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Extended Abstract 

Introduction 
In the world, the Middle East undoubtedly has the most hydropolitical issues, because one of the 

most important sources of water supply in this arid region is the permanent international rivers. 

Therefore, in this region, relations between countries on access to water resources are 

significantly related to economic and political relations. On this basis, Iran is one of the 

constituent and important countries of the Middle East region, which has common border rivers 

with its neighbors in four geographical locations. Nearly 22% (1918 km) of the country's 

common border 26 They form small and large rivers. (The total borders of the country are about 

8755 km, of which 2700 km are sea and 4137 km are land). The largest river border is related to 

Aras river with a length of 475 km and the smallest river border is related to Diraj river with a 

length of only 2.5 km and is part of the common border between Iran and Iraq. The only 

navigable border river of Iran is Arvand River with a length of 86 km with Iraq. These rivers, 

especially the rivers entering the country, have created tensions today, which are expected to 

turn into raisins and wars in the not-too-distant future, and relations between existing countries. 

It will disturb the region, in which case it will have many security consequences for the 

geographical space of the country. Thus, the resulting trends, especially the environmental crisis 

formed by water scarcity in the border areas, will leave many security-disciplinary 

consequences, the results of which are especially important to know with a futuristic view to 

design strategies. Accordingly, the question that arises in the present study is how Iran can 

resolve the challenge of its border rivers and what are the security-disciplinary consequences of 

the challenge of Iran's border rivers? 

Methodology 

Qualitative research includes a set of material-interpretive practices that make the world visible. 

Therefore, in accordance with the qualitative strategy, the "descriptive-analytical" research 

method has been used to conduct the research. It is worth mentioning that the present research is 

applied in terms of purpose. In this regard, in this research, in addition to illustrating what exists 

in the field of hydrodiplomacy and its performance in border river issues, it is also explained 

and explained its concept. In this article, library information, websites and first-hand sources 

have been used to collect and record it.  

 

Results and Discussion  

About 22% of the common border of Iran is made up of 26 small and large rivers. Hence, the 

issue of water from a geopolitical perspective has not yet been considered in decision-making 
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by Iranian decision-makers. Although today the issue of water crisis is one of the topics that has 

been discussed and there is not a day that is not discussed about various issues and aspects, its 

effects and consequences of wetland drying and improper consumption and management 

strategies inside, with However, the role of water from a regional and international perspective 

at the level of macro-diplomacy decisions has been small or overshadowed by other issues, 

including political and security considerations, has been of lower importance. From an 

international perspective, Iran is located in a region where the issue of water is of paramount 

importance along with the issue of energy. Only by looking at the hydropolitical conditions of 

the region (as a section of the geopolitical system) at the scale of neighboring countries, it can 

be seen that Iran is important not only in terms of political geography; But also the political 

conditions related to water and water interactions in the region have made Iran have unique 

characteristics from this perspective. Failure to pay attention to it can lead to irreparable 

damage. For example, despite past good cooperation between neighboring countries in the 

northwest of the country in the exploitation of the common Aras River, which originates from 

Turkey and is shared jointly between Iran, Azerbaijan and Armenia, due to the complexity Our 

political relations between Azerbaijan and Armenia and the activities of Turkey in the source, 

the existing stability can be shaken and the scope of this instability may extend to Iran as well. 

Thus, although the degree of dependence of water with foreign origin is between 7 to 8%, and 

this rate is not significant in the national dimension, but it is very important and sensitive in the 

regional dimension. For example, the dependence coefficient of Sistan to Helmand is almost 

100%, Moghan region near Aras river is close to 80% and Sarakhs region is close to 90%. This 

dependence across political borders has led to the role of border waters in political relations 

between Iran and its neighbors. Because one of the main indicators of vulnerability to water 

shortage in a country is the degree of dependence on inflows across borders. Thus, the 

placement of water in the field of national security issues comes close to reality when a country 

is heavily dependent on rivers or streams that originate outside its territorial space to provide the 

water it needs. In the meantime, the historical and geohistorical records governing international 

rivers, as well as numerous agreements and many conflicts, have led to the hydropolitical 

formation of Iran's international rivers.  

 

Conclusion 
Hydro-diplomacy has a great impact, especially in the integrated management of border waters, 

which in the current situation as a new tool with the help of the foreign policy apparatus to solve 

water crises and challenges, the results of which are "cooperation, convergence." "Interaction is 

the development of world water-based peace and humanism." Accordingly, a futuristic outline 

in order to create the desired conditions requires a review of our attitudes to water issues as an 

important issue, and with a realistic systemic approach, we can use hydrodiplomacy and 

negotiation management. With neighboring countries, the country achieved desirable and 

worthy results in the next decade. Because a futuristic systemic approach puts the medium and 

long-term perspective on its agenda, and by depicting scenarios using the institutional capacities 

of hydrodiplomacy to acquire and exploit water resources in neighboring countries, آید¬می . 

Therefore, in the present era, it is not a secret that Iran is in the midst of a water crisis in the 

current situation, and in the same way, it is heading towards the trans-crisis, which can be used 

by using the capacity of hydro-diplomacy to realize the country's water rights. Took effective 

steps for peaceful coexistence, and on the other hand, controlled and managed the predicted 

water-based tensions and conflicts, and then proceeded to peacefully allocate appropriate border 

waters. Therefore, in order to solve the country's water crisis, Iranian policymakers and 

politicians must put a future-oriented approach based on hydro-diplomacy on their agenda so 

that they can achieve the desired conditions in terms of access and supply of water resources in 

the next decade.  

 
Key words: Hydrodiplomacy, Integrated Water Resources Management, Border Rivers, Iran. 



 1400، زمستان 71، شمارۀ 19فصلنامه جغرافیا، دورۀ 

 63-87صص. 

 
http://dor.net/dor/20.1001.1.27833739.1400.19.71.4.1 

 

   آن انتظامی-امنیتی نتایج و  ایران مرزی های رودخانه چالش: عمل در هیدرودیپلماسی

  

 ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه سیاسی، جغرافیای دانشیار  - 1متقی افشین

 ایران تهران، تهران، دانشگاه سیاسی، جغرافیای ارشد کارشناس -سپهر قربانی پریسا

 
  02/11/1400 خ پریرش:تاری                                 23/06/1400: تاریخ دریافت  

 

 چکیده
 ایجـاد  مـل عا یـا  و کشـورها  بـین  همكـاری  و مشـارکت  عامل توانندمی مشترك آبی منابع خصوص به آب منابع

ـ  از برداریبهره و مدیریتی ساختارهای به مسئله این که باشند هاآن بین تنش و درگیری . دارد بسـتگی  منـابع  نای
 سـاختار  وجـود  عـدم  اسـت،  کرده تبدیل کشورها بین تنش و بحران برای عاملی به را مشترك آب منابع که آنچه

هـای  ك پیچیـدگی رو، تـالش بـرای در  از این. است بوده آن حكمرانی و مشترك برداریبهره در مناسب مدیریتی
ی ای و حیاتیان رشتهمهای المللی باید دیدگاهجغرافیایی و سیاسی در حوضه رودخانه مرزی در قلمروی ملی و بین

 بـین  همكـاری  و مشـارکت  عامـل  توانندمی مشترك آبی منابع خصوص به آب طوریكه منابعرا در نظر گرفت. به
 از بـرداری بهره و یتیمدیر ساختارهای به مسئله این که باشند هاآن بین تنش و درگیری ایجاد عامل یا و کشورها
. رفته شده استگتحلیلی بهره -ز روش توصیفیبر این مبنا، جهت نگارش پژوهش حاضر ا. دارد بستگی منابع این

خود را حـل و   های مرزیتواند چالش رودخانه( ایران چگونه می1هایی که در پژوهش حاضر مطرح است؛ پرسش
 ددهـ های مرزی ایران کدام است؟ نتایج تحقیق نشـان مـی  نتظامی چالش رودخانها -( نتایج امنیتی2نماید؟ فصل 

عمـل   همسـایگان  ر هیدرودیپلماسی و مدیریت یكپارچه رودهای مرزی در مناسـباتش بـا  اگر کشور ایران مبتنی ب
ـ     نماید، می یـدار آبـی در   ه امنیـت پا تواند در آینده خود را از بحران و به عبـارت گویـاتر فرابحـران آب برهانـد و ب

یری پـذ آبـی )آسـیب  نتظـامی بحـران کـم    ا -تواند نتایج امنیتـی چهارگوشه ایران دست یابد که تحقق این امر می
ر و ق مـرزی کشـو  که هم اکنون در مناط...( معیشت، مهاجرت گسترده، بحران زیست محیطی، ناآرامی اجتماعی و

 کنترل و کمرنگ نماید. ،های بزرگ وجود داردبرخی استان

 

 .ایران مرزی، های رودخانه آبی، منابع یكپارچه مدیریت هیدرودیپلماسی، کلیدی: گانواژ
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 مقدمه
عنوان موتورهای مهم توسعه اقتصادی منطقه، منابع مهم زیستی بشر، و های مرزی در جهان بهری از حوضه رودخانهبسیا

ها را کنند و آناند. این مزایا اغلب بین کشورها، رقابت ایجاد میهای حفاظت از تنوع زیستی شناخته شدههمچنین مكان
د یک نگرانی بسیار مهم وجود دارد که چگونه منابع آبی مشترك را ها مشترك هستنکشند. زمانی که حوضهبه چالش می

 به شیوه عادالنه تقسیم نماییم.
پیش  20المللی در دوره قرن های بیناز توافقات چند جانبه طراحی شده برای ترویج همكاری رودخانهی تعدادرو، از این 

چگونگی تعامل همچنان سایه جنگ آب بر تفاسیر  اما با این(،  ,2000Beach et al :117) اندنویس و امضا شده
و تقریباً در دو ( Toset & et al, 2000: 971)میان کشورهایی که حوضه رودخانه آبی مشترك دارند، برقرار است 

ها حاکی از آن است بینیپیش (.Bakker, 1999: 215) های ژئوپلیتیكی زیادی منجر خواهد شددهه آینده به نزاع
 ,Tarlock)ها را به همراه خواهند داشت هایی مانند جزئیات حقوق آب در میان دولتالمللی چالشهای بینکه رودخانه

-های دو یا چند جانبه مینامهها و موافقتالمللی مانند معاهدات، پروتكلرو، قراردادهای آبی بیناز این (.353 :2001

 (.606:1399امعی و همكاران، تواند موجب کاهش اختالف و مناقشه بین کشورها شود )س

جمله مهمترین منابع تأمین آب در این در جهان، بدون تردید بیشترین مسائل هیدروپلیتیک را خاورمیانه دارد زیرا از 
المللی هستند. لذا در این منطقه مناسبات میان کشورها بر سر دسترسی به منابع آب بین -منطقه خشک، رودهای دائمی

