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 09/02/1401تاریخ پذیرش:                                                                                      23/01/1401تاریخ دریافت:

 چکیده

. کشورهای آسیای جنوب و جنوب شرقی است درچین  یتاثیرات هیدروهژمونبه هدف این پژوهش پرداختن 

مرتبط با موضوع هیدروپلیتیک  علمی پژوهش های استفاده از با یفی وتوص-بنابراین تالش می شود با روش تحلیلی

ایجاد ناامنی  توانچین  یهیدروهژمونآیا  به این پرسش پاسخ داده شود که، و ژئوپلیتیک آب کشورهای مورد مطالعه

 التفمنطقه  برای پاسخ به این پرسش ابتدا؟. خواهد داشتجنوب و جنوب شرق آسیا سیاسی را در –اقتصادی 

شده چین  سیاست های اتخاذرودخانه های بزرگ قاره آسیا و در نهایت  به عنوان منبع استراتژیک آب چین تبت

اکی از آن و نتیجه گیری ح مورد بررسی قرار می گیردهای برق آبی  برای اجرای پروژه های سدسازی و نیروگاه

می  ها انهن کشور باالدستی رودخچین با کنترل منابع آب به عنوابه علت نبود قوانین و پروتکل مشخصی،  است

دودیت های فزاینده ای مواجه جاری کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا را با محت-تواند توانایی های اقتصادی

 سازد و با کارت آب آنها را با سیاست های خود همسو نماید.

 

 وپلیتیکهیدر ،آسیای جنوب و جنوب شرق ، چین، تبت،یهیدروهژمون :کلید واژگان
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 مقدمه

و..  «مکونگ»، «براهماپوترا»، «گنگ»، «)ایندوس(سند»، «سهنگ تیا»، «زرد»، «یارلونگ سانگ پو» رودهایسرچشمه 

یط مناسب به دلیل شرا این رودهای بزرگ حاشیهدر . است «فالت تبت» که جزو رودهای بزرگ قاره آسیا هستند،

همچنین ان از این رو زندگی و حیات میلیاردها انسجمعیت قابل مالحضه ای استقرار دارند،  زیستی و کشاورزی

 .وابسته استهای این منطقه  شبکه آب سیستم به طور مستقیم به قاره آسیا اکوسیستم

منطقه »ج یکی از پن ،جهان به شمار می آید دراز ذخیرگاه های بزرگ آب شیرین یکی  منطقه خودمختار تبت که 

قامات چین من همواره به این منطقه به عنوان عمق استراتژیک خود می نگرد از این رو چی .است «خودمختار چین

در تبت  به جهت خنثی کردن تهدیدات خارجی سیاسی-دگرگونی اجتماعیسرمایه گذاری گسترده ای در جهت 

نظم در  عالوه بر اختالل با همسایگان جنوبی،د. این در حالیست که هرازگاهی تنش های مرزی نده انجام می

خارجی  واقعی مردمان تبت ارائه می دهد که البته سیاستخودمختاری تعریف جدید از ، ژئوپلیتیک منطقه ای

  .یل به یک مسئله امنیت ملی می کندکالسیک چین آن را تبد

و  آب تامیندر جهت برای کاهش استفاده از سوخت های فسیلی همچنین چین در طی سالهای اخیر با این حال، 

خانه کثر رودبر روی ا های برق آبی سدسازی و ایجاد نیروگاه اجرای پروژه هایدرصدد خود داخلی مورد نیاز  برق

پاسخ به این پرسش است که  توصیفی درصدد-از این رو پژوهش حاضر با روش تحلیلیاست،  بزرگ منطقه های

بر  ؟.شترا در جنوب و جنوب شرق آسیا خواهد دا سیاسی–چین توان ایجاد ناامنی اقتصادی  یآیا هیدروهژمون

هیدروپلیتیک  نتیجه گیری می شود چین با سیاست های آبی که تحت عنوان همین اساس با توجه به یافته های تحقیق

ی پاین )کشورهابرای فشار بر همسایگان «کارت آب»در برهه های می تواند از  مطرح استژئوپلیتیک آب  و یا

مل اجتماعی، فرصت های کمی را برای عملکرد بهتر اقتصادی، انسجام کا خود استفاده نماید و ها(دستی رودخانه 

مل دیپلماتیک در کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا به وجود می آورد که امنیتی و تعا-توانایی باالی نظامی

با ایجاد  می شود. البته یجنبش های زیست محیط و تقویتاحساسات ضدچینی  همراه با باعث ناامنی و بی ثباتی

موار خواهد هو اجرای قوانین و توافقات بین المللی مرتبط با منابع آبی مشترک، شرایط برای همکاری و تعامل 

 شد.  

 

 روش تحقیق

فاده ، همچنین استو نقشه منطقه مورد مطالعه پژوهشی-وصیفی و استفاده از منابع علمیت-این مقاله به روش تحلیلی

و  ازیچین و اثرات سدس هیدروهژمونتبر، ضمن بررسی ذخایر آبی فالت تبت، به های تحلیلی مع از یادداشت

 می پردازد. جنوب و جنوب شرق آسیا کشورهایبر  ایجاد نیروگاه های برق آبی
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 یافته های تحقیق

 1یهیدروهژمون

، 2030ل می زنند تا سا آب یک دارایی استراتژیک است که در کل جهان با کمبود روبروست. کارشناسان تخمین

پردازان  از جمعیت جهان از تأمین آب شیرین محروم شوند. همین موضوع باعث شده است تا بعضی از نظریه 60٪

از این رو،  د.اعالم کنند که آب می تواند هم منبع همکاری با مدیریت صحیح باشد، هم عامل منازعه و درگیری شو

لیل بحران داغلب درگیری ها و جنگ های منطقه ای در جهان به  ن صنعت،با توجه به افزایش جمعیت و رشد شتابا

ون کشورها (. امروزه منابع آب موجبات تنش هم در در138: 1399برآمده از کمبود آب خواهد بود )وریج کاظمی،

و ذخیره هینه بو هم در روابط بین کشورها را فراهم می سازد که بیشتر ناشی از عدم برنامه ریزی، عدم استفاده 

ئل داخلی و سازی مناسب منابع آب یا عوامل طبیعی می باشد. در واقع آب تبدیل به یک عامل تاثیرگذار در مسا

