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چکیده

محدودیت منابع آب شیرین در جهان و افزایش روزافزون مصرف آن موجب شده که آب به عرصه رقابت در میان کشورها درآید.
بنابراین موضوع چگونگی تقسیم آب در رودخانههای فرامرزی و همچنین بهرهبرداری از آبهای مشترک نیاز ب شنک زا یعون ه    
مهزینهههت تسایس یاهرازبا نیر    
مت ک و نیر مم مم
دارد تا تعامالت و روابط را جایگزین رقابت کند .بدین جهت د پی لماس هم زا یکی ی م مم ممم
خارجی و تعامل میان دولتها است که میتواند نقش مهمی در کاهش تنش و حل مناقشههای مرتبط با آب ایفا کند .هدف از ا نی
پژوهش ،همکاریهای منطقهای بین ایران ( ترکیه و عراق) بر مبنای د پی لماسی آب میباشد که طبق قوانین بینالمللی و ب هب هجوت ا    
معاهدات و قراردادها و همچنین مذاکرات دو و یا چندجانبه د پی لماسی آب میتواند به عنوان یک ابزار در جهت اهدافی مانند حسن
همجواری ،منافع مشترک و رشد اقتصادی نقش مهمی در همگرا یی و تعامالت منطقهای ایجاد کند .روش تحقیق با ت عبانم رب هیک    
کتابخانهای و همچنین رو کی رد توصیفی و تحلیلی و نرم افزار تحلیل آماری  spssمیباشد ک  لصاح هدمآ تسدب جیاتن ه ا نیا ز     
تحقیق نشان میدهد که با داشتن د پی لماسی فعال و کارآمد و همچنین با مدیریت جامع و دقیق م ییی ت و تالماعت ناو
استحکام بخشید و از تنشها و منازعات در آینده جلوگیری کرد.
کلمات کلیدی :دیپلماسی آب ،تحلیل آماری ، spssهمکاریهای منطقهای ،هیدروپلیتیک

( -1نویسنده مسئول) dr.m.akhbari@gmail.com
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مقدمه
آب جوهر حیات و مایه آبادانی و یک عنصر اساسی در حیات و ساختارهای اقتصادی -اجتماعی جوامع است .ه چی
کشوری بدون اطمینان از داشتن آب نمیتواند ثبات اقتصادی و سیاسی خود را حفظ کن رما .د و تابسانم رد بآ هز    
بین کشورها یک عامل بسیار تاثیرگذار است .با توجه به بحران کمبود آب و اف رهب رد تباقر شیاز ه هه ههههوری بیش زا رت
منابع آب مشترک ،پیشبینی میگردد که بحران آب ،یک عامل کلیدی در تنشها و تضادهای آتی در دنیا بویژه منطقه
یشو و د
غرب آسیا باشد .الگوهای نزاع و رقابتآمیز میان کشورها ،منجر به شکلگیری چالشهای هی م کیتیلپورد یی یی

ن-
چالشهای هیدروپلیتیک غالبا در سطح ملی وفراملی ایجاد میشوند.از اینرو ،عدم آشنایی مناس یب نیناوق اب ب نننن نننن

یکن رب .د   
الم لل ی آب و اصول مختلف در بهرهبرداری از منابع آب مشترک بینالم لل ی ،تنش و تضاد اف م ادیپ شیاز ییی ییی
اساس آخرین مطالعات صورت گرفته 310 ،حوضه آبریز بینالم لل ی و  600آبخوان مش هرک یور رب یزرمارف کرت     
زمین وجود دارد که بین دو یا بیش از دو کشور مشترک هستند و زندگی حدود  42درصد مردم ک نیا هب نیمز هر     
منابع وابسته است که حوضههای آبریز آنها بین دو یا چند کشور مشترک است ( .قریش راکمه و ی ا نن ننن) 243 : 8931
منابع آبی مشترک میتوانند یک عامل مهم ،برای مشارکت و همکاری و هم تنش و درگیری ب شاب اهروشک نی ددد دددد .در
جهان ،بدون تردید بیشترین مسانئل هیدروپلیتیک را خاورمیانه دارد ،چ دودح هک ار    