دهنده هی با رواب  اقتصادی و سیاسی اراتباط دارد. بر این بنیاد، کشور ایران یكی از کشورهای تشكیلبه میزان قابل توج
های جغرافیایی چهارگانه دارای رودهای مرزی شود که با همسایگان خود در موقعیتو مهم منطقه خاورمیانه محسوب می

-رودخانه کوچک و بزرگ تشكیل می 26ك کشور را کیلومتر( از مرز مشتر 1918درصد )22نزدیک به  باشدمشترکی می

کیلومتر نیز  4137ی و یکیلومتر از آن دریا 2700کیلومتر است که از این مقدار  8755دهند. )کل مرزهای کشور حدود 
ای کیلومتر و کوچكترین مرز رودخانه 475ای مربوط به روخانه ارس به طول برزگترین مرز رودخانه باشد(.خشكی می

تنها رودخانه مرزی  باشد.کیلومتر و قسمتی از مرز مشترك ایران با عراق می 5/2به رودخانه دریر  به طول تنها  مربوط
ها به ویژه رودهای ورودی به . این رودخانهباشدکیلومتر با کشور عراق می 86قابل کشتیرانی ایران اروندرود به طول 

ای نه چندان دور به کشمش ها در آیندهشود این تنشبینی میاند که پیشهایی را به وجود آوردهکشور امروزه زمینه تنش
زند که در این صورت پیامدهای امنیتی بسیاری  و جنگ تبدیل شود و مناسبات میان کشورهای موجود در منطقه را برهم

محیطی بحران زیسترا بر فضای جغرافیایی کشور بر جای خواهد گذاشت. بدین ترتیب روندهای حاصل از آن به ویژه 
انتظامی بسیاری را بر جای خواهد گذاشت که شناخت نتایج آن  -امنیتی نتایجشكل گرفته از کمبود آب در مناطق مرزی 

سوألی که در پژوهش حاضر مطرح مبنا،  نیبر ا باشد.ها مهم میشناسانه برای طراحی استراتژیبه ویژه با نگاهی آینده
انتظامی  -نماید و نتایج امنیتیهای مرزی خود را حل و فصل تواند چالش رودخانهگونه میباشد که ایران چاست این می

 چالش رودهای مرزی ایران کدام است؟ 
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 . نگرش هیدرودیپلماسی ایران با همسایگان و نتایج امنیتی انتظامی آن، 1شکل شماره 

 ( 1400منبع: ) نگارندگان، 

 
هایی که در ارتباط با موضوع مورد بررسی انجام شده الزم و ضروری کارهای علمی مطالعه و بررسی پژوهشدر انجام 

ها، امكان رسیدن به پاسخ مناسب و تجزیه و است چرا که بدون دستیابی به نتایج تحقیقات دیگران توسعه و تكامل آن
 نه که ارتباط تنگاتنگی با موضوع دارند، اشاره شده است.رو، در این تحقیق به چند پیشیتحلیل بهتر میسر نیست. از این
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 . پیشینه پژوهش 1جدول شماره 

 توضیحات محققان ردیف

 سامعی و همكاران 1
(1399) 

ای ایران با همسایگان غربی بر مبنای دیپلماسی آب )مطالعه موردی: عراق های منطقههمكاری»ای با عنوان در مقاله
کنند که با داشتن دیپلماسی فعال و ای( چاپ شده است، بیان میترکیه( که در فصلنامه جغرافیا )برنامه ریزی منطقه و

ها و منازعات در ها را استحكام بخشید و از تنشتوان تعامالت و همكاریکارآمد و همچنین مدیریت جامع و دقیق می
 آینده جلوگیری کرد.

متقی دستنایی و  2
 سپهرقربانی 
(1399) 

« های شهری )با تاکید بر شهر مرزی ابل و رودخانه مرزی هیرمند(دیپلماسی آب و سكونتگاه»ای با عنوان در مقاله
آب از  یپلماسید نیتدو کنندهای انسانی چاپ شده است بیان میکه در فصلنامه مطالعات برنامه ریزی سكونتگاه

با استفاده از آینده در  تیبا جد دیاست که با یاز الزامات یكی ن،با کشور افغانستا رانیا یاسالم یجمهور یسو
از قبل  وضعیت سكونتگاه شهر مرزی زابلدنبال شود تا  المللنیاز اصول حقوق ب یریگو با بهره یجابیا یهاتیظرف
  بتوان آن را حل نمود. ترنههزی کم و ترساده هایبا راه رانبه مرحله بح دنیرس

 كمت آرامحمودی و ح 3
(1398) 

که در فصلنامه اوراسیای مرکزی « های آبی در منطقه آسیای مرکزیدیپلماسی آب و اختالف»ای با عنوان در مقاله
المللی برای خدمات آب استفاده کنند، از راه های حسابداری بینها باید از روشبه چاپ رسیده است، معتقدند دولت

 ا درجه بندی کنند و مهم تر از همه اینكه آب را به قمیت بازار عرضه کنند.المللی، آب رهای اعتباری بینآژانس

 قریشی و همكاران 4
1398 

که در فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران به چاپ رسیده است، « نقش قدرت در دیپلماسی آب»ای با عنوان در مقاله
تفاده و بهره برداری از منابع مشتكر وجود دارد. های متنوعی برای کسب پذیرش قدرت در اسکنند که مكانیزمبیان می

مكانیزم ایجاد کننده مطلوبیت برای ایجاد  -2مكانیزم اجبارآور برای ایجاد پذیرش قدرت؛  -1ها شامل: این مكانیزم
مكانیزم ایجاد کننده هژمون  -4مكانیزم ایجاد کننده توافق هنجاری برای ایجاد پذیرش قدرت و  -3پذیرش قدرت؛ 

 ئولوژیک برای ایجاد پذیرش قدرت هستند.اید

 دهشیری و حكمت آرا 5
(1397) 

های راهبردی و کالن به چاپ که در فصلنامه سیاست« دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان»ای با عنوان در مقاله
-به چشم میکنند دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگانش، نقاط قوت و ضعف در کنار هم رسیده است، بیان می

-خورد. دیپلماسی آب این کشور در قبال همسایگان شمالی )شوروی سابق( و پاکستان به طور کلی مثبت ارزیابی می

شود و اکثر اختالفات آبی فی مابین با این همسایگان از طریق مذاکرات سازنده حل و فصل شده است و درباره 
غربی )عراق و ترکیه( با وضعیتی خنثی روبه رو هستیم. اما ارمنستان هم در حال حل شدن است. در قبال همسایگان 

ای را چه در در قبال همسایگان شرقی )افغانستان با توجه به بروز کم آبی حاد در این منطقه، اختالفات آبی عمده
سی گذشته و چه در حال حاضر نظاره گریم و علی رغم قراردادهای امضا شده، ایران در این منطقه از طریق دیپلما

 آب، پاسخ مناسبی دریافت نكرده است.

 
 

 نظری مبانی

 هیدروپلیتیک
 به نظران صاحب سوی از گرفته صورت هایتالش علیرغم که است دانشگاهی جوان های رشته جمله هیدروپلیتیک از

 وپلیتیکهیدر ظهور. باشدمی توسعه ابتدایی مرحله در هنوز مشخص، مفهومی چارچوب با دقیق تصویر یک ارائه منظور
 و آن با مرتب  موضوعات و آب اهمیت به نسبت آگاهی افزایش حاصل عمده طوربه مشخص، علمی دانش یک عنوانبه

 الذکرفوق دالیل به. است بوده شمال پیشرفته کشورهای در زیست محی  اهمیت خصوص در خودآگاهی رشد همچنین
هیدروپلیتیک دانشی  (.96:1393رود )عراقچی، می شمار هب ضروریات اهم از دانش این مفهومی توسعه بر بیشتر توجه

برهمكنشی واحدهای سیاسی در  است که با توجه به ثابت بودن میزان آب شیرین و ابعاد فزاینده مصرف آن به مطالعه
ساً در (. اسا339: 1384پردازد )کاویانی، ای و جهانی در خصوص منابع آب شیرین و قابل استفاده میسطوح محلی، منطقه

ها و حضور در رویكردهای مختلف درباره هیدروپلیتیک، روی عواملی مانند منازعات، درگیری و همكاری، بازیگری دولت
هیدروپلیتیک آثار متنوع اعم از (. در واقع 139: 1389شود )نامی و محمدپور، المللی تاکید میهای آبریز بینحوضه

 ها بامیان دولت سیاسی مناسبات هایگیریشكل آب را در از استفاده به طمربو هایگیریتصمیم همكاری یا منازعه و

 (.131: 1381دهد )مجتهدزاده، مطالعه قرار می مردم را مورد و هادولت میان رواب  یا یكدیگر
 و نازعهم آب،. 1: هستند تشخیص قابل گرایش چهار هیدروپلیتیک، مطالعاتی حوزه در موجود ادبیات و متون به نگاهی با 

. (Turton & Henwood, 2002: 13)فرهنگ  و جامعه آب،. 4 امنیت و آب. 3 زیست محی  و آب. 2 همكاری
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ای معرفتی از دانش ژئوپلیتیک است که به بررسی نقش آب در مناسبات سطوح )محلی، هیدروپلیتیک شاخهبر این بنیاد، 
برداری از این منابع آبی مشترك، طیف ها در بهرهكنش میان ملترو، نوع برهمپردازد. از اینای و جهانی( میملی، منطقه
گیرد. بر این مبنا، با توجه به مصرف فزاینده آب ای از سازگاری و همكاری کامل تا ناسازگاری و جنگ را در برمیگسترده

یدروپلیتیک میان در آینده و افزایش مصرف کشورها فرادست در بهره برداری از این منابع، شاهد فزونی مشاجرات ه
نامند و بر این ها عصر کنونی را عصر هیدروپلیتیک میها برخی از ژئوپلیتیسینها هستیم. با توجه به این واقعیتملت

)قربانی سپهر و ای در جهان به دلیل بحران برآمده از کمبود آب خواهد بود های منطقهها و جنگباورند که اغلب درگیری
 (. 16:1397همكاران، 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 . مدل مفهومی هیدروپلیتیک؛ الگوسازی نو2شکل شماره 

 (1400منبع: )نگارندگان، 

 

 هیدرودیپلماسی )دیپلماسی آب(
بر سر مدیریت منابع « مدیریت»و « همكاری»یا برعكس، « خشونت»و « درگیری»دیپلماسی آب به معنی توان بالقوه 

های اخیر، بسیار به آن توجه کمبود یا در بعضی موارد بحران آب در سال المللی است که با ادامه روندآب مشترك و بین
های مشترك است تا یک وضعیت پایدار سیاسی نفع در مدیریت آبشده است. دیپلماسی آب، توانایی کشورهای ذی