رزهای بین مکمبود آب یا اجازه ی عبور از ضمن اینکه  (.446:1395بین المللی شده است)صالح آبادی و صادقلو،

 (.131:1381یرگذار است)مجتهد زاده،المللی به گونه ای روزافزون در سیاست های کشورها تاث

وردارند ودخانه برخاعمال نفوذ بر کشورهای پایین راز این رو کشورهای باالدستی رودخانه ها از توان بیشتری برای  

تا کشورهای عمد اتخاذ می کنند، این در حالیست که طوالنی مدت برای رقابت های ژئوپلیتیکیرا و شرایط بهتری 

کشور میلی در برابر سیاست های تح ،برای استفاده از منابع آب مشترک قوانین مشخص دلیل عدمبه  پایین دستی

ه ها از در سطح حوضه رودخان تسلطبدین ترتیب مفهوم هیدروهژمونی که به . نشان نمی دهند واکنشی باالدست

ی گیرد. ، شکل ممی شود اطالقطریق استراتژی های کنترل منابع آب مانند جذب منابع، یکپارچه سازی و مهار 

شوند ها مانند فشار اجباری، معاهدات و غیره اجرا میای از تاکتیکاز طریق مجموعه ی هیدروهژمونیهااستراتژی

پذیر امکان ی دارند،ضعیفکه کارکرد المللی نهای قدرت موجود در چارچوب نهادی بیقارنبرداری از عدم تکه با بهره

 )کشورهای باالدستی رودها(است که البته نتیجه رقابت معموالً به نفع قدرتمندترین بازیگر

هیدروهژمون ها به دو شکل مثبت و منفی قدرت رهبری دارند ضمن اینکه  (.Zeitoun,Warner,2006:435)است

 (.Ho,2016:32)های بین المللی شود که می تواند منجر به همکاری و تعامل و یا درگیری و تنش در حوضه رودخانه

 

 2فالت تبت

میلیون کیلومتر مربع و میانگین  2.5مساحتی معادل  با ،(1)شکل شمارهترین فالت جهانترین و بزرگرتفعمتبت، 

 به عنوان بام جهان شناخته می شود. ،متر از سطح دریا 4000ارتفاع بیش از 

                                                           
1- Hydro-hegemony 
1- Tibetan Plateau 
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 (1شکل شماره)

تمام حاشیه  کیلومتر از شمال به جنوب امتداد دارد و 1448کیلومتر از شرق به غرب و  2400این فالت در طول 

، «نپال»، «شمال هند»تبت در ضلع شمالی هیمالیا،  ، احاطه شده است.«هیمالیارشته کوه های »جنوبی آن توسط 

، 1949-1950های در سالآمیز تبت چین از زمان آزادسازی مسالمت .، واقع شده است«میانمار )برمه(»و  «بوتان»

 .شودشناخته می« Xizang»این منطقه عمالً بخش اداری جمهوری خلق چین است که به عنوان منطقه خودمختار

 می باشد. یمیلیون نفر 10کیلومتر مربع است و دارای جمعیت  1228400منطقه خودمختار این مساحت 

)غیر از قطب های طبیعینگهدارنده بیشترین حجم یخچال همچنینعنوان سازنده بادهای موسمی آسیایی و  تبت به

 10 . ضمن اینکه یخچال های تبت سرچشمهبرای قاره آسیا و جهان داردمحیطی  اهمیت زیست شمال و جنوب(

 همچنین (.Samphel,2012:1-5آسیای جنوبی و جنوب شرقی حیاتی می باشد)که برای  است سیستم رودخانه اصلی

و  «بوراکس»، «لیتیوم»، «)بوران(بور»، «کرومیت»، «اورانیوم» از جملهماده معدنی  130بیش از زمین شناسان چینی 

 را در تبت شناسایی کرده اند.، «آهن»

از هند و  600در دهه  نیز بودیسم (.Cooke,2003:45، چینی هان شروع به ورود به تبت کردند)1950قبل از سال 

و تأثیر قدرتمندی نه تنها بر  غالب در تبت تبدیل گردید های بعدی، به فرهنگچین وارد تبت شد و در طول قرن

نپال و همچنین  ،بودیسم تبتی سرانجام به مغولستان .های جامعه داشتمذهب، بلکه بر سیاست، هنر و سایر جنبه

( و 1368-1260های یوان )ت امپراتوری به ویژه در طول سلسلهدر چین گسترش یافت، جایی که تحت حمای
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بودیسم تبتی، به جای ایدئولوژی ناسیونالیستی سکوالر،  (.khanacademy.org)( قرار گرفت1644-1368چینگ )

تبتی تنها زبان  (.Kolas,1996:15) اصطالحات حیاتی برای گفتمان سیاسی در مورد استقالل تبت ارائه می کند

زبان چینی برای جمعیت تبتی به جز برای تعداد های تحت مدیریت دولت لهاسا بود، بطوریکه  رسمی در سرزمین

یکی از اولین وظایف دولت جدید چین از این رو، بسیار کمی از روشنفکران و بازرگانان تبتی کامالً ناشناخته بود. 

ی بسیاری از متون مدرن، به ویژه متون سیاسی و تکنولوژیکی در نواحی تبت، انجام وظیفه ترجمه به تبت

 ،در حالی که سیاست زمان یکی از ابعاد مهم گفتمان دولت چین در مورد تبت است(. Tournadre,2019:1-9بود)

 (.Kehoe,2020:40)یت کنندکنند افکار عمومی در مورد تبت را مدیرای تالش میهای رسانهاین گفتمان

نظارت چین بر منطقه تبت باعث شکل گیری اعتراضاتی شد که در راستای آن ایاالت متحده امریکا با با این حال، 

همچنین به دنبال اصالح درصدد نفوذ، تقویت و نظارت بر منطقه تبت چین؛  قانون سیاست و حمایت تبت تصویب

کند که است. این قانون بیان میقدرت چین بر آب در منطقه از طریق گسترش تحریم ها و ایجاد روابط دیپلماتیک 

مقامات چینی در انتخاب جانشین داالیی الما اعمال خواهد دخالت هایی از جمله ممانعت از ایاالت متحده تحریم

کرد. این قانون همچنین خواستار ایجاد کنسولگری جدید آمریکا در لهاسا، پایتخت منطقه خودمختار تبت چین 

عد سیاسی، فرهنگی داند که هر آنچه در فالت تبت در بُمی امریکا یاالت متحدهدولت ااین در حالیست که  است.

