرزی، تغییر مسیر طبیعی رودخانه

 ایران و ترکیه هستند.
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 : هیدروپلیتیک، مناسبات، ایران، ترکیهواژگان کلیدی

 بیان مساله

شود. حجم های روی زمین است و حدود سه چهارم مساحت زمین را شامل میترین مادهآب یکی از فراوان

طور یکنواخت شود که اگر بهن زده میمیلیون کیلومتر مکعب تخمی 1454الی  1360های زمین حدود کل آب

گرفت. با این وجود از کیلومتر از سطح زمین را دربر می 7/2در سطح کره زمین توزیع میشد، ارتفاعی معادل 

درصد قابل استفاده بشر بوده و منابع آب تجدید شونده جهان را تشکیل  0.014های کره زمین، تنها مجموع آب

(. با جهانی شدن اقتصاد 1394مشارکت دارد )پوراصغر سنگاچین و عسکری،  دهد و در چرخه آب مصرفیمی

و انتقال قدرت از مفاهیم نظامی به قدرت اقتصادی دسترسی به منابع طبیعی یکی از عوامل قدرت محسوب 

گردد. از آنجا که توسعه اقتصادی و پیشرفت صنعتی به منابع طبیعی وابسته است، مالکیت یا دسترسی آسان می

های حفظ و بسط قدرت در نظر گرفته شده است. بنابراین به منابع طبیعی با ارزش، به عنوان یکی از شاخص

با توجه  (.1393آبادی، شود )صالحدسترسی به منابع طبیعی آبی قابل اعتماد، یکی از منابع قدرت محسوب می

ناسب برای مصارف مختلف یکی های مختلف، تامین آب مبه محدودیت منابع آب جهان و تشدید نیاز بخش

تواند زمینه ساز رقابت ( که می358: 1395شود )قاسمیه و همکاران، های دنیا محسوب میترین چالشاز اصلی

مناسبات جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترکیه به عنوان دو فضای  بین فضاهای مختلف جغرافیایی شود.

ترین تاثیر عوامل زیست محیطی مختلفی قرار دارد که از جمله مهمجغرافیایی مهم و اثرگذار در منطقه، تحت 

توان به منابع آب اشاره کرد. واقع شدن این دو بازیگر در منطقه خشک و نیمه خشک جهان بر اهمیت آنان می

هایی برای هردو بازیگر شده است. در این پژوهش به دنبال ها و کشمکشموضوع افزوده و باعث ایجاد چالش

گویی به این سوال هستیم که منابع آب چگونه و از طریق چه پارامترهایی بر مناسبات دو کشور ایران و پاسخ

 ترکیه اثرگذارند؟

 

 مبانی نظری

 ژئوپلیتیک

میالدی  19ای است با معانی گوناگون و متفاوت که به عنوان یک روش تحلیلی از اواخر قرن ژئوپلیتیک واژه

میالدی و در ادبیات آلمانی مطرح شد )جوادی ارجمند و  1903ص در سال عمومیت یافت. اما به طور خا

 (.1391یاری، کیخسرو دولت

در زمینه ژئوپلیتیک تعریفی جهان شمول که مورد پذیرش همه باشد صورت نگرفته است، و بررسی تعاریف 

مجتهدزاده ژئوپولیتیک را اثر پیروز صورت گرفته نشان دهنده پراکندگی و تفاوت در زمینه تعریف آن است. 

های محیطی، چون موقعیت جغرافیایی، شکل زمین، منابع کمیاب، امکانات ارتباطی و محیط و اشکال یا پدیده

گیری سیاسی، به ویژه در سطوح انتقالی )زمینی، دریایی، هوایی و فضایی(، وسایل ارتباط جمعی و ... در تصمیم
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 یخارج استیآنجا که سمعتقد است،  پور(.  کریمی138: 1390)مجتهدزاده،  ددانای و جهانی، میگسترده منطقه

است،  ینسب تیموقع ژهیبه و ،ییایجغراف یفضا و طیمح ریها تحت تأثآن ینظام یهایاستراتژ ایها و ملت

ژئوپلیتیک را سیاست برگرفته از جغرافیا یا زمین  چنانکه رند،یگیشکل م کیو ژئواستراتژ کیتیژئوپل لیمسا

نیا ژئوپلیتیک را علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا، (. محمدرضا حافظ35: 1381پور، اند )کریمیتعریف کرده

(. در تعریف عزت 37: 1385نیا، داند )حافظهای ناشی از ترکیب آنها با یکدیگر میقدرت و سیاست و کنش

های محیط جغرافیایی به منظور دستیابی به قدرت، بنحوی وپلیتیک عبارت است از درک واقعیتا.... عزتی ژئ

در نهایت در تعریفی  که بتوان در باالترین سطح وارد بازی جهانی شد و منافع ملی و حیات ملی را حفظ کرد.