قابه استفاده های صاحب حالمللی بدون هیچ گونه تنش یا درگیری بین طرفبدست آید؛ یعنی از منابع آبی مرزی و بین
 (.18:1390پایدار شود )پاپلی یزدی و وثوقی، 

دیپلماسی آب، نوعی دیپلماسی است که قصد و هدف آن این است که در مناسبات با همسایگان، منافع آبی کشور تأمین 
رعلمی برای رو، نقش و دانش علم، در دیپلماسی و مذاکرات آب از اهمیت باالیی برخوردار است و استفاده غیشود. از این
پذیری در دیپلماسی آب به معنی خطر منازعات سیاسی در شود. آسیبهایی منجر به بحران و تنش میگیریچنین تصمیم
( دارای قراردادها و نهادهای 1تر است که: برداری مشترك اب بین کشورها است. بر این اساس کشوری موفقنظام بهره

های های اقتصادی و پروژه( سطوح باالتری از توسعه3للی مثبت داشته باشد، الم( ارتباطات بین2المللی باشد، بین
 (. 174:1399المللی داشته باشد )سامعی و همكاران، همكاری و مشارکت بین

الملل به ویژه در بخش سیاست به هر روی، دیپلماسی آب یكی از موضوعات جدید و کاربردی در مباح  رواب  بین
س  بازیگران دولتی و غیردولتی به پیشگیری، مدیریت، حل و فصل مسالمت آمیز و کاهش باشد که توخارجی می

شود که آب پردازد. اهمیت پرداختن به این موضوع از آنجا روشن میهای مرزی و فرامرزی میآب منازعات آبی در حوضه
کند و جهان اولیه و اساسی بازی میای کشورها، نقش های توسعهبه عنوان یک عنصر استراتژیک و حیاتی در تمام بخش

ها بر سر موضوعات مختلف آبی از جمله کیفیت و کمیت باشد. این تنشهای آبی روبه رو میکنونی با معضل آب و تنش

 

 صلح و همگرایی هیدروپلیتیک

 

 تنش و واگرایی

 

ای هیدرودیپلماسی؛ شاخه

 نوظهور

 

با  آب؛ منبع جغرافیایی قدرت؛

 ارزش باال
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-(. دیپلماسی آب روشی است که تالش می2:1399در بسیاری از مواقع حاد و گاهی منجر به جنگ شده است )جوادی، 

، پایدار و صلح آمیز را ارائه دهد و یكی از ابزارهای اصلی دیپلماسی آب، تسهیل گفتگو و پیدا های معقولحلکند راه
 (.608:1399ها است )سامعی و همكاران، کردن راه حلی برای اعتماد و تقویت همكاری بین دولت

 ایجاد عامل یا و هاکشور بین همكاری و مشارکت عامل توانندمی مشترك آبی منابع خصوص به آب به هر روی، منابع
 که آنچه. دارد بستگی منابع این از برداریبهره و مدیریتی ساختارهای به مسئله این که باشند هاآن بین تنش و درگیری
 در مناسب مدیریتی ساختار وجود عدم است، کرده تبدیل کشورها بین تنش و بحران برای عاملی به را مشترك آب منابع
 اندکرده بینیپیش سیاستمداران که است قطعیتی آن به نه آب، جنگ لذا. است بوده آن رانیحكم و مشترك برداریبهره
 آن وقوع عدم یا وقوع که است احتمال دو این از ترکیبی بلكه اند،کرده انكار را آن محققان که است صورتی آن به نه و
 بستگی آبی منابع از مشترك برداری بهره ایبر حكمرانی مناسب ساختار یک ایجاد در کشورها رویكرد به کامل طوربه

جنگ باشد،  مظهر رقابت وآب بیش از آن که (. در مجموع باید گفت، 17-18: 1396دارد )قربانی سپهر و همكاران، 
ساز بر این مبنا، جایگزینی نگرش هیدرودیپلماسی که زمینه .استها ملت ها ومشارکت و همكاری بین دولتبیشتر نماد 
تعامل است به جای هیدروپلیتیک که بیشتر نشان دهنده رقابت بین بازیگران است شاید گامی مثبت در تحول  همكاری و

های مرزی باشد. در نهایت اینكه، پژوهش حاضر بر آن است که های رودخانهها و کارها در عرصه آبو تغییر دیدگاه
توانند نقش مؤثری در سطوح مختلف ایفا نمایند و میهایی در جهت صلح آبی های آب پایه به عنوان خ  مقدمسرزمین

 تر سازند.آمیز نزدیکجهان بشریت را یک گام به صلح، زیست عزتمند و همزیستی مسالمت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 . مدل مفهومی هیدرودیپلماسی جایگزین هیدروپلیتیک3شکل شماره 

 (1400منبع: ) نگارندگان، 

 ایمرزهای رودخانه
عنوان یک عامل مهم در شكل دادن به منازعه یا همكاری میان کشورها المللی سبب شده تا بهمرزهای بین عبور آب از

های بین ای، مرزهای آبی هستند که بر مبنای رودخانه(. مرزهای رودخانه235:1397آفرینی کنند )متقی و همكاران، نقش
: 1396و صالحیت کشورها را مشخص نمایند )جان پرور، شوند تا محدوده قلمرو حاکمیت، مالكیت دو کشور ترسیم می

کنند. زیرا در سه چهارم از ای را در مرزها بازی میهای مرزی نقش قابل مالحظه(. باید توجه داشت که، رودخانه39

 

 
 آب

 ارزش از سطح ملی به باال

 مناسبات آب پایه

 هیدرودیپلماسی

تحوالت شکل گرفته از بحران 

 21آب در قرن 

 همکاری، همگرایی و تعامل -

 و همزیستی مسالمت آمیز صلح -

 مدیریت یکپارچه -
 

 سطوح مناسبات بازیگران

 هیدروپلیتیک

 منبع جغرافیای قدرت

 ای و جهانیملی، منطقهمحلی، 

 سیاست خارجی
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 سفره آب زیرزمینی فرامرزی 273حوزه رودخانه مرزی و حداقل  260ها جریان دارد بیشتر از مرزهای زمینی رودخانه
المللی )ایبرو( های مختلف مدیریت شود. در بررسی که از سوی واحد پژوهشی مرزهای بینوجود دارد که باید به صورت

درصد طول کل  30باشد که حدود هزار کیلومتر می 71های مرزی موجود در جهان به انجام رسیده است طول رودخانه
مرز زمینی  318دهد. کمتر از سه چهارم از است را تشكیل می هزار کیلومتر 255المللی را که نزدیک به مرزهای بین

ها برای بیشتر از درصد از رودخانه 10دهند و بیشتر از ها را تشكیل میها که حداقل بخشی از آنجهان به وسیله رودخانه
رزی های م. رودخانه(International Boundaries Research Unit, 2008: 2)کیلومتر جریان دارند  500

-بین دو کشور ممكن است دارای اشكال مختلفی باشد: در شكل اول رودخانه با قطع خ  مرزی وارد کشور همسایه می

شود. در شكل دوم ممكن است رودخانه در گردد. در این حالت رواب  باالدست و پایین دست در بین دو کشور مطرح می
شود. شكل رد کشور همسایه نشود که به آن رود مرزی گفته میعنوان خ  مرزی قرار گیرد و واقسمتی از مسیر خود به

دهد و باشد که رودخانه در قسمتی از مسیر خود خ  مرزی بین دو کشور را تشكیل میسوم، ترکیبی از دو نوع قبلی می
یكی از مشكالت تجزیه و تحلیل (. Havard et al, 2000: 980) (4گردد )شكل سپس وارد کشور همسایه می

های مرزی این است که عوامل یكسان مانند کمبود آب و توسعه اقتصادی بات هیدروپلیتیک در سیستم رودخانهمناس
 (.2:1398تواند طیف متنوعی از منازعه یا همكاری ایجاد کند )کاویانی راد و همكاران، می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ای بندی مرزهای رودخانه. انواع طبقه4شکل شماره 

  (Havard et al, 2000: 980)منبع: 

 مدیریت یکپارچه آبی 
ای خشک جهان، تهدیدی جدی برای رفاه و توسعه پایدار ناحیهمحدودیت منابع آب در بسیاری از مناطق خشک و نیمه

اند. نیاز روزافزون به منابع آب، است. چنین مناطقی با یک موازنه بسیار نامتعادل در زمینه عرضه و تقاضای آب مواجه
هایی هستند که های جدیدی مواجه نموده است. کشاورزی، صنعت و توسعه شهری از جمله گروهزان را با چالشریبرنامه

(. اما 105:1394اند )برزگری بنادکوکی و همكاران،به دلیل توسعه رو به رشد باع  افزایش فشار بر این منابع گردیده
ی در آینده، احتمال به خطر افتادن معاش و رفاه اقتصادی بینی خشكسالمحدودیت شدید حاکم بر منابع آب موجود و پیش
های آب ای برای بهبود تخصیصهای مدیریت منابع آب، پتانسیل ویژهکشاورزان را باال برده است. طراحی خوب سیاست

باشد، به مصارف مختلف به وجود خواهد آورد. یک نظام مدیریت آب کارآمد که بتواند پاسخگوی اهداف برنامه یاد شده 
بایستی دربرگیرنده هر دو جنبه ارتقاء کارایی در اداره منابع آب موجود به جای ایجاد منابع آب جدید )مدیریت عرضه( و 

 باال دست/ پایین دست رودخانه مرزی مرکب

 ب کشور الف کشور کشور ب الف کشور
 کشور الف

 کشور ب

 رودخانه

 مرز کشور
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عنوان بخش جدایی ناپذیر اکوسیستم، یک که آب بهحفاظت بهتر از آب دسترس )مدیریت تقاضا( باشد. با آگاهی از این
آید، مدیریت عرضه و تقاضایی که بتواند دی و اجتماعی به حساب میمنبع طبیعی و همچنین، یک کاالی اقتصا

-پاسخگوی اهداف سیاسی مورد نظر باشد بایستی بر پایه مدیریت یكپارچه منابع آب طراحی شود. این شیوه مدیریت به

 (.184:1391مورد قبول قرار گرفته است )نیكوئی و زیبایی، 21عنوان نظام مدیریتی منابع آب در قرن 

 

 روش پژوهش
رو، از اینسازد. تفسیری است که جهان را قابل مشاهده می-های عمل مادیای از شیوهپژوهش کیفی شامل مجموعه

تحلیلی برای انجام پژوهش بهره گرفته شده است. شایان ذکر است  -متناسب با راهبرد کیفی، از روش تحقیق توصیفی
باشد. در این راستا، در این تحقیق سعی شده است عالوه بر میتحقیق حاضر از نظر هدف دارای ماهیت کاربردی 