با  (.Mendis,2021:1-3)تاثیرگذار باشدافتد ممکن است در کل آسیای جنوبی و جنوب شرقی یا نظامی اتفاق می

گردشگران خارجی طی نگاران و ها، روزنامه، دیپلماتامریکا ارزیابی جدید دولت ایاالت متحدهاین حال در طی 

های دهد تالشسال گذشته به طور سیستماتیک از دسترسی به منطقه خودمختار تبت چین محروم شدند، که نشان می

 . عمل نکرده استموفق  ،گتن برای تحت فشار قرار دادن چینواشن

 

 آبی فالت تبت منابع

سرچشمه « چینتبت فالت »سیستم رودخانه اصلی از  «10» حدودمشاهده می شود، ( 2شماره) همانطور که در شکل

رودخانه های »و اغلب آنها جزو  محیا می کننددرصد از کل جمعیت جهان را  47حدود  زیست امکانکه گیرند می

 ، که در ادامه به طور اختصار به بررسی آنها می پردازیم.محسوب می شوند «بین المللی
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 (2شکل شماره)

 1سهرودخانه یانگ ت -

استان این  10و از  مایل( طول دارد 3915کیلومتر ) 6300ترین رودخانه چین است که طوالنی «یانگ تسه»رودخانه 

 این رودخانه تا مصب دریای چین شرقی در نزدیکی شانگهای امتداد دارد. «فالت تبت». این رود از کشور می گذرد

 600مایل از غرب به شرق و بیش از  2000 حوضه آن که حدود همچنین سومین رودخانه طوالنی جهان است.

میلیون هکتار  448مساحت حوضه آبریز آن نزدیک به  .مایل از شمال به جنوب امتداد دارد

 (.depts.washington.edu)است

 «نگ جیانگچا»در چین،  عمدتا توسط غربی ها استفاده می شود نامیست که ،(به معنای فرزند اقیانوسیانگ تسه)

شود، در حالی که نام یانگ تسه به بخش کوچکی از رودخانه نزدیک دهانه آن طوالنی نامیده می به معنای رود

ن، جیالینگ، : یالونگ، مینظیر شاخه، از جمله هشت رودخانه اصلی 700اختصاص دارد. این رودخانه توسط تقریباً 

 تغذیه می شود. ،هان، وو، یوان، شیانگ و گان

                                                           
1- Yangtze River 
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ه یک باست و نزدیک  چین آبراه اصلی کشور و صنعت چین ایفا می کند، در کشاورزی یانگ تسه که نقش اصلی

 ز این رواسوم جمعیت در حوضه آبریز آن زندگی می کنند. اقتصاد این حوضه عمدتاً بر کشاورزی متمرکز است، 

 -ده در اینجا لید شغالت تو نیز در نظر گرفته می شود. «له چینغبزرگ انبار »حوضه رودخانه یانگ تسه به عنوان 

سابقه اقتصادی، همراه با اما رشد بی رای تغذیه نیمی از جمعیت کشور کافی است.ب -درصد آن برنج است  70که 

دهه گذشته،  در پنج (.worldwildlife.orgکند)گسترش صنایع و شهرنشینی سریع، فشار شدیدی بر رودخانه وارد می

بخش اصلی پایین بخصوص در صدها شهر اطراف شاخه اصلی درصدی سطح آلودگی  73چین شاهد افزایش 

 .سال رسید میلیارد تن در 25تخلیه فاضالب و پسماندهای صنعتی به رودخانه یانگ تسه بوده است بطوریکه  دست

ایج ردر آب است. فسفر یک عنصر  یکی از مشکالت عمده آلودگی رودخانه یانگ تسه، تجمع بیش از حد فسفر

-Pedersen, 2017:1)وجود در فاضالب به شمار می آیدکشاورزی، کود دامی و سایر ضایعات آلی مدر کودهای 

4.) 

 1رودخانه زرد -

 5464طول  چین )پس از یانگ تسه( و پنجمین رودخانه طوالنی در جهان با بزرگدومین رودخانه  «زرد»رودخانه 

رد و از سرچشمه می گی «تبت فالت چینگهای»رودخانه زرد از . مایل( در شمال چین جاری است 3395کیلومتر )

که اطراف  اطالعات باستان شناسی ثابت می کند. استان از غرب به شرق می گذرد و به دریای بوهای می ریزد 9

، اقتصاد و این رود خاستگاه سیاست ضمن اینکه ،بوده است لیه چینرودخانه زرد مرفه ترین منطقه در تاریخ او

-Song,2021:1 سال بود که به عنوان رودخانه مادر چین هم از آن یاد می شود) 2000چین برای بیش از  فرهنگ

دخانه زرد سیلت زرد می باشد. حوضه آبریز رواطالق نام زرد به این رود به علت وجود مقادیر زیادی از (. 3

. این ستاده و به شدت مستعد سیل بار طغیان کر1593کیلومتر مربع است. در طول تاریخ این رودخانه  795000

رودخانه  (.cs.mcgill.caو باالترین تلفات را در تاریخ چین به وجود آورده است)بار تغییر مسیر داده  18 رود تاکنون

یلیون تن آن م 400میلیارد تن آن به دریا می ریزد و  1.2میلیارد تن رسوب را حمل می کند که  1.6زرد هر سال 

ست. به ارودخانه زرد باقی می ماند که دشت آبرفتی را تشکیل می دهد و برای کشاورزی مفید در پایین دست 

اف آن قرار دلیل انباشته شدن رسوب، بستر رودخانه زرد چندین متر باالتر از شهرها و زمین های کشاورزی اطر

 گرفته و از این نظر دارای شهرت جهانی است.