رداری و حفظ منابع بپرور، ژئوپلیتیک عبارت است از: ژئوپلیتیک دانش شناخت، کسب، بهرهاز محسن جان

 (.1396پرور، ای و جهانی است )جانجغرافیایی قدرت در مناسبات محلی، ملی، منطقه
 

 هیدروپلیتیک

ها باعث شده است که امروزه بیش های آبریز رودخانهعدم تطبیق مرزهای سیاسی با مرزهای طبیعی و حوضه

ها میان دو یا چند کشور مشترک های آبریز آندرصد از جمعیت جهان در مناطقی زندگی کنند که حوضه 40از 

های آبریز مشترک تشکیل داده است. نوع و مدل ها را حوضهدرصد از وسعت هریک از قاره 65تا  50است و 

ای از همکاری کامل تا برداری از منابع مشترک آبی طیف گستردهها و جوامع محلی در بهرهتعامل میان ملت

ها و منابع آبی، های فرادست رودخانها توجه به روند افزایشی مصرف آب در بخشگیرد. بجنگ را در بر می

های ساکن در فرادست و فرودست منابع آب نیز درحال افزایش مشاجرات هیدروپلیتیکی بین جوامع و ملت

اند ین عقیدهنامند و بر او یکم را سده هیدروپلیتیک میپردازان، قرن بیستباشد و بر همین مبنا برخی نظریهمی

المللی ناشی از کمبود آب خواهد بود )مختاری هشی، ای و بینهای محلی، منطقهها و جنگکه بیشتر درگیری

برداری و حفظ منابع جغرافیایی قدرت با (. هیدروپلیتیک عبارت است از دانش شناخت، کسب، بهره1391

ای و جهانی. به بیان دیگر، استفاده و نطقهنگرش و تاکید بر آب و مسائل آن در مناسبات فروملی، ملی، م

ای برداری از آب به عنوان منبع جغرافیایی قدرت برای دستیابی به اهداف در مناسبات فروملی، ملی، منطقهبهره

 (.1396پرور، گویند )جانو جهانی را هیدروپلیتیک می
 

 روش تحقیق

زیرا در تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی است و از نظر روش کلی تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد، 

گیرد و نتایج حاصل پی توسعه دانش در یک زمینه خاص )مناسبات ایران و ترکیه از منظر منابع آبی( انجام می

های د نیاز برای این تحقیق در قالب دادههای موردادهها قابل استفاده است. گیریریزی و تصمیماز آن در برنامه

ها، ای و استفاده از کتابآوری اطالعات به صورت کتابخانهباشد. که منابع مورد نظر از طریق جمعای میکتابخانه

ها نیز مبتنی بر آوری گردیده است. تجزیه و تحلیل دادههای اینترنتی معتبر جمعمقاالت، نشریات و سایت
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 ای بر مبنای تحلیل کیفی است.نهاطالعات کتابخا

 

 هایافته

 ها با سرچشمه از ترکیهوجود رودخانه

توانند باعث ایجاد تنش بین دو هایی با سرچشمه از کشور همسایه میطبق نظریه پیتر هاگت، وجود رودخانه

برای آبیاری کشور شوند. امکان دارد آب این رودها در قسمت علیا ذخیره یا بیش از حد به مصرف رسد و 

تواند بنا به دالیل گوناگونی روی های پایین دست رود پیامدهای جدی ایجاد کند. کمکش بر سر آب میمکان

گردد؛ زیرا برخی آن را یک دارایی مشترک و برخی آن را مالکیت خصوصی دهد، دلیل اول، به مالکیت آب برمی

توان در این زمینه شود، سومین دلیل که میع مربوط میکنند. دومین دلیل به کمیاب بودن این منابخود تلقی می

شود، نمونه بارز آن ساخت سدهای بزرگ است )ذکی و نجفی، ارایه داد به نقش آب در توسعه مربوط می

ای از رودهای ارس، ساری سو، زوالچای، شهرچای، نازلو چای (. در رابطه با ایران و ترکیه، بخش عمده1393

ای طوالنی در اعمال فشارهای آبی شود و کشور ترکیه که سابقهکوهستانی ترکیه تامین میو قره سو از نواحی 

های مختلف صنعتی و کشاورزی باعث ایجاد مشکالت ناشی ها و پروژهبه همسایگان خود دارد با ایجاد طرح

ورت غیرمستقیم های عظیم مانند پروژه گاپ به صشود؛ و همچنین با ایجاد پروژهاز اب در کشور ایران می