های مرزی وجود دارد به تشریح و تبیین سازی آنچه در زمینه هیدرودیپلماسی و عملكرد آن در مسائل رودخانهتصویر
های اینترنتی ایتای، سبرداری آن از اطالعات کتابخانهشود. در این نوشتار برای گردآوری و فیشمفهوم آن نیز پرداخته 

باشد که با نگرش های مرزی کشور ایران میو منابع دست اول استفاده شده است. قلمروی مقاله حاضر، رودخانه
سیستمی و مبتنی بر هیدرودیپلماسی، درصدد ارائه سناریو و راهكارهایی در جهت حل بحران آبی رودهای مرزی و 

 باشد.های ناجا میتگری مأموریهای آبی در جهت تسهیلکاهش چالش

 

 هابحث و یافته

 منابع آب ایران
کشوری با اقلیم  ران،یا(. 83:1396بنیاد منظومه کالن زیستی ایران با آب پیوند ناگسستنی دارد )کریمی پور و همكاران، 

را به  هاها و رودخانهاچهیدرشدن  خشک و یدنیکمبود آب آشام خشک است که این اقلیم اثراتی همچون مهین وخشک 
در  بیضربه و آس نیترسخت ،یکشاورز هدر رفت آب در بخشآب،  ی منابعآلودگ همراه داشته است و از سوی دیگر

میانگین  (. ,2017Karandish & Hoekstra :1)( 5)شكل وارد کرده است  رانیا ستمیبه اکوسرا  یک دهه اخیر
دهد که بخش کشاورزی به ها زمانی رخ میدرصد از بارش 75میلی متر است و تقریباً  50بارش در ناحیه مرکزی ایران 

درصد  29.1در طی دو دهه گذشته منابع آب قابل احیای در کشور به میزان  (.Madani, 2014: 320)آن نیاز ندارد 
 7000تر از میانگین جهانی که بسیار پایین (FAO, 2016)متر مكعب رسید  1732به  2014کاهش یافته و در سال 

مدیریت بسیار ضعیف منابع آب در ایران تأثیرات شكننده بلندمدتی  (.United Nations , 2015)عب است متر مك
بر این بنیاد، در ادامه به عوامل مؤثر بر مشكل کمبود آب  (.Madani, 2014: 321)بر محی  زیست وارد کرده است 

 پردازیم.در ایران و فقدان یک طرح مدیریت یكپارچه آب می
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 آب و هوایی مناطق ایران ایستگاه 52. 5شکل شماره 

 (Karandish & Hoekstra, 2017: 25) منبع:

منابع آب  فیضع تیریمد جهیاز نت یناشعوامل فیزیكی )مطلق( و اقتصادی  جهینت رانیکمبود آب در ا ایبحران آب 
که  کندمی استداللدر مقاله خود  مدنی (.Kayhanian & Tchobanoglous, 2017: 1595)است موجود 
 یخشكسالری مانند بارش کم ساالنه، گیعوامل داما از آب است.  یناش تیریبه علت سوء مد رانیدر ا بحران آب تیاکثر

آب  داریپا یزیرعدم برنامه ،یکشاورز یهامصرف آب نامناسب در بخش ت،یجمع شیبه آب محدود، افزا یمداوم، دسترس
عوامل بر مشكل  نیا ریثأت (.Madani, 2014: 318) گرفته شود دهیتواند نادینم (مداوم آب تیریرازمدت )عدم مدد

 .استشده  یبررس( 2)جدول در  رانیکمبود آب در ا
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 ای از عوامل کمبود منابع آب در ایران. بررسی خالصه2جدول شماره 

 توضیحات عوامل ردیف

بارش کم  1
 نهساال

آرود. به های سهمگینی را ساالنه در عرض چند روز به ارمغان میهای ناگهانی بارشدر مناطق متعددی از ایران، طوفان
دهد. به عنوان مثال در نزدیكی دریای خزر، همین دلیل، کمبود آب توس  توزیع نابرابر بارش در سراسر کشور روی می

-میلی 100سال است، اما در فالت مرکزی و و پایین آن به ندرت بیش از متر در میلی 1280بارش باران متوس  حدود 

 230طور متوس  بارش ساالنه کند و بهمتر بارش در سال دریافت میمیلی 50متر است و بخشی از کشور کمتر از 
 متر دارد. میلی

ن ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان های خاصی از ایران است چوبارش کم یک واقعیت جغرافیایی برای بخش تغییر اقلیم 2
سال دوره خشک را  13باشد. های اخیر به احتمال زیاد به دلیل اثرات تغییر اقلیم میواقع شده است. اما بارش شدید سال

شود. های جنوبی ایران بیشتر مشاهده میایران به دلیل کم بود بارش تجربه کرده است و حساسیت این کمبود در بخش
 این، بارش کم ساالنه شدت خشكسالی و بحران کمبود آب در ایران را شدیدتر از گذشته کرده است.بنابر

دسترسی  3
 محدود آب

در  ،از آن ی)متر مكعب( است که تنها بخش کوچك اردیلیم 417ساالنه حدود  یبارندگ قیاز طر بدست آمدهمقدار آب 
مترمكعب  اردیلیم 117فق   جه،ی. در نتروداز دست می و انتقال ریبه علت تبخ آن درصد 72 باًیتقرو  دسترس خواهد بود

 ی( در هر سال قابل دسترسیداخل ریپذ دی)منابع تجد یبارندگ قیطور بالقوه توس  افراد از طرو به میطور مستقآب به
ساالنه  ،نی. بنابراشود یم رانیوارد ا آب از مرزهای کشورهای همسایه متر مكعب اردیلیم 13حدود  ن،یعالوه بر ا. است
میلیون  29طبیعی تصفیه شده، حدود  منابعمصرف در دسترس است. عالوه بر  یمترمكعب آب برا اردیلیم 130حدود 

-برداری یا بهعنوان آب قابل بهرهبرداری و مصرف شده از منابع آب سطحی و زیرزمینی دوباره بهمترمكعب آب بهره

سسه منابع ؤتوس  م 2014به دست آمده در سال  یهاشود. دادهفتی ظاهر میهای آبرعنوان مخازن نفوذ به آبخوان
 ینیبشیپو  فشار آب در جهان قرار داده است نیشتریکشور با ب بیست و چهارمینعنوان را به رانی( اWRI) یجهان

قرار  ،آب سترسی بهکمبود د در معرض شتریب ندهیاز حال حاضر خواهد بود و در آ یبدتر  یدر شرا رانیکرده است که ا
 .خواهد گرفت

رود کنند و در آینده انتظار میدرصد آن در شهرها زیست می 70میلیون نفر است که  79کل جمعیت کنونی ایران حدود  رشد جمعیت 4
درصد شهرنشین برسد. در مناطق شهری به ویژه شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان پس از  80که به 

میلیون نفر دارد. مصرف  1ز دو برابر شده شده است و در حال حاضر هشت شهر در ایران جمعیتی باالی انقالب  بیش ا
لیتر در روز گزارش شده است که اگر روند مصرف  378آب در تهران که بیشترین جمعیت شهری را داراست در حدود 

 1290به  2026اظت از منابع آبی در سال آب در حال حاضر همین گونه ادامه پیدا کند، مصرف کل آب بدون برنامه حف
بینی، حتماً اگر تمام منابع آب موجود به حداکثر ظرفیت خود برسد، شهر میلیون متر مكعب خواهد رسید. با این پیش

 های خشكسالی آینده با کمبود و بحران آب مواجه خواهند شد.تهران و کالنشهرهای دیگر در سال

ناکارآمدی  5
آبیاری 
 کشاورزی

کند. از درصد( مصرف می 8/92میلیارد مترمكعب یا   5/83بخش کشاورزی در ایران بیشترین مقدار کلی آب موجود )
 یهااست. استخرا  آب ینیرزمیز یهااز آبخوان گریدرصد د 50و  یدرصد از منابع آب سطح 50مقدار، حدود  نیا
در سال  اردیلیم 20تا کمتر از  1970دهه  لیاز اوا یکنون هزاره یها( در ابتداها و چشمهها، قناتچاه قی)از طر ینیرزمیز
از  شیاست، از ب افتهی شیدوره افزا نیها در طول امتر مكعب در سال باشد. تعداد چاه اردیلیم 74از  شیاست تا ب ریمتغ

 شتریشود. بیده من زیمتر مكعب در سال تخم اردیلیم 8/4در حدود  ینیرزمیز یهاآب هی. تخل45000 باًیتا تقر 9000
آب  زانیکه مها گویای آن است دارد. برآورد یکمتر یافتد که آب سطحیاتفاق م یمرکز یهاآب در حوزه یبرداربهره

و خرو   یسطح یهامجموع آبو  از متر است یمین باًیطور متوس  تقرسال گذشته به 15 یط رانیا یدر کانسارها
 دهد.یآب قابل احتراق را نشان م یل منابع واقعدرصد از ک 70 باًیتقر ینیرزمیز یهاآب

سوء مدیریت  6
 منابع آب

های سطحی باشد و زمانی که ایران دارای سازی آبنخستین ناسازگاری ممكن است با ساخت سدها در جهت ذخیره
د ذخیره بزرگ س 94، 2006عنوان مثال، در سال باشد. بهبارش چشمگیری نیست عمالً این سدها فاقد کارایی الزم می

میلیارد متر مكعب در حال ساخت  10سد بزرگ با ظرفیت  85میلیارد متر مكعب کار گذاشته شد و  6/31با ظرفیت کل 
های رسد، در حالیكه پتانسیل آب رودخانهمیلیارد متر مكعب می 68سازی بسیاری از سدها در ایران به بود. ظرفیت ذخیره

ل است. دومین مسئله ناکارآمدی مربوط به عدم توانایی دولت برای کنترل رشد میلیارد متر مكعب در سا 46ایران 
 باشد. که تأمین آب برای پاسخگویی به تقاضاهای آینده شهرنشینان و کشاورزان میطوریباشد. بهجمعیت می

 (Kayhanian & Tchobanoglous, 2017: 1597-1598)منبع:  
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ی به دلیل آن است که یک سیاست، روش و برنامه جامع مدیریت یكپارچه منابع طور سنتدر مدیریت منابع آب به ضعف
 طوریكه این مدیریت ضعیفبه(. Kayhanian & Tchobanoglous, 2016: 1595)آب در کشور وجود ندارد 

و  اثراتکه زمینه شود  هاها و دریاچهدر رودخانه های شیمیاییها و آالیندهبیمارستانفاضالب  وارد شدنتواند منجر به می
 ستمیس، ایجاد رانیمشكل کمبود آب در ا یبرا نیگزیراه حل جا به هر روی از جمله .ودشمیزیست محیطی  تهدیدات