بین شهرستان هکو  دره و دشت آبرفتی تقسیم کرد. بخش میانی روداین رود را می توان به سه بخش سرچشمه، 

. از شهرستان هکو تا یومنکو، رودخانه زرد از طوالنی ترین دره قرار دارددر مغولستان داخلی و ژنگژو در هنان 

شناخته می شود که به دلیل  «دره جیوژای» به نامپیوسته در مسیر اصلی خود می گذرد که مجموعاً به هم های 

با این  ، آن را به دومین منطقه مناسب برای ساخت نیروگاه های برق آبی تبدیل کرده است.ساختار منحصر به فرد

                                                           
1- Yellow River 
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و مشکالت آلودگی آب مواجه است. از این رو رسوب  حال، حوضه رودخانه زرد با ترکیبی از سیل، فرسایش و

ه منابع آب حوضه برای شکوفایی اقتصادی چین و حفاظت از زیست و میراث فرهنگی مدیریت هماهنگ و یکپارچ

 (.McMahon,2005:1-4است ) ضروری

 1رودخانه یارلونگ سانگ پو -

وران چین د، طوالنی ترین رودخانه فالت تبت در کشور چین است. این رودخانه از «یارلونگ سانگ پو»رودخانه 

یارلونگ  . رودخانهر حاشیه آن بنا شددو شهرهای متعددی  منطقه داشته استباستان اهمیت فوق العاده ای در 

به  «رب تبتغ»که از یخچال های طبیعی هیمالیا در  سانگ پو یکی از جریان های باالدستی رودخانه براهماپوترا

ن حدود آکیلومتر بوده و وسعت حوضه آبریز  2840سرچشمه می گیرد. طول این رودخانه حدود  ،وجود آمده است

تر مکعب م 16240کیلومتر مربع را پوشش می دهد. میزان حجم آب تخلیه شده از این رودخانه، معادل  912000

 1200ی معادل مسیر رودخانه یارلونگ سانگ پو در فالت تبت از دره جنوبی عبور می کند و طول .در هر ثانیه است

و  ه کانگارلونگ سانگ پو در سمت جنوب از طریق قلمسیر رودخانه ی. متر دارد 300کیلومتر و عرضی در حدود 

لومتر( از کی 2900مایل ) 1800این رود حدود  به هیمالیا پیوند خورده است. از سمت شمال با کوهستان نینچن

ه خلیج بنگال بجریان دارد و پس از آن با تلفیق رودهای دیگر ود گنگ سرچشمه خود در هیمالیا تا تالقی آن با ر

برخی  کند. شاخه اصلی را دریافت 22حدود  سانگ پویارلونگ  تخمین زده می شود که در تبت، رودخانه .می ریزد

 (.Lodrick,2021:1 )است و غیره، لهاسا، شیگازه، رودخانه نیانگ از مهمترین این شاخه ها عبارتند از راکا زانگبو

در سه کشور ی به عنوان رود بین الملل رود مرتفع ترین رودخانه جهان به شمار میکه  رودخانه یارلونگ سانگ پو

خود، دره  در مسیر ودخانه، فالت تبت را ترک می کندهنگامی که این ر چین، هندوستان و بنگالدش جریان دارد.

انان، زتانگ، در شمرکز استان  .ای بسیار عمیق و بزرگ را ایجاد می نماید که دره یارلونگ سانگ پو نامیده می شود

رار دارد. قکیلومتری جنوب شرقی لهاسا  183دره یارلونگ تسانگ پو، یکی از بزرگترین شهرهای تبت است که در 

ل تعدادی قلعه کیلومتر طول دارد اما شام 72این دره که اغلب به عنوان گهواره تمدن تبت شناخته می شود، تنها 

 (.tibettravel.org.ای مراقبه، قله ها و استوپاها است)مهم، صومعه ها، معابد، غاره

 2رودخانه مکونگ -

جزو طوالنی ترین رودخانه در آسیای جنوب  در آسیا و دوازدهمین در جهان، رود بلند، هفتمین «مکونگ»رودخانه 

سرچشمه می  «ت تبتفال 3سانجیانگیوآن» مکونگ مانند رودخانه های زرد و یانگ تسه ازشرقی به شمار می آید. 

استان »کیلومتر( است و از بخش شرقی منطقه خودمختار تبت و  4350مایل ) 2700طول این رودخانه حدود  گیرد.

                                                           
1- Yarlung Tsangpo 
2- Mekong River 
3- Sanjiangyuan 
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می گذرد و مرز بین المللی میانمار و الئوس و همچنین بین الئوس و تایلند را تشکیل می دهد. سپس از  «نان یون

دریای چین جنوبی می ریزد. پایتخت الئوس و پایتخت کامبوج، الئوس، کامبوج و ویتنام می گذرد و در نهایت به 

هر دو در کرانه این رود قرار دارند. ضمن اینکه حدود سه چهارم حوضه آبریز مکونگ در چهار کشور الئوس، 

ت ایجاد تعادل یودخانه مثال روشنی در زمینه اهماین ر (.Owen,2019)ند، کامبوج و ویتنام قرار گرفته استتایل

ه آبریز مکونگ با حجم عظیمی از آب تغذیه شده و به ضمصرف آب، غذا و انرژی به شمار می آید، زیرا حو میان

 (.1399)قاضی مرادی،شودای و جهانی در نظر گرفته میعنوان پشتوانه چشمگیر غذایی و انرژی منطقه

نند کزندگی می  بریز آنآ جمعیت زیادی که در حوضهاز مهمترین رودخانه های جهان است چراکه مکونگ یکی 

یان رودخانه برای امرار معاش خود به طور مستقیم )ماهیگیری، کشتیرانی و تامین آب( و به طور غیرمستقیم )طغ

ایر کشورهای به هر حال مانند س برای باروری خاک و همچنین ارزش های فرهنگی( به این رودخانه وابسته هستند.

چنان یکی از خارج بر روی این رودخانه هم از چندین سد بزرگ در داخل و پایین دستی رودخانه ها، بهره برداری

 .(Campbell,Barlow,2020:1-10نگرانی های کشورهای حوضه مکونگ به شمار می آید)

 1رودخانه سالوین -

گیرد، و حدود سرچشمه می «های شرقی تبت نهدام»ترین رود در میانمار است که از ، طوالنی«سالوین»رودخانه 

گذرد و به نان، چین و شرق میانمار می کیلومتر( به سمت جنوب جریان دارد و از استان یون 2400مایل ) 1500

مایل  80لند را برای حدود این رود در مسیر پایینی خود، مرز بین میانمار و تای ریزد.خلیج مارتابان در آندامان می

 میانمار در «نتانلوی»کیلومتر( تشکیل می دهد. این رودخانه در طول مسیر خود با نام های مختلفی از جمله  130)

 شتیرانی است.کایل( قابل م 56کیلومتر آخر ) 90مسیر پایینی سالوین تنها  در چین شناخته می شود. «جیانگ نو»و 

های جنوب شرقی میانمار های چوب ساج از جنگلدر شناور کردن کنده این رودخانهترین کاربرد اقتصادی عمده

( توسعه یافته برق آبی در رودخانه پیلو، شاخه سمت راست )از طریق رودخانه پاون تا دریا است. همچنین نیروگاه

نند و کمیلیون نفر در حوضه این رودخانه زندگی می  10ومی و بیش از گروه ق 16حداقل با این حال، است. 