 (.1397شود )اکبری و مشهدی، باعث بروز مسائل زیست محیطی به ویژه ریزگردها در کشور ایران می

 

 بندهاسدسازی و آب

ای است. این طرح در حوزه طرح توسعه انسانی و منطقه« گاپ-پروژه آناتولی جنوب شرقی(: »GAPگاپ )

هیدروالکتریک برای ترکیه -نقش مهمی در تولید برق آبیباشد. گاپ های مزوپتیمیا میفرات و دجله و دشت

-درصد گاپ تکمیل شده است. نیروگاه 74نیروگاه برق آبی تکمیل شد.  13بالغ بر  2015دارد. در اواخر سال 

های هیدروالکتریک کنند. نیروگاهمیلیارد کیلووات ساعت برق تولید می 6/20برداری در سال های درحال بهره

های برق نیروگاه 2015اند. در سال میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرده 2/416بالغ بر  2015ل تا اواخر سا

 5/11میلیارد دالر برق تولید کردند. سهم گاپ در تولید برق  25میلیارد کیلووات ساعت معادل  9/25آبی ترکیه 

گاپ تکمیل شده است. طول سد  19درصد کل تولید برق کشوری بود.  44میلیارد کیلووات ساعت معادل 

منطقه صنعتی  17های انتقال آب در منطقه گاپ به هزار و سی و دو کیلومتر رسیده است. در منطقه گاپ کانال

 (.1395مقامی، شهرک صنعتی کوچک احداث شده است )قائم 36بزرگ و 

شکل از کنسرسیوم ائلیسو کند. کنسرسیوم این سد متالمللی اجرا میسد ائلیسو: سد ائلیسو را کنسرسیوم بین

و شرکت مهندسی « Andritz Hydro» ،«Stucky»، شرکت مهندسی «نورال هلدینک ترکیه»متشکل از 
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«Temelsu »ترین باشد. سد ائلیسو در منطقه جغرافیایی استان ماردین و شیرناک واقع شده است و طوالنیمی

مگاوات  1200متر است. قدرت نیروگاه  135ع آن کرته در جهان را دارا است و سطح آن نیز بتنی است. ارتفا

میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد. ساخت این سد بر روی رودخانه دجله  120/4باشد. ساالنه می

درصد نیروی برق ترکیه را  5میالدی آغاز شده است و ادامه دارد. نیروگاه برق آبی سد ائلیسو  1996در سال 

ن سد بعد از سد آتاتورک و کارا کایا و کعبان چهارمین سد بزرگ ترکیه خواهد بود. حجم تامین خواهد کرد. ای

کیلومتری ائلئوسو ساخت سد جیزره با  45میلیارد متر مکعب خواهد بود. در مسافت  11داری آب سد نگه

ات ساعت میلیارد کیلوو 208/1آغاز شده است. در صورت تکمیل آن ساالنه  2014امضاء قراردادی در سال 

 های جیزره و ایدیل و نصیبن زیر کشت آبی خواهد رفت.برق تولید خواهد شد و دشت

از نظر کارشناسان عالی رتبه ایران با ممانعت دولت ترکیه از ورود دجله و فرات به عراق در نهایت ذخیره آب 

کل گرفته و تاالبی تاالب هورالعظیم کاهش یافته و در منطقه جنوب غرب ایران یک فاجعه زیست محیطی ش

کننده هوا بود، رفته رفته کارکرد خود را از دست داده که روزگاری محل صید و صیادی اهالی و سیستم خنک

 (.1398و بحران ریزگردها در ایران را به وجود آورده است )اکبری و مشهدی، 

 منابع آب زیرزمینی

ترین ترین و مهمهای مشترکی است که بزرگکشور ایران در مرزهای شرقی و غربی خود، دارای رودخانه 

ها رودخانه هیرمند، هریررود، ارس، دجله و فرات است. با توجه به اندرکنشی که آب سطحی و زیرزمینی آن

اند. طبق آخرین آمار ارائه شده، ایران ها قرار گرفتههای مرزی نیز در همین حوضهترین آبخواندارند، اصلی

ترین آبخوان مشترک در غرب کشور به نام مشترک با همسایگانش است. بزرگآبخوان مرزی  11دارای 

کیلومتر مربع، مشترک میان ایران، عراق و ترکیه قرار دارد. از  263648است که با مساحت « تارووس/زاگرس»

صالح آباد، کشور ایران در -آبخوان تارووس/زاگرس، سرخس و جنت آباد 3آبخوان مشترک فقط  11مجموع 

کیلومتر  5816آبخوان مشترک با مجموع مساحت  6ع باالدستی مطرح است. در شرق و شمال شرق ایران موض

مربع قرار دارد که به دلیل اقلیم خشک و نیمه خشک آن منطقه و توسعه و ثبات روز افزون کشورهای همسایه، 

الی که این موضوع در غرب از پتانسیل بیشتری برای ایجاد تنش و یا همکاری و مشارکت برخوردار است، درح

 کشور کمتر است. 