 .است های نوینگیری از تكنولوژیها با بهرهاز آب مجدد مداوم آب با توجه به استفاده كپارچهی تیریمد
 

 

 رهای همسایه. وضعیت منابع آب ایران و کشو3جدول شماره 

منطقه  ردیف
 )کشور(

درصد جمعیت در  جمعیت میلیون نفر
مناطق شهری 

 (2011)سال 

آب ساالنه شیرین 
تجدیدپذیر )کیلومتر 

 مربع(

درصد آب شیرین مورد نیاز در بخش 
 های

 کشاورزی صنعتی خانگی 2025 2001 1970

 92 2 6 5/137 64 4/88 1/66 8/28 ایران 1

 67 9 24 2/0 84 5/4 3/3 2/0 امارات 2

 75 3 22 9/0 79 8/7 2/5 6/1 اردن 3

 56 4 39 1/0 88 1 7/0 2/0 بحرین 4

 72 11 16 7/200 66 2/85  3/66 3/35 ترکیه 5

 94 2 4 1/46 50 1/27 1/17 3/6 سوریه 6

 92 5 3 6/96 68 3/40 6/23 4/9 عراق 7

 90 1 9 4/2 83 9/40 1/21 7/5 عربستان 8

 74 3 23 0/1 91 0/8 6/0 1/0 قطر 9

 60 2 37 02/0 100 2/4 3/2 7/0 کویت 10

 68 4 28 6/4 88 4/5 3/4 5/2 لبنان 11

 (16:1396منبع: )قربانی سپهر و همکاران، 

ای که در اکثر کشورهای ترین چالش ایران با همسایگان است به گونههای مرزی یكی از اساسیبر این اساس رودخانه
های سطحی دائمی بسیار محدود بوده و با محدودیت استفاده روبه بر توان محیطی آن کشورها میزان آب همسایه، مبتنی

شدیداً به منابع آبی که که از آن سوی « سوریه، عراق و اردن»رو هستند. عالوه بر آن، بسیاری از این کشورها مانند 
ی ایران در دهه حاضر با این چالش روبه رو بوده گیرند، وابسته هستند و همچنین جمهوری اسالممرزها سرچشمه می

بندی آب در یابد. بر این مبنا، هر گونه کاهش آب موجب خسران در کشاورزی، جیرهاست و در بلند مدت نیز شدت می
رو، می گردد. از اینشهرها و کاهش تولید انرژی برق، ایجاد محدودیت و مشكالت در زمینه صنعت در این کشورها می

اشاره نمود که که حتی برخی از کشورهای منطقه نیز فاقد رودخانه دائمی و حتی فصلی هستند، مانند اکثر  توان
( به رودهای مهم منطقه که بین 4جدول )(. در نهایت 13:1396کشورهای حوزه خلیج فارس )قربانی سپهر و همكاران، 

رد که هیدرودیپلماسی و مدیریت یكپارچه منابع آبی به شان به بحران تبدیل شده است، اشاره داکشورها در رواب  سیاسی
تواند از کشمكش و جنگ در آینده میان این کشورها جلوگیری نماید و زمینۀ تعامل و همگرایی در مناسبات را تبع آن می
 فراهم آورد. 
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 های مشتر  میان ایران و همسایگانترین رودخانه. مهم4جدول شماره 

 نوع بهره برداری ی ذینفعکشورها نام رود ردیف

 آشامیدنی –صنعتی  –کشاورزی  سرزمین های اشغالی –ایران  اردن 1

 آشامیدنی –صنعتی  –کشاورزی  ارمنستان –آذربایجان  –ایران  ارس 2

 حمل و نقل –کشاورزی  عراق –ایران  اروندرود 3

 آشامیدنی -صنعتی –کشاورزی  عراق –ترکیه  دجله 4

 آشامیدنی -صنعتی –کشاورزی  عراق -سوریه  –ترکیه  فرات 5

 آشامیدنی -کشاورزی  افغانستان -ایران  هیرمند 6

 (13:1396منبع: )قربانی سپهر و همکاران،   

 

 هیدرودیپلماسی رودهای مرزی ایران با همسایگان 

(. 81:1394کریمی پور، دهند )رودخانه کوچک و بزرگ تشكیل می 26درصد از مرز مشترك کشور ایران را  22نزدیک به 
سازان توجه نشده گیران و تصمیمهای ایران از سوی تصمیمرو، هنوز به موضوع آب از منظر ژئوپلیتیكی در سیاستاز این

ها افتاده و روزی نیست که در خصوص مسائل است. اگر چه امروز موضوع بحران آب از موضوعاتی است که بر سر زبان
ها و مصرف ناصحیح و راهكاری مدیریت آن در داخل یامدهای آن از خشک شدن تاالبو جوانب مختلف، اثرات و پ

های دیپلماسی کالن کشور گیریالمللی در سطح تصمیمای و بینبح  نشود، با این حال نقش آب از منظر منطقه
تری برخوردار پایین الشعاع مسائل دیگری از جمله مالحظات سیاسی و امنیتی، از درجه اهمیتکمرنگ بوده و یا تحت
ای العاده ویژهای قرار گرفته که مقوله آب در کنار مسئله انرژی اهمیت فوقالمللی، ایران در منطقهبوده است. از منظر بین

دارد. تنها با نگاهی به شرای  هیدروپلیتیكی منطقه )به عنوان برشی از نظام ژئوپلیتیک( در مقیاس کشورهای همسایه، 
ت که ایران نه تنها از منظر جغرافیای سیاسی دارای اهمیت است؛ بلكه شرای  سیاسی مرتب  با آب و توان دریافمی

های منحصر به فردی باشد. در نتیجه عدم تعامالت آبی در منطقه نیز باع  شده تا ایران از این منظر نیز دارای ویژگی
های خوب گذشته عنوان مثال، با وجود همكاریشته باشد. بهناپذیری را به همراه داهای جبرانتواند آسیبتوجه به آن، می

برداری از رودخانه مشترك ارس که از ترکیه سرچشمه گرفته و به بین کشورهای همسایه در شمال غرب کشور در بهره
ربایجان های سیاسی ما بین آذگردد، با توجه به پیچیدگیصورت مشترك ما بین ایران و آذربایجان و ارمنستان تسهیم می

ثباتی ممكن است دامن ایران تواند متزلزل شده و دامنه این بیو ارمنستان و فعالیت ترکیه در سرچشمه، ثبات موجود می
 (. 12-13: 1396)میرشكاری و قربانی سپهر،  گیردرا نیز فرا

زان در بعد ملی چشمگیر درصد است و این می 8تا  7گرچه میزان وابستگی آب با منشأ خار  از کشور بین بدین ترتیب 
 100ای بسیار مهم و حساس است. برای نمونه ضریب وابستگی سیستان به هیرمند کمابیش نیست ولی در بعد منطقه

درصد است )مهكویی و  90درصد و منطقه سرخس نزدیک به  80درصد، منطقه مغان در کنار رودخانه ارس نزدیک به 
های مرزی در رواب  سیاسی آفرینی آبن سوی مرزهای سیاسی، موجب نقش(. این وابستگی به آ224: 1393همكاران، 

های اصلی آسیب پذیری در برابر کمبود آب در یک کشور، بین ایران و همسایگان شده است. چرا که یكی از شاخص
سائل امنیت باشد. بنابراین، جای دادن آب در حوزه مهای سطحی ورودی از آن سوی مرزها میمیزان وابستگی به جریان

شود که یک کشور برای تأمین منابع آب مورد نیاز خود به رود یا رودهایی که از خار  ملی، زمانی به واقعیت نزدیک می
گیرند، شدیداً وابسته باشد. در این بین سوابق تاریخی و ژئوهیستوریک حاکم بر از فضای سرزمینی آن سرچشمه می

گیری هیدروپلیتیک رودهای های بسیار، سبب شكلهای فراوان و کشمكشنامهموافقت ،المللی و همچنینرودهای بین
ساز منازعات های مرزی که زمینهترین رودخانهدر ایران اصلی(. بر این اساس، 10: 1385المللی ایران شده است )بای، بین

هیرمند و هریرود،  ، که دو رودخانهاز: )هیرمند، هریرود، ارس و اروندرود(اندای در سطوح مختلفی هستند، عبارتمنطقه
های ورودی در شرق کشور هستند که بخشی از مرز ایران و افغانستان بر روی آن دو رودخانه قرار دارد ترین رودخانهمهم

 (. 198 :1390)بدیعی ازنداهی و همكاران، 
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 های آبریز مرزی کشور ایران با همسایگان. نقشه حوضه6شکل شماره 

 (151:1389نامی و محمدپور، ) منبع: 

 

گونه در منطقه خاورمیانه یكی از مشكالت خاورمیانه به ویژه میان توان گفت که رواب  تعارضبر این اساس، می
باشد. در های مختلف به ویژه آب میها در زمینهشود که یكی از موانع عمده همكاریکشورهای پایین دست محسوب می

ترین مسئله برای باشند، مهمهای این منطقه خشک و فاقد آب کافی میدرصد سرزمین 80 نهایت با توجه به این که
ایران  رو، دولتادامه زندگی و ادامه حیات در آینده این منطقه به ویژه کشور ایران با همسایگانش تأمین آب است. از این

ایی ثابت نگه دارند، نیازمند دسترسی به آب به برای آن که بتوانند نقش و بازیگری و موجودیت خود را در نقشه جغرافی
خصوص آب سالم و آشامیدنی است که بر این اساس اهیمت دسترسی به آب از اولویت کشور ایران در مناسبات خود با 

باشند که نسبت به سایر کشورها در باشد. بر این بنیاد، ایران و عراق دو کشوری در منطقه میهمسایگانش در منطقه می
ها بر آن است که این بحران در آینده بیشتر اند و گمانهآبی در رنجاند و به همین دلیل از بحران کمین دست قرار گرفتهپای

-رو، نیاز است جهت غلبه بر بحران کمشود و زمینه نابسامانی و ناپایداری زیست را در این کشورها فراهم آورد که از این

ریزی شود و بر اساس آن، مناسبات میان این دو کشور و کشورهای و سناریوهایی طرحآبی و کنترل و مدیریت آن، برنامه 
 کند، شكل گیرد. باالدستی که منابع آب شیرین از آنجا به سمت پایین جریان پیدا می
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 . الگوی سطوح مداخله و درهمتنیدگی هیدرودیپلماسی ایران و همسایگان7شکل شماره    

 (1400بع: )نگارندگان، من

 

گذارد. این اثرگذاری ای ایران اثر میهای منطقهها به میزان چشمگیری بر سیاستها و رودخانهدر مجموع استفاده از آب
شود. در حالی که کند یا به شكل دوستی و همكاری با آنها ظاهر مییا در قالب کشمكش با همسایگان خودنمایی می

تواند ایران را به همكاری با همسایگانش در منطقه وا ی به افزایش سطح آب خزر، برای مثال میمحیطهای زیستنگرانی
دارد. کاهش میزان ورود آب هیرمند، نزدیک به یک قرن عامل جدایی و اختالف با افغانستان بوده است )مجتهدزاده، 

پیوسته یک مسئله جغرافیای سیاسی بوده است (. در عین حال، اختالف دیرینه ایران و عراق بر سر اروند رود 829:1374
 و اینک عالوه بر آن به یک مسئوله هیدروپلیتیک برای دو کشور تبدیل شده است.