 دسترسی به منابع مرتبط با رودخانه برای بسیاری از آنها در جهت معیشت روستایی بسیار مهم است.

 2رودخانه ایراوادی -

امتداد دارد و از دخانه و مهمترین آبراه تجاری میانمار است که از شمال به جنوب بزرگترین رو «ایراوادی»رودخانه 

کیلومتر( طول دارد. ایراوادی از تالقی رودخانه  2170مایل ) 1350مرکز کشور عبور می کند. این رود تقریبا حدود 

(. این رودخانه به طور Owen,2019سرچشمه می گیرند) «تبت چین»شکیل شده است که از ت  4مالی و  3نمای های

                                                           
1-Salween River 
2- Irrawaddy River 
3- Nmai 
4- Mali 



 2شماره 5دوره ،1401پاییز سانی، جغرافیا و روابط ان                            

144 

 

کامل در قلمرو میانمار جریان دارد. دره آن مرکز تاریخی، فرهنگی و اقتصادی میانمار را تشکیل می دهد. حوضه 

مایل مربع( است که بخش بزرگی از خاک میانمار را  156100کیلومتر مربع ) 404200زهکشی این رود حدود 

 پوشش می دهد.

ضه و حمل و نقل را پوشش می دهد. حو صادرات کاالها صادرات توجهی از امروزه این رودخانه حجم قابل

نیز  رودخانه این ایراوادی دارای منابع معدنی قابل توجهی مانند یشم، زغال سنگ، طال و سایر مواد معدنی است.

ملیات معدن ع به طور فزاینده ای توسط مواد شیمیایی مورد استفاده در مانند دیگر رودخانه های مهم قاره آسیا

 (.wle-mekong.cgiar.orکاری و کشاورزی تهدید می شود)

 1رودخانه براهماپوترا -

آروناچال  سرچشمه می گیرد و پس از ورود به هند از طریق «های تبت چینفالت چینگ»انگ پو از رود یارلونگ س

ی گویند و سپس م «جامونا»به بنگالدش وارد می شود، جایی که به آن رودخانه  «برهماپوترا»پرادش و آسام با نام 

انیه دبی متوسط متر مکعب در ث 30770برهماپوترا به تنهایی حدود نیمی از مجموع  در خلیج بنگال تخلیه می گردد.

سیستم رودخانه مشترک هد و آن را به سومین نا را تشکیل می دمگ -برهماپوترا -سیستم رودخانه گنگ ساالنه

ارد تن در میلی 1.84بزرگ جهان از نظر میانگین دبی ساالنه تبدیل می کند. مجموع رسوب معلق رودخانه حدود 

)منطقه  سال است که باالترین میزان در جهان محسوب می شود. حوضه رودخانه برهماپوترا در چهار کشور چین

از کل  کیلومتر مربع گسترده شده است. 580000حت کل حوضه خودمختار تبت(، بوتان، هند و بنگالدش با مسا

دش قرار درصد در بنگال 8.1درصد در هند و  33.6درصد در بوتان،  7.8درصد در تبت،  50.5این منطقه، حدود 

ز کل ادرصد  5.9کیلومتر مربع است که  197316دارد. در هند، کل حوضه زهکشی رودخانه برهماپوترا حدود 

 .ایی کشور را تشکیل می دهدمنطقه جغرافی

اخه اصلی ش 3شاخه اصلی در هند و  33شاخه اصلی در تبت،  22رودخانه برهماپوترا در سراسر مسیر خود حدود 

 (.worldatlas.comد)در بنگالدش را دریافت می کن

اورزی و این رودخانه منبع مهم معیشت برای جمعیت های ساحلی است که بسیاری از آنها از رودخانه برای کش

ه برخی از کاین رودخانه همچنین دارای پتانسیل عظیمی برای تولید برق آبی است  ماهیگیری استفاده می کنند.

انه رودخ .(siwi.org/publications)سدها در چین، بوتان و هند در حال اجرا هستند یا برنامه ریزی شده اند

ع آب شیرین درصد از مناب 30د. برای هند، نزدیک به برهماپوترا برای هند و چین اهمیت استراتژیک زیادی دار

با توجه به  درصد از کل پتانسیل انرژی آبی آن را تامین می کند، و در چین، رود برهماپوترا 44کشور و حدود 

ه اهمیت جایگاه آن به عنوان زادگاه تمدن تبت، نقش مهمی در بخش کشاورزی و انرژی منطقه تبت دارد. البت

 اپوترا با توجه به اختالفات مداوم مرزی بین چین و هند، هر روز بیشتر می شود. رودخانه برهم

                                                           
1- Brahmaputra River 
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 1رودخانه گنگ -

یکی  است که از آهستهعریض و  رود، رود مقدس هندوها تلقی می شود که در بیشتر مسیر خود یک «گنگ»رود 

کیلومتر(  2510مایل ) 1560علیرغم اهمیت آن، طول آن  از حاصلخیزترین و پرجمعیت ترین مناطق جهان می گذرد.

یعنی  نگپنج سرچشمه رود گمی باشد که در مقایسه با دیگر رودهای بزرگ آسیا یا جهان نسبتاً کوتاه است. 

ایالت اوتاراکند »انیمنطقه کوهست ازهمگی  ،«پیندار»و  «داولیگانگا»، «نانداکینی» ،«آالکناندا»، «یتاگیراب» رودهای

 هستند.هیمالیا غرب واقع در ارتفاعات  «شمالی

ودخانه برهماپوترا گنگ در بیشتر مسیر خود، از قلمرو هند می گذرد، اگرچه دلتای بزرگ آن در ناحیه بنگال، که با ر

، ستامشترک است، بیشترش در بنگالدش قرار دارد. جهت کلی جریان رودخانه از شمال غربی به جنوب شرقی 

سیر خود در مو همچنین شاخه ها آن، دائماً در برابر تغییرات  به سمت جنوب است. گنگدر دلتای آن جریان اما 

  هستند.منطقه دلتا آسیب پذیر 

فوت  1،086،500ومین میانگین آبدهی بزرگ رودخانه های جهان را دارد که تقریباً برهماپوترا س-سیستم گنگ

نها متر مکعب( در ثانیه ت 11000فوت مکعب ) 390000 حدودا که متر مکعب( در ثانیه است 30،770مکعب )

میزان در  باالترین ،میلیارد تن در سال 1.84مجموع بار رسوب معلق رودخانه ها با  توسط گنگ تأمین می شود.