های فراوانی بین ایران و کشورهای همسایه مبادله شده است های مرزی، پروتکلتا کنون در مورد رودخانه

رغم اهمیت این موضوع در های مشترک هنوز پروتکل خاصی تصویب نشده است. علیاما در مورد آبخوان

های موجود آنقدر که باید جامع نبوده و مساله بسیار مهمی نامهان گفت توافقتوای، میهای پایه رودخانهجریان
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گیری میزان برداشت از های زیرزمینی، جزو موارد توافق نبوده است. البته پیچیدگی کنترل و اندازهمانند آب

 (.1394پور و همکاران، های زیرزمینی، تا حدودی این موضوع را سخت و دشوار کرده است )فرشتهآب

 : وضعیت آب زیرزمینی در ایران و کشورهای همسایه شمال شرقی و غربی1جدول 

 

 

GDS 

 

  درصد برداشت آب درصد سهم آب زیرزمینی

جمعیت 

)میلیون 

 نفر(

 

 

 کشور

 

 صنعت

 

 شرب

 

 کشاورزی

 

 سهم

 

 صنعت

 

 شرب

 

 

 کشاورزی

 

برداشت 

)میلیارد 

متر 

مکعب در 

 سال(

 افغانستان 2/32 12/7 94 6 0 23 22 71 0 110

 آذربایجان 7/9 86/0 95 5 0 6 8 8 0 30

 ارمنستان 0/3 69/0 56 34 10 22 19 25 52 90

 ایران 5/78 4/63 87 11 2 57 53 97 100 255

 ترکیه 2/78 22/13 60 32 8 16 13 32 28 30

 ترکمنستان 4/5 54/0 38 53 9 2 1 50 19 65

 عراق 1/37 69/2 50 5 45 3 2 2 9 34

 

های زیرزمینی، سهم این منابع در سه بخش صنعت، شرب و کشاورزی در جدول فوق میزان برداشت از آب

های زیرزمینی های زیرزمینی آورده شده است. شاخص تنش توسعه آبو همچنین شاخص تنش توسعه آب

(GDSبیان )و به صورت  کننده میزان فشار و تنش به دلیل برداشت آب بر روی منابع آب زیرزمینی است

آید. نسبی برداشت آب زیرزمینی در یک سال مشخص به متوسط تغذیه ساالنه آب زیرزمینی به دست می

های با ابعاد کوچک کاربرد دارد و در سطوح ملی با چندین سیستم آبخوان اگرچه این شاخص بیشتر در آبخوان

رداشت برخوردار نیست اما برای شناسایی های موجود در میزان تغذیه و باز دقت مناسبی به دلیل عدم قطعیت

در سطح جهان مقادیر   GDSوضعیت کلی یک کشور قابل کاربرد و دارای معنا و مفهوم است. شاخص 

 30شود. مقدار مربوط به ترکیه در این جدول برابر با درصد را شامل می 100درصد تا بیش از  0متفاوتی از 

 (.1394پور و همکاران، است )فرشته

 

 های اسیدیرشبا

های اخیر گسترش های اسیدی، یکی از عوارض زندگی صنعتی است که از نظر جغرافیایی در سالبارش

زیادی پیدا کرده و مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. بارش اسیدی به دلیل انتشار مواد آلوده 
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شود، که در نتیجه سوختن مواد فسیلی میصنعتی مانند اکسیدهای گوگرد، ازت، گاز هیدروژن کلراید تشکیل 

تواند به صورت باران و یا برف و تگرگ اتفاق بیافتد و تاثیرات منفی بر های اسیدی میشوند. بارشحاصل می

(. با توجه 253-248: 1392ها و انسان دارد )امیدوار، های جاری و زیرزمینی، ساختمانروی خاک، گیاهان، آب

نیز به عنوان کشوری که امروزه درگیر زندگی شهری و صنعتی شده و مقادیر قابل توجهی به این نکته که ترکیه 

را وارد هوا میکند، و همچنین در نظر گرفتن این واقعیت که توده هوا و بادهایی از سمت دریای مدیترانه  آالینده

های ترکیه وضوع که آالیندهکنند، این مکنند و در مسیر خود از کشور ترکیه عبور میبه سمت ایران حرکت می

 شوند دور از ذهن نیست.های اسیدی نازل میوارد ایران شده و به صورت بارش

 