گسترش حوضه رودخانه هیرمند در فضای سرزمینی دو کشور ایران و افغانستان و  رودخانه هیرمند )شرق کشور(:

المللی محسوب گردد. باع  شده تا هیرمند به عنوان رودخانه بین قرار گرفتن بخشی از مسیر آن به عنوان مرز دو کشور
درصد از مسیر آن در کشور افغانستان واقع است که این وضعیت  95گیرد و این رودخانه تماماً از افغانستان سرچشمه می

وار بودن بخش دلتای باع  شده است افغانستان امكان استفاده بیشتری از آب هیرمند داشته باشد، به عالوه به دلیل هم
رودخانه و قرار گرفتن بخشی از مسیر رودخانه به عنوان مرز مشترك دو کشور و تغییر مسیر رودخانه در مواقع طغیانی 
اختالفاتی در مورد مكان مرز به وجود آمده است که در پی این مسائل قراردادهای متعددی بین دو کشور به امضا رسیده 

 آب رودخانهاند به یک توافق نهایی در مورد استفاده از آب هیرمند دست پیدا کنند. نوز نتوانستهحال دو کشور هولی با این
که تمام آب مصرفی مردم سیستان و طوری ها در دشت سیستان است، بهاین فعّالیّت کنندههیرمند تنها منبع تأمین

همگی بستگی به جریان آب هیرمند دارند؛ زیرا از این  ها و مخازن چاه نیمه،های منشعب از آن، دریاچهاستمرار رودخانه
کنند. و از شود، برای زراعت، آبیاری و پرورش ماهی استفاده میهامون که از آب هیرمند تأمین می هایمخازن و دریاچه
 فغانستاندولت ا تا است سبب شده افغانستان، سرزمینی فضای در هیرمند رودخانه هایسرچشمه داشتن سوی دیگر قرار

 در و داده قرار نفوذ را تحت ایران مواضع و خارجی سیاست سیاسی، ابزاری عنوان به هیرمند از گذشته هایدهه در

آبی و خشک (. الزم به ذکر است نتیجه این همه مذاکره، کم207: 1391بگیرد )اطاعت و ورزش،  امتیاز خاص مواقعی
ایدئولوژیكی و یک مشكل بزرگ اقتصادی و اجتماعی پیش روی دولت شدن تاالب هامون است. نتیجه اینكه یک فاجعه 

 ارمنستان
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ای در کار نیست. اگر ما صرفاً بر حقابه و دریافت حقابه تكیه کنیم و فق  ایران و افغانستان است. در دو سوی مرز توسعه
است؛ بعد از صد سال بخواهیم چیزی را بگیریم و دنبال سیاست برد داشته باشیم نتیجه باختی است که در رو به روی م

مذاکره کمتر از ده درصد از آب هیرمند از آن ماست. در صد سال مذاکره خشكسالی سیستان، هامون خشكیده و مهاجرت 
کنند و سعی و کوششان این باشد که حقابه کمتری به ما ها هم وقتی با سیاست برد خود فكر میشن روان را داریم. افغان

برد است. این سیاست در توسه دو -ند نصیب خواهند بود. پس راه حل در یک سیاست بردبدهند همین را که االن دار
جانبه و توسعه پایدار مشترك منطقه سیستان بزرگ و دره هیرمند )هلمند( و ارغنداب( و حوضه هریررود است )پاپلی و 

 (.103-105: 1390وثوقی، 
نیل برای مصر است و سیستان بدون هیرمند قادر به ادامه  در مجموع آنكه نقش هیرمند برای سیستان ایران مانند نقش

ای دارد. خشكسالی چند سال گذشته حیات نیست. بنابراین در تأمین آب این منطقه خشک و صحرایی نقش اصلی و پایه
 و قطع رود از سوی زمامداران افغان، نتایج امنیتی زیر را برای ایران به دنبال داشته است:

 الً خشک شده است.دریاچه هامون کام 

 .کشاورزی منطقه آسیب جدی دیده و در بسیاری از نواحی نابود شده است 

 اند.ساکنان سیستان مشاغل خود را از دست داده و به نقاط دیگر مهاجرت کرده 

 .آسیب جدی بر دامداری منطقه وارد شده است 

  های بادی بیشترین رکت ماسهروزه سیستان و ح 120پوشش گیاهی منطقه از دست رفته و بر اثر بادهای
: 1383ها، روستاها، کشتزارها و تأسیسات شهری و روستایی وارد آمده است )شربتی، خسارت بر جاده

116.) 

رود رواب  ایران و افغانستان اگر از طریق دیپلماسی حقابه مربوط به رودخانه هیرمند به در مجموع آنكه انتظار آن می
مناسبات این دو کشور رو به تنش کشیده شود که پیامدهای مخربی برای هر دو کشور بر  کشور پایین دست ایران نرسد،

 جای خواهد گذاشت.

درصد از آذربایجان و  38درصد آب رودخانه ارس از خاك ترکیه،  23تقریباً  رودخانه ارس )شمال غرب کشور(:

وضه آبریز ارس در کشورهای ایران، ترکیه، (. ح38:1366راد، گردد )فرجیدرصد از ایران تأمین می 39ارمنستان و 
کیلومتر مربع است )نامی و محمدپور،  100320ارمنستان و جمهوری آذربایجان قرار دارد، که وسعت آن تقریباً 

کیلومتر مربع  33482کیلومتر مربع است که حدود  38652(. مساحت حوضه آبریز ارس در داخل خاك ایران 137:1390
 علمی و صحیح های روش با دهد. چنانچهدشت تشكیل می 16کیلومتر آن را کوهپایه و  6164نی آن در مناطق کوهستا

 هایرودخانه از برداری بهره به نسبت رواب  خارجی در فعال دیپلماسی از استفاده با حقوقی مشكالت حل چنین هم و

 ارمنستان(، و ترکیه کشورهای )در خانهرود مسیر باالدست در آب و نگیرد صورت مناسبی اقدام بالهارود، و ارس مرزی

 و گرفته قرار هیدروپلیتیكی شدید تنگناهای در اردبیل دور استان چندان نه آینده در گیرد. قرار بیشتری برداریهبهر مورد
شد )پاك نژاد متكی و  خواهد نمایان ملّی معضل یک به عنوان و داشته مستقیم تاثیر استان این امنیت در مسئله این
  (.93:1389رجی راد، ف

 ایران مرزی شمال هایرودخانه حقوقی رژیم پیرامون ایران خارجی سیاست امور در مسئول مقامات که گرددمی پیشنهاد
 حقآبه تا نموده الزم را هایپیگیری باشد،می جدید حقوقی رژیم فاقد سابق، شوروی فروپاشی از پس که ارس خصوص به

 و ارس هایرودخانه آب .گردد برخوردار عادالنه سهمی از ارمنستان و آذربایجان ریجمهو کشور دو به نسبت ایران
 استان، این مردم برای پایدار و آب بیشتر استحصال و مطالعه دارد، مهمی نقش اردبیل، استان ساکنین امنیت در بالهارود

 توجه مورد شود، تشدید آینده در ردد کهگمی بینیپیش و بوده مواجه آن با فعلی شرای  در که تنگناهایی به توجه با
 منظور به رودخانه دو این هایدیواره ترمیم و بالهارود و ارس هایرودخانه الیروبی .گیرد قرار محلی و کشوری مسئوالن

 نژادگیرد )پاك قرار ذیرب  مسئوالن کار دستور در ایران مرزی حریم به رودخانه تجاوز عدم و آب بیشتر از برداریبهره
 (. 93-94: 1389متكی و فرجی راد، 
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برداری عادالنه از رودخانه ارس میان کشورهای هم مرز در این در نهایت آنكه اگر توافق همگانی بر سر استفاده و بهره
ای نه چندان دور رواب  میان کشورهای رودخانه ارس رو به منازعه کشیده خواهد شد به رودخانه صورت نگیرد در آینده

طه ایران و ارمنستان زیرا که ارمنستان کشوری محصور در خشكیست و نیاز فراوانی به آب رودخانه ارس دارد و ویژه راب
ایران جهت آنكه بتواند این کشور را جزو هم پیمانان خود نگهدارد نیازمند آن است که در برداشت از این رودخانه با کشور 

یابد اگر این امكان از سوی مسئولین صورت نپذیرد امكان آن وجود  ارمنستان بر پایه دیپلماسی آب، به توافقاتی دست
 دارد که نتایج امنیتی ناگواری را برای مرزهای کشورمان که در حاشیه ارس قرار دارند، به وجود آورد.