 .جهان است

می آید  به شمار این رودخانه دومین دبی بزرگ آب در جهان را دارد و حوضه آن پرجمعیت ترین حوضه در جهان

ردم هند بسیار مرودخانه گنگ برای  زندگی می کنند. جادر آن میلیاردی هند1از جمعیت  میلیون نفر 400بیش از  که

م کردن و مهم است زیرا اکثر مردمی که در سواحل آن زندگی می کنند از آن برای نیازهای روزمره مانند حما

 اری از هندوهامقدس ترین شهر در کنار رود گنگ است و بسیماهیگیری استفاده می کنند. عالوه بر این شهر بنارس 

ز آلوده ا، یکی معیشتیرودخانه گنگ علیرغم اهمیت مذهبی و  .برای انجام مراسم مذهبی به آنجا سفر می کنند

ز زباله شی ابه دلیل رشد سریع هند و همچنین رویدادهای مذهبی نابه شمار می آید که ترین رودخانه های جهان 

 .(thoughtco.com )انسانی و صنعتی استهای 

 2رودخانه سند یا ایندوس -

در  «تبت»رودخانه سند از  رود سند استراتژیکی ترین منبع حیات در پاکستان است. و به طور مشخص «ایندوس» 

قسمت باالیی رشته کوههای هیمالیا سرچشمه می گیرد و از طریق کشمیر تحت کنترل هند )سرزمین مورد مناقشه( 

های حاصلخیز  این رود از میان دشت طی مسیر می کند و سرانجام از مرز بین المللی به پاکستان وارد می شود.

                                                           
2- Ganges River 
1- Indus River 
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با توجه به اینکه نیمی از جمعیت پاکستان در بخش  .پنجاب و سند عبور کرده و در نهایت به دریای عرب می ریزد

کشاورزی اشتغال دارند، این رود و سرشاخه های آن نقش حیاتی را برای پاکستان بازی می کنند. بریتانیا در زمان 

ه سند در پاکستان ضاستعمار این منطقه، شبکه آبیاری را در اندازه و مقیاس وسیع گسترش داد تا جایی که حو

ه سند به طور ضشبکه آبیاری جهان است که هفتاد و یک درصد از خاک پاکستان را تشکیل می دهد. حوبزرگترین 

)وریج مستقیم موجب اشتغال تقریبا نیمی از نیروی کار پاکستان و یک چهارم تولید ناخالص داخلی کشور می شود

 (.145: 1399کاظمی، 

 1رودخانه ستلج -

این رود به  سرچشمه می گیرد. «جنوب غرب تبت»از ین شاخه از پنج شاخه رودخانه سند تر، طوالنی«ستلج»رود 

ند شده سمت شمال غربی و سپس غرب به جنوب غربی از طریق دره های هیمالیا، وارد ایالت هیماچال پرادش ه

و به سمت  ی کندو قبل از شروع جریان خود از طریق دشت پنجاب در نزدیکی ننگال، ایالت پنجاب، از آن عبور م

ومتر( از کیل 105مایل ) 65جنوب غربی در یک کانال عریض ادامه می دهد، رودخانه بیس را دریافت می کند و 

جریان می یابد  کیلومتر( دیگر 350مایل ) 220مرز هند و پاکستان را تشکیل می دهد و قبل از ورود به پاکستان و 

ن دهند که رابط بیناد را تشکیل میهای ترکیبی پنجدد. سپس رودخانهتا به رودخانه چناب در غرب بهاوالپور بپیون

اده می شود. کیلومتری( به طور گسترده برای آبیاری استف 1400مایلی ) 900از رود سوتلج  پنج رود و سند است.

نگال، کانال سیرهیند و پروژه دره سوتلج ن-کارهای عمده آبیاری شامل پروژه باکرا

 (.britannica.com/topic/Sikh-Warsاست)

 

 و پیامدهای آن چین یهیدروهژمون

 آنجا از که بزرگی هایرودخانه بر کنترل نتیجه در و تبت سیاسی منطقه کنترل با است از این رو تشنه آب چین

 تا افغانستان از را های نگرانی البته و کند غلبه خود آب نابرابر توزیع بر دهدمی اجازه پکن به گیرند،می سرچشمه

در سال های اخیر چین اجرای برنامه های برای پیشبرد اهداف از سوی دیگر،  (.Sinha, 2012:41)نماید ایجاد ویتنام

جدید اقلیمی را در جهت کاهش گازهای گلخانه ای در دستور کار قرار داده و سعی دارد استراتژی انرژی خود را 

و در راستای اهداف بلندمدت  2تجدید پذیر قرار دهدبر محور استفاده از سوخت های غیرفسیلی و انرژی های 

توسعه  «سانگ پو)رودخانه براهماپوترا(یارلونگ »ا در پایین دست رودخانه های آبی ر، نیروگاه2035خود تا سال 

دهد. گمان زنی ها حاکی از آن است که چین قصد دارد به زودی بهره برداری از نیروگاه های انرژی آبی دره 

                                                           
2- Sutlej River 
1-www.reuters.com/article/us-column-china-energy-kemp-idUSKBN2BB1Y1 
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ساخت سدهایی را در باالدست  2009را آغاز نماید. البته کارشناسان اظهار داشتند که چین از سال  برهماپوترا

 رودخانه براهماپوترا آغاز کرده است.

های هنگفت در بخش انرژی آبی در چند دهه گذشته، نیروگاه های انرژی آبی در بسیاری گذاریبا توجه به سرمایه

برداری قرار گرفته اند، این در حالیست که فالت تبت دارای باالترین پتانسیل بهرهاز مناطق چین به جز تبت مورد 

ن کیلووات میلیو 341، ظرفیت برق آبی نصب شده در چین به 2017تا پایان سال  برای تولید برق آبی می باشد.

ر قابل بهره از مقدا درصد 1میلیون کیلووات است که تنها  1.77رسیده بود، در حالی که ظرفیت برق آبی در تبت 

 برداری را تشکیل می دهد.