 ها در کشور فرادستکنترل سرچشمه رودخانه

زا باشد. ترکیه به دلیل تواند یک عامل تنشنحوه تقسیم آب رودخانه و احتمال ربودن آب علیای رود می

ای دارد. بخش های محلی و ناحیهاعمال فشار بر روی منابع آبی بر ایران را در مقیاسموقعیت باالدستی، قابلیت 

ای از رودهای ارس، ساری سو، زوالچای، شهرچای و نازلو چای از نواحی کوهستانی ترکیه تامین عمده

یت کوهستانی شود. این کشور که در استفاده از حربه آب علیه همسایگان ید طوالنی دارد، با توجه به موقعمی

برداری سیاسی کند. های جغرافیای طبیعی خود در مسائل هیدرولوژیکی بهرهتواند از ارزشو باالدستی خود می

گیری کامال ترین منابع مشترک ورودی به ایران است. به دلیل این که امکان اندازهرودخانه ارس یکی از عمده

-وجود ندارد، لذا در صورت تغییر شرایط بهره« ترکیهشرق »ی باالدست دقیق آورد این رودخانه در حوضه

های آبی جدید در حوضه باالدست رود ارس در ترکیه منجر برداری از سازهبرداری، تغییر اقلیم، احداث و بهره

برداری توسط کشورهای باالدست )ترکیه و های مشترک بهرهشود. طرحبه ایجاد نوسان در دبی رودخانه می

د طرح ایغدر ترکیه و برداشت آبی اضافی ارمنستان از سد سردارآباد از یک سو موجب بروز عدم ارمنستان( مانن

های برداری کشورهای پایین دست و از سوی دیگر اختالالت اساسی در اجرای طرحتعادل در میزان بهره

برداری از این بهرهشود. بنابربرداری در کشورهای پایین دست )ایران و آذربایجان( را موجب میمشترک بهره

های اقتصادی توسط کشورهای منابع آب رود ارس به ویژه به دنبال برداشت بیشتر آب برای توسعه طرح

باالدست )ارمنستان و به ویژه ترکیه( باعث کاهش آب ورودی به کشورهای پایین دست ایران و آذربایجان 

صنعتی کشورهای همجوار رودخانه ارس از یک های یابی طرحهای اخیر، سیر تزایدی مکانشود. در سالمی

ها و مقاصد گمرکی، اقتصادی، فنی، ماهیگیری و سو و افزایش جمعیت در حواشی رودخانه به دلیل پتانسیل

برداری و استفاده از منابع آب رود ارس و شعبات تغذیه کننده آن را به ویژه کشاورزی از سوی دیگر میزان بهره

تر از حقابه در نظر ست بیش از پیش افزایش داده است. امری که برداشت افزوندر کشورهای حوضه باالد



 ان پرور و عباسیج                     

  

 

51 

 

ای کند و زمینه منازعات میان کشورهای این سیستم رودخانهگرفته شده برای هر یک از کشورها را تقویت می

 (.1393دهد )ذکی و نجفی، را افزایش می

 آلوده کردن منابع آبی با فاضالب و مواد دیگر

آب عبارت است از افزایش مقدار هر معرف اعم از شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر لودگی آ

های صنعتی اش شود. این تغییر و آلودگی آب، امروزه بر اثر فعالیتخواص و نقش اساسی آن در مصارف ویژه

ختلف قرار دارند، های مو کشاورزی و بزرگ شدن شهرها، منابع آب سطحی و زیرزمینی در معرض آلودگی

ماندهای شهری و صنعتی در هر کجا که در دسترس باشد ریخته شوند. ها و پسبه ویژه زمانی که زباله

ها و غیره ... هر یک های صنعتی، کودهای شیمیایی، سموم و آفتکش، فضوالت دامهای خانگی، پسآبفاضالب

شود و از ها و شهرها میوارد مزارع، کارخانهشوند. آب از یک طرف ها میبه نوعی موجب تغییر کیفیت آب

گردد، درحالی که در هنگام خروج کیفیت اولیه را ندارد و موادی به آن اضافه شده است. طرف دیگر خارج می

کنند، ممکن است برای انسان، جانوران و گیاهان مضر باشند یا این مواد که همراه با آب در طبیعت گردش می

های های جبران ناپذیری به بار آورند. زیرا، آب را باید از نظر زنجیرهرا به هم بزنند و ضیانها تعادل اکوسیستم

کند مورد توجه قرار داد. در آب موجودات متعددی وجود دارند: از گیاهان شناور ها حمایت میغذایی که از آن

کنند و به نوبه ها تغذیه میی که از آنهایهای گیاهی و خاکی گرفته تا ماهیبسیار ریز سبز رنگ، یعنی پالنکتون