 90درص هب هنایمرواخ بآ د    

صورت آبهای مشترک فرامرزی است .همکاری بین کشورها بر سر منابع آب به میزان زیادی ب  یسایس طباور ا و
اقتصادی و میزان اطمینان واعتماد سیاسی طرفین به یکدیگر ارتباط دارد .از این رو بکارگیری دیپلماس مآراک ی دد ددد ،در
رابطه با آبهای فرامرزی ،میتواند نقش به سزایی در ایجاد صلح و امنیت در روابط بین کشورها داشته باشد.
یتوانددد موج شهاک ب   
قراردادهای آبی بینالم لل ی مانند معاهدات ،پروتکلها و موافقتنامههای دو یا چند جانی م ه یی یی
اختالف و مناقشه بین کشورها شود .ایران با همسایگان خود در بیشتر رودخانههای مرزی فیمابین دارای قرارداده یا
یسو رق و  هه هههسو و 
دوجانبه است که میتوان به معاهده  1955ایران و ترکیه در خصوص رودخانهه راس یزرم یا ییی ییی
همچنین قرارداد  1975میالدی با عراق اشاره کرد(عطاری ،آوریده .) 303 ،6931:ایران به دلیل واقعشدن در منطقهههای
ک خود د و رودخانههههاای م ب یزر اا ااا
ع آب مش رت ک ک
گرم و خشک با بحران آب روبهرو است و بررر سررر م یرید تتت من با ع ع
كشورهای همسایه همواره اختالف داشته ،شاید مناقشه برانگیزترین این حوضهها ،مرز مشترک ایران ب دشاب قارع ا    
که نزاع این دو کشور بر سر مرز شطالعرب( اروندرود) یک مثال کالسیک از اختالفات مکانی در ارتباط با مرز است
ی،
و نظارت بر رودخانه اروند رود یک هدف عمده سیاسی عراق است و نقش اصلی و محوری در مصرف من با ععع آبی ی
توسعه کشاورزی و کشتیرانی دارد و همین امر سبب کشمکش با ایران طی چند دهه اخیر بوده اس رفدنمورین ( .ت دد ددد،
شهیدی ) 236 :1 397 ،دجله و فرات را نیز میتو ود یعون هب نا

ارب یتایح نایرش ی تو هعس

رد تایح موادت و

  

     

کشورهای ترکیه ،سوریه ،عراق و جنوب غرب ایران قلمداد نمود .اما با وجود سدسازیهای صو طسوت هتفرگ تر    
ترکیه که در قالب پروژه گاپ ) (GAPکه از سال  7 197بر روی دجله و فرات انجام گرفت بآ یدورو هدش ثعاب ه

  

این دو رود به شدت کاهش یابد و در نتیجه خشک شدن تاالبها و ورود ریزگردها باعث بهوجود آمدن ی هعجاف ک   
زیستمحیطی در جنوب غرب ایران و حتی بسیاری از شهرها گردیده است .از این رو در خصوص پژوهش حاضر
مبنی بر اینکه دیپلماسی آب چه تاثیری در روابط و همکاریهای منطقهای بین ایران ( عراق و ترکیه ) خواه تشاد د   

همکاریهای منطقهای ایران با همسایگان607 ...

میتوان به این نکته اشاره داشت که با توجه به قوانین بینالم لل ی ،معاهدات و قراردادها و مذاکرات دو یا چند جانبه
ی-
ق ،می ی
در خصوص رودخانههای فرامرزی و منابع آبی مشترک و با داشتن دیپلماسی فعال و کارآمد و مدیریت دقیق ق
توانیم تعامالت و همکاریها را در جهت اهدافی مانند حسن همجواری ،من و کرتشم عفا

 یداصتقا دشر ا شیازف      

دهیم و از منازعات و چالشها در آینده جلوگیری نماییم .سواالت فرعی دیگری نیز مط اب هک تسا حر تو هب هج       
ی همک را ییی ب ار ییی
تحلیل آماری صورت گرفته فرضیات را مورد آزمون قرار میدهد که عبارت است از )1چههه الگوی ی
مسائل سیاسی ناشی از آبهای میان مرزی میتوان میان ایران و همسایگان غربی ایجاد نمو ؟د