در  نینگچی ، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، سفر غیرمنتظره ای به شهر2021در این راستا، در اواخر ژوئیه 

بازدید نمود تا حفاظت از محیط زیست حوضه رودخانه  نیانگ و از سازه ها بر روی رودخانهکرد  منطقه تبت

پو، از مقامات  سانگبر حفاظت از محیط زیست یارلونگ  رئیس جمهور ضمن تاکید نماید. برهماپوترا را بررسی

تبت خواست تا ساخت پایگاه های برای تولید انرژی پاک را تسریع بخشند. با این حال ادعا می شود که چین 

 300تولید  آغاز نماید. سد پیشنهادی مدونگ پتانسیل« 1مدوگ»ممکن است به زودی ساخت سد بزرگی را در 

میلیارد کیلووات ساعت برق در سال را دارد که نه تنها در تبت قابل استفاده است بلکه به استان های دیگر نیز صادر 

میلیارد یوان به اقتصاد تبت تزریق کند و  20می شود. مزایای اقتصادی سد مدوگ این است که می تواند ساالنه 

 داشته باشد. همچنین سرمایه گذاری بیشتری را به همراه

در این راستا برخی از انجام دهد.  «رودخانه برهماپوترا»همچینن چین در نظر دارد پروژه های را بر روی 

سیاستمداران هندی معتقدند که پروژه های سد سازی چین می تواند منجر به چالش هایی برای امنیت غذایی و 

خشکسالی ها را در جنوب آسیا تشدید کرد و قطعا امنیت آب در هند شود. در دهه گذشته، کمبود آب، 

دهد. دهد می تواند افراد و صنایع بیشتری را تحت تأثیر قرار تر رخ میهای طوالنیهایی که برای دورهخشکسالی

با توجه به اهمیت رودخانه برهماپوترا برای امنیت آب و انرژی هند و ارتباط آن با مناقشات ارضی اخیر، هند 

های توسعه نیروگاههای برق آبی چین برای این رودخانه نگران است. از آنجایی که که نسبت به برنامه هاستمدت

آنها نگرانند که چین با محدود کردن و یا رهاسازی آب  چین سه پروژه جدید در برهماپوترا را تصویب کرده است

های هند، مقامات چینی اظهار سخ به نگرانیبه کشورهای پایین دست، عمداً باعث سیل یا کمبود آب شود. اما در پا

 .2های برهماپوترا نمی شودهای انرژی آبی از رودخانه ها شامل انحراف آبداشتند که اجرای پروژه

تواند آب را به ، میمی سازد «مکونگ»و  «ایراوادی»، «برهماپوترا»های چین با سدهای متعددی که بر روی رودخانه

انحراف آب می تواند  .های وسیع پایین دست شودکند که منجر به خشک شدن سرزمین ای ذخیره یا منحرفگونه

                                                           
2- Medog 
1- thediplomat.com/2021/09/chinas-hydropower-plan-on-the-brahmaputra/ 
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این در  .پیامدهای جدی برای معیشت تقریباً نیمی از جمعیت جهان در جنوب و جنوب شرق آسیا داشته باشد

چین به صورت چندجانبه در حوضه مکونگ همکاری می کند در حالی که هند چندجانبه گرایی در  حالیست که

 (.Ho,2016:32)کند حوضه گنگ را رد می

هفته  برای یک پروژه سه اعالمیه رسمی درصد بدون هیچ 50چین جریان آب رودخانه مکونگ را در همین حال، 

این رودخانه های بر زندگی میلیون ها نفر در امتداد تصمیم  برق کاهش داد که این وطای تعمیر و نگهداری خط

مختل کردن  با جنوب شرقی آسیا مانند کامبوج، الئوس، میانمار، تایلند و ویتنامشرق و در کشورهای بین المللی 

این در حالی  تأثیر گذاشت. ایحمل و نقل رودخانهمعیشت ماهیگیری و کشاورزی و همچنین بازارهای شناور و 

پکن توافق نامه ای را با کمیسیون رودخانه مکونگ برای به اشتراک گذاشتن  بود که کمتر از سه ماه قبل از این واقعه

ایجاد  رویکرد چین قبل از .کرد ءداده های هیدرولوژیکی در طول سال در جریان های باالی رودخانه مکونگ امضا

ایجاد منافع اقتصادی از رودخانه و فراتر از آن تمرکز داشت و در عین  یش از حد برب 1«مکونگ-انگچالن»همکاری 

جدید همکاری کنونی چین نیز  رسد استراتژیحال از مزایای زیست محیطی برای رودخانه غافل شد. به نظر می

فرامرزی  ضمن اینکه ارزیابی های هیدروپلیتیکی اثرات (.Biba,2018:622کند)اساساً رویکرد قبلی آن را تکرار می

دهد که تاثیرات آن با توجه به حساسیت های سیاسی و محدودیت نشان می النچانگمربوط به سدهای رودخانه 

 Liداده ها در پایین دست سدها بسیار پیچیده است و نمی توان آنرا به عنوان اثرات مثبت یا منفی طبقه بندی کرد)

, He, Feng,2011:329.) 
. سدهای ت چین در امتداد رودخانه سالوین منبع تنش میانمار و چین بوده استطرح هفت سد ساخاز سوی دیگر 

ای چینی از بزرگترین پروژه های سدسازی از هفت پروژه اصلی هستند که توسط شرکت ه «مونگ تون»و  «هاتگی»

ه برخالف رودخانه مکونگ، جایی ک. (Roner, Ye Lynn, Bociaga, Jaffee,2021و تایلندی برنامه ریزی شده اند)

در مورد  همکاری فرامرزی بین دولتی هر چند به طور ناقص، توسط کمیسیون رودخانه مکونگ هدایت می شود اما

ذارد. این امر به رودخانه سالوین، توافق سه جانبه ای وجود ندارد که بر نتایج طرح نیروگاه های برق آبی تأثیر گ

یزی شده رسمی دولت در مورد سدهای برنامه رو ود است، جایی که تصمیمات کلیدی ویژه در مورد میانمار مشه

 .((Suhardiman, Middleton ,2020:310سالوین تا حد زیادی مبهم هستند

 

 سالح آب چین و  -

موقعیت آن به عنوان کشور باالدست رودخانه های بین المللی آسیا  ،یکی از جنبه های مهم قدرت چین

از آنجایی که چین حوزه نفوذ خود را در آسیا گسترش می دهد، در منطقه پایین دست   (.Ho,2017:142است)

قدرتمند برای تحت فشار قرار  «سالح سیاسی»رودخانه ها این نگرانی وجود دارد که چین از آب به عنوان یک 

                                                           
2- Lancang-Mekong Cooperation )LMC( 
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کمربند و جاده همچنین ادعاهای دادن کشورهای پایین دست رودخانه بر سر مسائلی همچون اختالفات بر سر طرح 

چین به دلیل موقعیت مطلوب جغرافیایی باالدست و قدرت اقتصادی برتر، می تواند به عنوان مرزی استفاده کند. 