شوند و بعد مواد را به صورت مدارهای متعددی از ها یا پرندگان و غیره... خورده میخود از سوی دیگر ماهی

توان تصور کرد سمومی که دهند. با توجه به این ارتباط آیا مییک موجود زنده به موجود زنده دیگر انتقال می

های طبیعت نگردند و مخاطراتی را چه به صورت مستقیم شوند به نحوی وارد چرخهب میاز این طریق داخل آ

ها نداشته باشند؟ باید توجه داشت، عدم کنترل آلودگی آب به وسیله و چه به صورت غیر مستقیم برای انسان

بهداشت جامعه ما بخشی در اقتصاد و های شهری و صنعتی از سوی دیگر تاثیر زیانها و زبالهتخلیه فاضالب

های ها( در محیط به وسیله جاری شدن آبدارد. همچنین تخلیه مواد زاید جامد و مایع )زباله و فاضالب

های حاصل از بارندگی به نقاط مختلف موجب انتشار آلودگی ها و دیگر آبسطحی اعم از جویبارها، رودخانه

رویه زباله اکثرا به وسیله تخلیه مواد هرهای ما دفع بیگردند و این درحالی است که متاسفانه در بعضی از شمی

ها و دیگر اماکن که مخالف ضوابط حفاظت گیرد و یا دفن غیربهداشتی آن در سراشیبیبه جویبارها صورت می

شود که از نظر بهداشت محیط کامال خطرناک است. مخصوصا اینکه محل های زیرزمینی است انجام میآب

زاده پرور و تقیسارها باشد )جانها و چشمههای سبک شنی و یا در حوالی رودخانهخاک تخلیه و یا دفن در

 (.229: 1395ساروکالیی، 
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 هاهای آبی رودخانهمنحرف ساختن راه

تواند باعث ایجاد تنش و کشمکش بین دو کشور همسایه شود، منحرف ساختن از جمله دالیلی که می

های جاری برای مصارف گوناگون کشاورزی، این امر به سبب استفاده از آبها است. های آبی رودخانهراه

های شود. در سالشود و اکوسیستم کشورهای پایین دست نادیده گرفته میای و ... انجام میصنعتی، توسعه

ی های مشترک و به ویژه رودخانههای صنعتی کشورهای همجوار رودخانهیابی طرحگذشته، سیر افزایشی مکان

ها و مقاصد گمرکی، اقتصادی، ها به دلیل پتانسیلهای رودخانهارس از یک سو و افزایش جمعیت در حاشیه

ها و شعبات برداری و استفاده از منابع آب این رودخانهفنی، ماهیگیری و کشاورزی از سوی دیگر میزان بهره

پیش افزایش داده است. این عمل گاها به ها را به ویژه در کشورهای حوضه باالدست بیش از تغذیه کننده آن

افتد، امری که های آبی جدید و مصنوعی اتفاق میها در کانالها و منحرف کردن آب رودخانهوسیله سدسازی

کند و زمینه منازعات میان تر از حقابه در نظر گرفته شده برای هر یک از کشورها را تقویت میبرداشت افزون

 (.1393دهد )ذکی و نجفی، ای را افزایش میانهکشورهای این سیستم رودخ

 

 رقابت برای استفاده و تخصیص منابع آبی به علت توسعه کشاورزی، صنعت و شهرنشینی

رویه جمعیت کمبود آب شیرین در سطح جهان و میزان بارش کم باران در نقاط مختلف دنیا و افزایش بی

باشند های آبریز مشترک میکشورهایی را که دارای حوضهو نیاز روز افزون به آب شیرین، مناسبات سیاسی 

(. دو کشور ایران و ترکیه نیز به دلیل قرار 1389راد، نژاد متکی و فرجیدچار تنش و بحران نموده است )پاک

ها به دور نیستند. با توجه به کمیاب بودن گرفتن در مناطق خشک و نیمه خشک کره زمین از این بحران و تنش

بی در این کشورها، اقدامات مختلفی در جهت تخصیص منابع آبی مشترک برای امر کشاورزی، صنعت منابع آ

های متعدد سدسازی در ترکیه اشاره کرد که توان به پروژهو شهرنشینی صورت گرفته است؛ برای نمونه می

ایش رفاه عمومی و درآمد های منطقه، توسعه انسانی و افزبرداری از توان و ظرفیتها توسعه و بهرهاهداف آن

های توسعه کشاورزی و تنوع محصوالت کشاورزی و گیاهی و و کیفیت زندگی مردم منطقه با اجرای طرح

کاری و درختکاری، دامپروری و صنعتی و خدماتی همگرایانه و کاهش سطح اختالف استاندادرهای جنگل