مهمترین رود مشترك مرزی ایران و عراق که به دلیل قابلیت کشتیرانی و راه  رودخانه اروندرود )غرب کشور(:

کیلومتر مرز  94ای برخوردار است، رودخانه اروند رود با العادهدی به خلیج فارس برای هر دو کشور از اهمیت فوقورو
کیلومتر پایانی این رودخانه پیش از  80مشترك و حدود دو میلیارد متر مكعب آبدهی ساالنه است. گفتنی است که 

 26به اهمیت آن افزوده است. طبق توافق ایران و عراق در  رسیدن به خلیج فارس، چندصد متر پهنا دارد که این امر
 تاریخ، طول رو در(. از این1365، مرز بین دو کشور، خ  تالوگ اروند رود تعیین شده است )جعفری ولدانی، 1975دسامبر 

دوران کوتاه پنج  است. بر خالف الگوی همكاری در رودخانه ارس، ایران بوده برخوردار ای العاده فوق اهمیت از اروندرود
های فرهنگی و قومی همراه با ای از صلح و آرامش را با همسایه غربی خود، عراق، داشته است. در اینجا، تفاوتساله

برخی از اختالفات سیاسی و ایدئولوژیک راه را بر هر گونه همكاری بسته است. رودخانه مرزی اروند رود پیوسته هسته 
اش بوده است؛ اینكه مرز دو کشور در کجای رودخانه باید قرار داشته ان و همسایه غربیاصلی اختالفات مرزی بین ایر

باشد و اما امروزه به دلیل کاهش منابع آبی تبدیل به بحران هیدروپلیتیک میان دو کشور شده است. شایان ذکر است 
هایی که از خاك ترکیه گیرند. رودخانهیدهند از خاك ترکیه و ایران سرچشمه مهایی که اروند رود را تشكیل میرودخانه

گیرند شامل زاب بزرگ و زاب کوچک، هایی که از ایران سرچشمه میگیرند عبارتنداز: دجله و فرات؛ رودخانهسرچشمه می
 (.100:1391باشد )پارسا، کارون، سیروان، کبور و الوند می

های ورودی از ایران به عراق به یكی از مسأله یزان آبی آینده، کاهش مای نه چندان دور و حداکثر تا دههدر آینده
محوری میان دو کشور تبدیل خواهد شد. ایران برای رفع نیازهای آب شیرین غرب کشور ناگزیر مانع ورود حجم گسترده 

آب (. قطعاً 82:1394آب به عراق خواهد شد و همین پدیده چالش بزرگ آتی مناسباتش با عراق خواهد شد )کریمی پور، 
تر شدن وضعیت آب در ای خواهد داشت و هر روز با بحرانیکنندهدر آینده مناسبات ایران و عراق جایگاه ویژه و تعیین

غرب کشور با توجه به افزایش جمعیت و مصرف زیاد تأثیر آن، بیشتر خواهد شد. در نهایت آنكه دو کشور وابستگی بسیار 
های خود دارند و ایران به دلیل آنكه غرب کشور امكان بروز بحران آبی در یزیادی به اروندرود جهت برنامه و استراتژ

نماید و از سوی دیگر کشور عراق هم آنجا وجود دارد و این که موقعیت اقتصادی برای ایران دارد بسیار به آن توجه می
ژیک و اقتصادی برای آن به دلیل محصور بودن در خشكی و اتصال این رود به دریای خلیج فارس از موقعیت استرات

اند که حتی هایی داشتهبرخوردار است که به تدبیر دو کشور جهت استفاده از این رودخانه با یكدیگر در گذشته کشمكش
زمینه هشت سال جنگ تحمیلی را فراهم آورد. اما هر چند مناسبات ایران با عراق امروزه از نوع دوستی است اما باید این 

اشیم که عراق بیش از پیش دارای بحران آب است و اینكه کشورهای باالدست با ایجاد سدهایی حجم را به یاد داشته ب
اند و همین زمینه بحران آبی را در یک دهه آینده برای عراق به همراه خواهد آب رسیده به این کشور را بسیار پایین آورده

د رود از نوع بحران هیدروپلیتیک مجدد احیاء شود که نتایج آورد و گمان آن وجود دارد که مناسبات ایران و عراق در ارون
های دیپلماسی آب امنیتی ناگواری را بر مرزهای غربی کشور بر جای خواهد گذاشت که در این بین با ایجاد کارگروه

 غرب کشور این بحران را کنترل نمود.
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 انتظامی چالش رودهای مرزی ایران  -نتایج امنیتی

جوامع  متوجه را اساسی و جدی تهدیدات خزنده و آرام بسیار صورتیبه اخیر، دهه ان کم آبی درخشكسالی و بحر
 مرزی هایاستان و مناطق در مردمان سكونت و فعالیت معیشت، واقع در .است کرده زیست محی  و شهری و روستایی

 تولید شدید محدودیت مراتع، و رعمزا رفتن بین است. از شده مواجه خشكسالی تهدید با شدت به های اخیرسال در

 محرومیت، و فقر تشدید بیكاری، روستائیان، اتكای قابل درآمد منبع تنها رفتن بین از و دامی، کشاورزی محصوالت

 روستا اجباری مهاجرت آب، منابع سر بر ایمنطقه و محلی نزاع و درگیری اجتماعی، تشدید هایناهنجاری و بزه تشدید

 و شن طوفان ها،دریاچه و رودها بستر شدن خشک زایی،بیابان های امنیتی،حفره ایجاد ها،اروست تخلیه شهری،
نتایج  است. بحران کم آبی پیامدهای و آثار ترینو... مهم حیات جانوری رفتن بین از و هابومزیست تخریب ریزگردها،
 تأثیر تحت را سرزمین حتی و مردم کل یا یاسیس نظام است در مناطق مرزی ایران ممكن بحران کم آبی از ناشی امنیتی
 دهد.  قرار
 

 مناطق مرزی ایران، به دلیل دوری از مرکز و قرار گرفتن در نقطه کور کشور، از هر پریری معیشت: آسیب

های مدیریتی مسئولین، و عدم استفاده از پتانسیلمزیت و اشتغالی به دور است و همچنین به دلیل عدم بی
باشد. لذا اکثر مناطق مرزی ایران به دلیل در این مناطق، همچنان آمار فقر در این مناطق باال می بالقوه موجود

ورند که یكی از عواملی که بر این فقر در مناطق نبود امكانات و خدمات مورد نیاز و نبود منابع در فقر قوطه
اشد. از آن جهت که در برخی از مناطق بتأثیر بیشتری بر جای گذاشته است، نبود آب پایدار جهت کشاورزی می

رویه به سمت کشور ما محدود شده های بیمرزی کشور، آب از سوی کشورهای باالدست به وسیله سدسازی
اند و اکثر مرزنشینان از نظر معیشتی دچار آسیب جدی است، مناطق مرزی ایران کارآمدی خود را از دست داده

نكه بخشی از اقتصاد ملی ایران وابسته به کشاورزی است با کمبود آب در به هر روی، با توجه به ایاند. شده
تواند عامل شود، میهای آینده نیز تشدید میهای چند سال اخیر که قطعاً با این روند در سالایران و خشكسالی

است و  %4/11برانگیز در امنیت ملی واقتصادی ایران باشد. زیرا سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی چالش
نیاز مواد اولیۀ صنایع را نیز تأمین  %90خوراك کشور و  %80صادرات کاالهای غیرنفتی،  %23اشتغال،  25%
یابیم که بخشی از اقتصاد ایران (. با توجه به اعداد و ارقام باال درمی173:1393کند )مهكویی و همكاران، می

تر شده و تا ه نقش کشاورزی در اقتصاد ایران کمرنگمتكی بر کشاورزی است و با تشدید بحران آب در آیند
 جایی که امنیت کشور را بر هم بزند.

 

  :رویه از منابع آب، محیطی کمبود آب و استفادة بییكی از پیامدهای زیست بحران زیست محیطی

طی محیای از بحران زیست گسترش بیابان و گرد و غبار ناشی از آن است که خود این موضوع یک چرخه
شدن زمین، نشست های جمعیتی و کوچ جمعیت است. خشک کند که اولین اثر آن ایجاد بحرانایجاد می

زایی عالوه بر تخریب زمین، موجب گسترش گرد و غبار در فضای کشور شده است. زدایی و بیابانزمین، جنگل
-ایران سرایت کرده است. به های جنوبی و جنوب غربی و تا مرکزپدیدة ریزگردها چند سالی است که استان

های خوزستان، حاکی از آن است که استان 93-94بندی وضعیت گرد و خاك در سال آبی پهنه»ای که گونه
های کردستان، روز و استان 45های ایالم، بوشهر، اصفهان فارس تا روز و استان 77قم، مرکزی و کرمانشاه تا 

روز درگیر این پدیده  33و بلوچستان تا  حمد، خراسان جنوبی وسیستانو بویراآذربایجان غربی، یزد، کهگیلویه 
های ایران افزوده شده به مساحت بیابان %30سال گذشته، حدود  30بر اساس تحقیق مراکز مرتب  در. «اندبوده

به  گیری این پدیدهترین دالیل شكلهای کشوراست. یكی از مهمافزایش مساحت بیابان %1که نشانگر ساالنه 
گردد که های گذشته برمیهای سد سازی داخلی در سالهای اکوفاشیستی کشورهای همسایه و فعالیتفعالیت

زایی های ژرف بر بیابانهای زیرزمینی و آبرویه از آبهای آبی مانند کشور ترکیه، برداشت بیبا ایجاد سازه
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طوریكه در صورت تداوم این روند بایستی ست. به افزوده که تبعات آن تولید ریزگردها و رسوب آنها در ایران ا
های سد سازی ها بود. افزایش دما و کاهش بارندگی در کنار فعالیتشاهد تخلیۀ جمعیت ایران در این استان

تواند بر تشدید این محیطی میهای سیاسی در مدیریت درست مسائل زیست کشورهای منطقه و نابسامانی
های خوزستان، کرمانشاه، ایالم، لرستان و بوشهر ویژه استانا برای باشندگان ایرانی به مسأله بیفزاید و زندگی ر

و بندرعباس تنگ کند و ضمن نداشتن هوایی سالم در بلندمدت معیشت آنها هم تهدید شود که تشدید این امر 
 (.123:1399)قربانی سپهر، ای جز بحران در همۀ ابعاد نخواهد داشت نتیجه

 

 های تبع آن افزایش آسیبنشینی و بهآبی مهاجرت و رشد حاشیهیكی دیگر از عواقب کمترده: مهاجرت گس

هزار روستا در  26باشد. بر اساس آمار منتشره، جمله قاچاق مواد مخدر، سرقت، فساد و ناامنی میاجتماعی من
ت نموده و خود نوعی اکنون خالی از سكنه شده است که بدون شک در حاشیه شهرهای بزرگ مهاجرکشور هم

برنامه، هم در مبدأ و هم در مقصد و در جایی بیشود. اساساً جابهتهدید برای نظم اجتماعی کشور محسوب می
مجموع برای کل کشور، مسائل و مشكالت مختلفی را در ابعاد گوناگون در پی خواهد داشت. تأثیر این بحران 

محیطی هم اثر منفی بر د روی ساختار اجتماعی، فرهنگی و زیستتوانشود بلكه میتنها در اقتصاد ظاهر مینه
 جای بگذارد. 