 .(Biba, 2021:215)یک هیدرهژمون معرفی شود

در چین است با این حال عده ای از کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه سرچشمه اکثر رودخانه های آسیایی 

، اما تعداد دیگری از کارشناسان اظهار 1احتمال اینکه چین توسعه هیدروهژمونی را ادامه دهد اجتناب ناپذیر است

را بر برخی منابع استراتژیک در اولویت قرار  2داشتند چین احتماالً بهبود اقتصادی و توافق تجاری مرتبط با آ.سه.آن

 .3می دهد و از این رو اجرا و توسعه سدها در باالدست رودخانه شانس کمی برای به ثمر رسیدن دارند

هیدروهژمونی و از آنجایی که چین سیاست انرژی آبی خود را در منطقه خودمختار تبت اجرا می کند، تاثیر 

ک کشورهای پایین دستی بسیار حائز اهمیت خواهد بود و اختالل در میزان آب در چین بر ژئوپلیتی هیدروپلیتیک

میان مدت تا بلندمدت می تواند پیامدهای ژئوپلیتیکی متفاوتی بر کشورهای پایین دست رودخانه بر جای گذارد. 

ن دستی در مورد این در حالیست که از نظر قانونی، هیچ توافق نامه رسمی بین چین و هیچ یک از کشورهای پایی

المللی در های بیننامه. الزم به ذکر است حتی زمانی که موافقت4استفاده از سیستم رودخانه مشترک وجود ندارد

کنند، و یکدیگر همکاری میهای متعهد واقعاً با شود، به این معنا نیست که دولتمی ءخصوص منابع آب امضا

به عبارت دیگر، وجود یک معاهده به طور خودکار  یه رودخانه ها باشد.های حاشفقدان توافق به معنای مبارزه دولت

برای مثال، در حوضه مکونگ، علیرغم نوعی همکاری نهادینه شده،  به همکاری و تغییر رفتار تبدیل نمی شود.

 سیاست های داخلیضمن اینکه  (.Warner, Zawahri,2012:215)تاثیری نداردتوافق نامه و همکاری ها همچنان 

 (.Moore,2018:732)کمک کند بین المللیهای چین ممکن است به تنش بین چین و همسایگانش بر سر رودخانه

گیرند، نظیر پروژه های هایی که از تبت سرچشمه میهای رودخانههای مختلف از آبهای چین برای استفادهبرنامه

پتانسیل آلودگی آب که به کشورهای پایین سدسازی و استخراج مواد معدنی در نزدیکی سواحل رودخانه ها و 

را برای کشورهای  «جنگ آب»های داغ درباره پیامدهای احتمالی (، بحثSamphel,2012:1-3دستی می رود)

بی رویه کند. این در حالیست که حفاظت از منابع آب مستلزم آن است که هیچ طرفی آب را پایین دستی تشدید می

البته تحقیقات نشان می دهد حوزه های محلی در  ها را تحت تأثیر قرار ندهد.سیستمبرداشت یا منحرف نکند و اکو

(. این Huang,2017:421)چین اقدامات نظارتی خود را در برابر انواع مختلف آلودگی آب فراقانونی اعمال می کند

مدیریت آب چین  محیطی و استفاده از قدرت در سیستمتضاد آشکار بین الزامات نوسازی زیست درحالیست که

شود که منبع مهمی از مشکالت در سیستم مدیریت آب شده در میان مقامات محلی میمنجر به رفتارهای تحریف

                                                           
1- www.strausscenter.org/events/hydropolitics-in-china 
2- ASEAN 
3- www.marsh.com/cl/es/services/political-risk 
4- www.marsh.com/cl/es/services/political-risk/insights/political-risk-map-2021-asia-pacific.html 
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مداخله دولت مرکزی زمانی اتفاق نمی  . ضمن اینکه(Sheng , Webber ,Han ,2018:533)چین به شمار می آید

 ,Xing)حتی اگر شرایط مداخله مستقیم وجود داشته باشدافتد که همکاری بین حوزه قضایی به راحتی حاصل شود، 

Xing ,2021:653)زیست داخلی و کارآفرینان های غیردولتی محیطدهد که سازمان. اما تحقیقات نشان می

 ,Zawahri)توانند در تغییر گفتمان مدیریت آب کمک کنندگذاری با بکارگیری طیف وسیعی از ابزارها میسیاست

Hensengerth,2012:269.) 

برای فشار سیاسی و اقتصادی بر کشورهای  دمی توان« کارت آب» چین با با این وجود، کامالً روشن است که 

برای فشار بر هند و بوتان این مسئله چین تا حد زیادی می تواند از  این راستا،در  کند.کوچک پایین دست استفاده 

های اولیه بر روی برهماپوترا ضمن اینکه تنش (.Barnett,2021هم استفاده نماید) ،مرزی قرار داردکه با آنها در تنش 

ویژه آسام ، به1بین هند و چین به یک تهدید و نگرانی قابل توجه برای ساکنان پایین دست منطقه شمال شرق هند

کردن تبت توسط چین پس از ضمیمه  از سوی دیگر. (Jyoti Deka,2021:327و آروناچال پرادش تبدیل شده است)

مایل  232تغییر داد و اعالم کرد که منطقه ای به وسعت  با بوتان ، پکن دیدگاه خود را نسبت به مرز1950در دهه 

)شکل ، زمانی متعلق به تبت بوده اکنون بخشی از آن است«Namgung La »مربع از شمال بوتان، واقع در جنوب

در امتداد مرزهای هیمالیا داشته  پکن ادعاهای متعددی برای قلمروهای ،1950از زمان الحاق تبت در سال  (.3شماره

 (.Barnett,2021:1-3) است

 

 (3شکل شماره)

                                                           
1-North East Region )NER( 
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