ورزی و روستایی، توسعه اقتصادی و تحول وری بخش کشازندگی مردم منطقه با سایر مناطق، افزایش بهره

باشد. نتیجه و حاصل چنین اقداماتی در داخل کشور ایران ساختار اجتماعی و تامین و حفظ ثبات اجتماعی می
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 (. 1395مقامی، زایی بوده است )قائمهای مخرب زیست محیطی مانند گرد و غبار و بیابانبروز پدیده

ین ایران و ترکیه در زمینه تخصیص منابع آبی جهت کشاورزی، صنعت قسمتی دیگر از اختالفات موجود ب

-ای در شمال غرب کشور ایران است. برای نمونه منطقه مغانو شهرنشینی، مربوط به بروز مشکالت منطقه

شود و به دلیل شرایط طبیعی جمعیت زیادی را در پارس آباد که از مراکز مهم کشاورزی کشور محسوب می

است، با کمبود منابع آب در امور کشاورزی مواجه است که یکی از دالیل عمده آن منازعات  خود جای داده

باشد. نبود رژیم حقوقی مناسب برای این رودخانه، عدم الیروبی، آلودگی و استفاده آبی رودخانه ارس می

منطقه شده است  برداشت و استفاده بیش از حد از آن در کشورهای باالدست باعث بروز اختالل در کشاورزی

 (.  1389راد، نژاد متکی و فرجی)پاک

 

 های مرزیاختالف بر سر سهم استفاده از رودخانه

ترین چالش در بین ها، اصلیهای فرامرزی و سهم استفاده از آنموضوع چگونگی تقسیم آب رودخانه

یمه خشک بیشتر های آب مرزی و مشترک است که اهمیت آن در مناطق خشک و نکشورهای دارای حوضه

های مرزی و مشترک خود، با کشورهای همسایه قرارداد دارد و این موضوع است. ایران در اکثر رودخانه

های مرزی و مشترک است. قراردادهای المللی ایران با همسایگان در موضوع آبدهنده ثبات در روابط بیننشان

 های مرزی ایران و ترکیه به ترتیب زیر است:رودخانه

های ساری ف. رودخانه قره سو: وضعیت قراردادی این رودخانه عبارت است از پروتکل استفاده از آبال

 ، و نحوه تقسیم آب در آن مساوی است.1995سو و قره سو در سال 

های ساری ب. رودخانه ساری سو: وضعیت قراردادی این رودخانه عبارت است از پروتکل استفاده از آب

متر مکعب بر ثانیه به سمت  8/1، و نحوه تقسیم آب در آن تامین جریان حداقل 1995سو و قره سو در سال 

 ایران است.

 پ. رودخانه ارس: در مورد این رودخانه قراردادی وجود ندارد.

بینی شده است. های مرزی ایران پیشموضوع حل اختالف به اشکال مختلف در بیشتر قراردادهای رودخانه

آب هیرمند، مفاد مربوط به حل اختالف به صورت  1973ایران و عراق و قرارداد  1975 به طور مثال در معاهده

بینی شده است. اما متاسفانه در رابطه با گسترده از مذاکره دوجانبه تا مساعی جمیله و تحقیق و داوری پیش

(. در 1396یده، بینی نشده است )عطاری و آورقراردادهای مربوط به ایران و ترکیه موضوع حل اختالف پیش

های مشترک ایران و ترکیه، این دو کشور برداری از آب رودخانههایی در خصوص بهرهنهایت با وجود پروتکل

های ها اختالفاتی با یکدیگر دارند و امروزه نیز این دو کشور بر سر سهم استفاده از آب رودخانهبر سر اجرای آن
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 (. 1395ی اصل، مرزی دچار تنش هستند )پیلتن و صدیق بطحای

 

 های مرزیتغییر مسیر طبیعی رودخانه

ها به طور پیوسته در طول زمان ها سیستمی کامال پویا بوده و الگوی مورفولوژیکی آنها و آبراههرودخانه

جایی مرز را به ای و آسیب رسانی به تاسیسات ساحلی و جابهکند که گاهی اوقات، فرسایش کنارهتغییر می

ها همواره باید مورد توجه باشد. ایران دارای چندین از این رو بررسی رفتار هیدرولوژیکی آن دنبال دارند.