در این زمینه پیامدهای اقتصادی نظیر کاهش حجم تولید محصوالت کشاورزی، کاهش سطح درآمد اقتصاد، 
تأمل مشاهده است. این نكته نیز قابلهای شغلی، بیكاری و... قابلکاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش فرصت

شده لذا اوضاع اقتصادی آن منطقه دچار ها از هر منطقه خار ت که در اثر مهاجرت، سرمایه و تخصصاس
محیطی شدیدتری اما شایان ذکر است که این مهاجرت، ممكن است تبعات اجتماعی و زیست .شوداخالل می

نشینی، ود، گسترش حاشیههای متعدد ناشی از امكانات محدرا به همراه داشته باشد. ازجمله بروز نابسامانی
های قومی، به هم خوردن ترکیب جمعیتی، کمبود فضاهای زیستی شكاف طبقاتی، افزایش مشاغل کاذب، تنش

های اجتماعی ازجمله )سرقت، فساد و زیست، تخلیه روستاها، افزایش آسیبو آموزشی، آلودگی هوا و محی 
ای بیشتر در معرض از سویی مناطق حاشیهآورد. بر این بنیاد ناامنی، بروز جرائم و بزهكاری( و... را به وجود می

های امنیتی تواند تأثیر زیادی در بروز بحرانمشكالت ناشی از خشكسالی هستند، لذا مهاجرت از این مناطق می
داشته باشد. این کاهش امنیت هم در بعد امنیت غذایی ناشی از بحران آب و هم در بعد امنیت مرزی مطرح 

های تأمین امنیت مرزی و به که پیامد آن، نفوذپذیر شدن مرزها و درنتیجه باال رفتن هزینهطورید بهشومی
دنبال آن متأثر شدن سیاست، اقتصاد و درنهایت کاهش قدرت ملی خواهد بود. عالوه بر آن مهاجرت ناشی از 

اهد داشت. چراکه نیاز شدید کشور به المللی نیز تبعاتی را به همراه خووهوایی در بعد بینتغییرات شرای  آب
های مشترك توجه های همسایگان در خصوص استفاده از آبمنابع آب مصرفی، باع  خواهد شد در سیاست

تواند منجر بیشتری شود و برای تأمین نیاز داخلی به دنبال برداشت بیشتر از منابع آبی مشترك باشند و این می
 ر شود.به ایجاد حساسیت در همسایگان کشو

 

  :ای یافته و در بسیاری موارد، سابقهدر ایران بحران آب در طول چند دهه اخیر افزایش بیناآرامی اجتماعی

تر بوده است در این میان، استان های واقع در در حوضه مرکزی به ویژه استان این روند از دیگر کشورها جدی
گیرند. برای نمونه در استان کم فرا بحرانی قرار میفارس، کرمان، خراسان جنوبی و اصفهان در وضعیت حاد و 

درصدی داشت. وضعیتی که حتی  30بارشی مانند اصفهان که میزان بارش در همسنجی با بلند مدت کاهشی 
مدیریت آب آشامیدنی را با چالش های بنیادی همراه کرده است. در نیمه آبان ماه گذشته در اژیه اصفهان، لوله 

کوهرنگ به استان یزد برای دومین بار طی چهارسال اخیرشب هنگام توس  کشاورزان خ  انتقال آب از 
شكسته و در نتیجه این اقدام آب آشامیدنی مردم یزد و فوالدمبارکه قطع شد. این رویداد نخستین بار نبود بلكه 
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چندین روز آب  نیز به دلیل شكستن خ  لوله انتقال آب کوهرنگ توس  گروهی از کشاورزان، برای 91در سال 
و  هایریدرگ شیافزا ،یسالناگوار ادامه خشک یامدهایاز پ گرید یكانتقالی به یزد قطع شد. بر این پایه ی

استاد دانشگاه اصفهان  ،یشهرها و مناطق مختلف کشور بر سر آب است. محسن رنان انیم یاختالفات داخل
خواهد  یها و شهرها بر سر آب علناستان نیجنگ ب رانیدر ا ندهیتا چهار سال آ» دهد؛یهشدار م بارهنیدرا

 دیرا تهد رانیا یمل تیبحران آب است که واقعاً امن نیجنگ در حوزه آب است. ا یواقع دانیشد. امروز م
شده و فق  خزنده و آرام شروع یاگونهاکنون بههم رانیجنگ پراکنده آب در ا»: کندیم دیتأک یرنان .«کندیم

شاهد  ندهیاما تا پنج سال آ دهدیم رخصورت پراکنده جنگ به نی. در حال حاضر اشودینم اخبار آن منتشر
 بود. میها خواهمناطق و استان نیآب در داخل شهرها و ب ریجنگ فراگ

شهرستان  یاز روستاها یكیساله در 20 یشهرستان چادگان از قتل جوان یموارد، فرمانده انتظام نیاز ا یكیدر 
دو روستا و بر سر  نینفر از افراد ا 30 نینزاع ب نیخبر داد. ا یریعشا فهیدو طا نیآب ب میتقس چادگان بر سر

 یشهرستان چادگان در روستاها ریعشا شتریب»: دیگویبخشدار چنارود م ،ییحقآبه اتفاق افتاد. کوروش مو گو
رودخانه  هیرناك در حاشو سكونت خط ینینشهیهم به حاش یها سكونت دارند و مابقآبادها و پرمهدولت
دارند، از آب ینامحدود یهابرداشت یاریدر استان چهارمحال بخت انییو روستا ری. عشادانآورده یرو رودندهیزا

مردم را در  نیب یهایریها و درگبرداشت آب، نزاع یو نبود مجوزها یآباستان اصفهان کم یاما در روستاها
کشور  یرزم یهامشكل در بخش نیمشكل است. ا نیهم جهینت شیپ یدر روزها یداشته که قتل جوان یپ

ندارند.  یدنیآب آشام رانیا یاستان جنوب شرق نیهزار روستا در ا 4دیگویآمارها م نیترتر است؛ تازهحساس
 ماریآلوده مردم را ب یها. آبشوندیم یرسانروستا با تانكر آب 55بخش تلنگ بلوچستان،  یروستا 73تنها از 
آب شرب  یهامواجه هستند. چاه یسالو خشک یآبیبا بحران ب یبخش مرکز یه است. اکثر روستاهاکرد

 سیبلوچ، رئ کرم. همچنین ادر شرف خشک شدن هستند نكهیا ایشده سطح بخش کامالً خشک یروستاها
 نیدامه اا»: دیگویو بلوچستان م ستانیشهرستان قصر قند در استان س یهااز بخش یكیبخش تلنگ  یشورا

. «هستند ری. مردم هرروز با بخشدار و شوراها درگآوردیرا در بلوچستان به وجود م یتیروند بحران بزرگ امن
از  یناش یآبیخشک و ب  یدر شرا»گفته بود:  تانو بلوچس ستانیاستاندار س ،یاوس  هاشم یعل ترشیپ

 .شود یتیبه بحران امن لیتبد یوضوع اجتماعم کی میبحران، نگذار قیدق تیریبا مد دیدر استان با یسالخشک

 

 گیرینتیجه
انتظامی متعددی را به دنبال دارد، -به ویژه در مناطق مرزی برای ایران، نتایج امنیتی طور که بیان گردید بحران آبیهمان

ی اثرگذاری ها، هیدرودیپلماسچراکه آب از ارکان اساسی توسعه و امنیت است. لذا برای کنترل و کمرنگ ساختن آن
عنوان ابزاری نوین به کمک دستگاه های مرزی که در شرای  فعلی بهبسیاری دارد به خصوص در مدیریت یكپارچه آب

همكاری، همگرایی، تعامل، »رسد که نتایج حاصل از آن هایی آبی میها و چالشسیاست خارجی در راستای حل بحران
نگرانه در راستای ایجاد شرای  مطلوب ت. بر این اساس، ترسیم کلی آیندهاس« گراییتوسعه صلح جهانی آب پایه و انسان

گرایانه بتوان با باشد و با نگرش سیستمی واقععنوان موضوعی مهم میهایمان به مسائل آب بهنیازمند بازنگری در نگرش
ای را در یک دهه ب و شایستهگیری از هیدرودیپلماسی و مدیریت مذاکره و گفتگو با کشورهای همسایه نتایج مطلوبهره

دهد نگرانه نگاه زمانی میان مدت و بلندمدت را در دستور کار خود قرار میآینده کشور رقم زد. زیرا نگرش سیستمی آینده
برداری از منابع آبی های نهادی هیدرودیپلماسی در پی کسب و بهرهگیری از ظرفیتو با تصویرسازی سناریوها با بهره

 آید.ورهای همسایه بر میموجود در کش
رو، در عصر حاضر بر کسی پوشیده نیست که ایران در شرای  کنونی درگیر بحران آب بوده و با همین منوال به از این 

گیری از ظرفیت هیدرودیپلماسی در راستای احقاق حقوق آبی کشور توان با بهرهکند که میسمت فرابحران سوق پیدا می
بینی شده آب پایه را های پیشو کشمكش های مؤثری برداشت و از سوی دیگر تنشمیز گامجهت همزیستی مسالمت آ
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های مرزی اقدام نمود. بنابراین، بندی مناسب آبآمیز به سهمطور مسالمتکنترل و مدیریت نمود و سپس به
وهانه بر پایه هیدرودیپلماسی را پژسیاستگزاران و سیاستمنداران کشور ایران جهت حل بحران آبی کشور باید نگرشی آینده

در دستور کار خود قرار دهند تا بتوانند در یک دهه آینده کشور را به شرای  مطلوب از نظر دسترسی و تأمین منابع آبی 
تواند این امر را برای متولیان آسان میان کشورها می« مدیریت یكپارچه در رودهای مرزی»محقق سازند که در این بین، 

این اساس، اگر کشور ایران مبتنی بر هیدرودیپلماسی و مدیریت یكپارچه رودهای مرزی در مناسباتش با  برسازد. 
تواند در آینده خود را از بحران و به عبارت گویاتر فرابحران آب برهاند و به امنیت پایدار آبی همسایگان عمل نماید، می

پذیری معیشت، انتظامی بحران کم آبی )آسیب -د نتایج امنیتیتواندر چهارگوشه ایران دست یابد که تحقق این امر می
های مهاجرت گسترده، بحران زیست محیطی، ناآرامی آجتماعی( که هم اکنون در مناطق مرزی کشور و برخی استان

یژه به و رانیا یاسالم یجمهور یاز سو هیدرودیپلماسی نیتوان گفت که تدویمجموع م در بزرگ وجود دارد از بین برد.
 یهاتیبا استفاده از ظرف ریاخ هایسال یدر ط تیبا جد دیاست که با یاز الزامات یكی در خصوص رودهای مرزی،

به مرحله  دنیدنبال شود تا قبل از رس المللنیاز اصول حقوق ب یریگبا بهره رانیا یاسالم یجمهور یاسیو س یجابیا
یا راهی جهت به  را کاهش دهد یالمللنیب یهابه آب یمرز یشهرها یوابستگ ترنههزی کم و ترساده هابا راه رانبح

مبتنی بر بكارگیری هیدرودیپلماسی، « حوضه آبریز هیرمند، هریرود، ارس، اترك و اروندرود»سامان شدن وضعیت 
ایران  ها در جهت پایدار کردن سرزمین بزرگگیری تفاهم و همكاری در این حوضهمدیریت یكپارچه منابع آبی و شكل

  سازی نمایند.زمین، پیاده
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