ها از رویکرد تغییر بستر باید همواره مورد توجه باشد رودخانه مرزی با همسایگان خود است که مطالعه آن

تواند باعث پر ور فرادست میها در کش(. به عنوان نمونه عدم الیروبی رودخانه1397)کیانی و پوربشیر هیر، 

شدن بستر رودخانه از گل و الی شود و همین امر به تدریج مسیر رودخانه را عوض کرده، باعث فرسایش 

های رودخانه، فرسایش خاک در مناطقی از کشور پایین دست که در اطراف رودخانه قرار دارند، زیر دیواره

اطراف رودخانه در کشور پایین دست شود؛ که این  های کشاورزی و تاسیسات صنعتی درآب رفتن زمین

های مرزی که تواند منازعاتی را در مناسبات کشورها سبب شود. این موضوع در رابطه با رودخانهموضوع می

(. به عالوه ایران 1389راد، نژاد متکی و فرجیگیرند به صورت ناچیز مطرح است )پاکاز ترکیه سرچشمه می

کیلومتر، و رودخانه نازلوچای  25کیلومتر مرز آبی متشکل از رودخانه قره سو با  35ی حدود با کشور ترکیه دارا

ها و با توجه به نپرداختن به موضوع باشد که در صورت تغییر مسیر طبیعی رودخانهکیلومتر می 10در حدود 

یق بطحایی اصل، شود )پیلتن و صدحل اختالف در قراردادهای آبی موجود، تنش بین دو کشور ایجاد می

1395.) 

 

 هاعدم الیروبی رودخانه

مغان و اردبیل و مناطق دیگر و تجمع -آبادخیز پارسهای وسیع و حاصلمناطقی از کشور ایران مانند دشت

کنند، در حال حاضر با کمبود منابع آب در امور کشاورزی جمعیتی در این مناطق که در حاشیه مرزها زندگی می

متر داشته و در جنوب  3152که ارتفاع حدود « مین گول داغ»های رودخانه مرزی ارس، که از کومواجه است. 

های ترین رودخانهترین و یکی از پرآبگیرد،  به عنوان طوالنیروم ترکیه قرار دارد سرچشمه میشهر ارض

ستان اردبیل دارد اما در اقتصادی مناطق شمال غرب به ویژه ا-مرزی ایران، نقش بسیار مهمی در توسعه سیاسی

های کشاورزی منطقه با کمبود آب مواجه شده است و در آینده خطر کم آبی آن ها و زمینحال حاضر، دشت

کند که یکی از دالیل آن عدم الیروبی رودخانه ارس توسط کشورهای باالدستی و ترکیه است. را تهدید می

های زیادی از مسیر رودخانه توسط گل و الی و ن قسمترودخانه ارس به دلیل عدم الیروبی مناسب و پر شد
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وری از آب در منطقه را به حد پایینی رسانده است های آن، میزان بهرهرسوبات فراوان و عدم ترمیم دیواره

 (.1387)سمای و همکاران، 

 گیرینتیجه

به این که جمعیت جهان  های آبریز است که با توجهگر عدم انطباق مرزهای سیاسی با حوضهنقشه جهان بیان

برابر رسیده است. این مسئله  7برابر شده است و تقاضا برای آب به بیش از  3در طول صد سال گذشته 

برداری هرچه بیشتر از آب به عنوان یک منبع جغرافیایی قدرت به دنبال داشته ها و منازعاتی را برای بهرهرقابت

و اجتماعی در سطح جهان، تا اواسط قرن حاضر مردم جهان با است. با توجه به تحوالت اقلیمی، اقتصادی 

ای است که در حال به رسمیت شناختن کمبود آب بحران آب مواجه خواهند شد. وضعیت جهان به گونه

الوقوع بوده است. بنابراین کمیابی آب شیرین باعث سال گذشته جنگ آب قریب 20شیرین است. در طول 

تواند در تبادل ارگانیکی شود که پیامدهای اکولوژیکی و هیدروپلیتیک آن میامنیتی و سیاسی شدن آن می

جمعیت کشورها و پدیده مهاجرت و ناامنی بسیار قابل توجه و مهم باشد. دو کشور ایران و ترکیه نیز به عنوان 

بی توجهی به های متعدد آبی در ارتباط با یکدیگر هستند که در صورت دو بازیگر مهم در منطقه دارای چالش

ها با اند از: وجود رودخانهها عبارتهای آتی دچار منازعات متعددی خواهند شد. این چالشآنها، در طی سال

ها کنترل سرچشمه رودخانههای اسیدی، بندها، منابع آب زیرزمینی، بارشسرچشمه از ترکیه، سدسازی و آب

ها، های آبی رودخانهمنحرف ساختن راهمواد دیگر، در کشور فرادست، آلوده کردن منابع آبی با فاضالب و 

اختالف بر سر سهم رقابت برای استفاده و تخصیص منابع آبی به علت توسعه کشاورزی، صنعت و شهرنشینی، 

 ها.های مرزی، عدم الیروبی رودخانههای مرزی، تغییر مسیر طبیعی رودخانهاستفاده از رودخانه
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