ی آب در
 )2دیپلماسی ی

جهت الگوی همکاریها در روابط ایران با همسایگان غربی چه تاثیری در آینده خواهد داشت؟  )3الگوی همک یرا
بر مبنای دیپلماسی آب ایران و ترکیه از بعد اقتصادی چگونه خواهددد بو ؟د

شه یا
 )4چ لاچ داجیا رد یلماوع ه شششش شششش

هیدروپلیتیکی ایران و همسایگان غربی میتواند موثر واقع شود؟ روش انجام پژوهش یکی از عوامل عمدههای است
ش ،ماهیتتت موضوععع ،امکان یارجا تا ی یقحت  ق و
که بر تحقیق و نتایج حاصله اثر میگذارد و غالبا به ه ژپ فد وه شش شش

فرضیههای تدوین شده بستگی دارد .روش بکارگیری این پژوهش بر حسب روش تحلیلی – توص زا هدافتسا و یفی   
نرم افزار تحلیل آماری  SPSSمیباشد که متشکل از جامعه آماری است که از کارشناسان و صاحب نظران این حو هز
ا مع از دانشگاهیان ،متخصصان وزارت نیرو ،اساتید و دانشجویان میباشد.
مبانی نظری
آب به عنوان یکی از مهمترین بنیادهای زیستی و منبع جغرافیای استراتژیک ،نق هم رایسب ش م رد ی

ته و ا
ایس س تتتت تتتت

برنامهریزیها برای هر کشوری را دارد (.متقی و همکاران ) 94 : 8931 ،امروزه بحران آب به یک دمع زا زا ی هه هههت نیر
مشکالت کشورهای خاورمیانه تبدیل شده به گونهای که بیشتر کارشناسان احتمال میدهند جنگهای آتی خاورمیانه
نه بر سر نفت ،بلکه بر سر تصاحب منابع آبی باشد ( .نامی ،محمدپور ) 89 31 ،منابع آبی مشترک میتواند یک عامل
ت ،در حی تا
برای مشارکت و همکاری و همچنین تنش و درگیری بین کشورهای س فن رانک رد بآ .دشاب یلحا تتتت تتتت
امنیتی و سیاسی منطقه غرب آسیا نقش و اهمیت ژئوپلیتیکی بسزایی داشته و دارد به گونهای که مناس و یسایس تاب
امنیتی بین کشو ار هقطنم نیا یاهر

ی) 54 : 8931 ،
ی ،امینی ی
دج ریثات تحت ی  رارق دوخ  د  هدا ا یم (.تس ا دابآ ن یی ییییییییی ییییییییییی

هیدروپلتیک ،ملع جوانی است که در یک دوره زمانی کوتاه به وسیله پژوهشگران مختلفی پایهگزاری شد و به عنوان
زمینه پژوهشی مشترک از سوی محققین رشتههای جغرافیا ،لع وم سیاسی ،اقتصاد ،مدیریت منابع آب و غی هعلاطم هر   
شد( .محمدی و دیگران )1931 ،هیدروپلیتیک ترکیبی متوازن از دو واژه آب و سیاست است و تاثیر و نق ینیرفآ ش   
منابع آب بر روابط سیاسی کشورها را مورد مطالعه قرار میدهد .پیام صتقا هعسوت رب بآ زاسدودحم یاهد ا  ید و    
اجتماعی کشورها به ویژه برخی مناطق کم بارش و کم آب جهان ،چالشهای کنونی را وارد مناسبات قدرت خواهد
یراد ) 26 - 29 :7931 ،هی رما کیتیلپورد و هب رتشیب هز    
کرد ،که میتوان از آن با عنوان هیدروپلیتیک نام برد( .کاوی نا ی ی
یدهددد،
سیاستهای کشورها در رابطه با یکدیگر در خصوص توزیع ،کنترل و کیفیت منابع آب را مورد توجه قرار می ی
خب راکمه و یرا ا نن ننن،
این مسائل هم میتواند موجب تنش و هم میتوان موجب همگرای ا ( .ددرگ اهروشک نایم ی خخخخ خخخخ
یتو فیرعت نا   
 )712 :9931هیدروپلیتیک را دانش مطالعه وجوه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی آب می ی
ی ،منطقهههای
کرد که هدف آن ارتقاء ثبات سیاسی ،توسعه پایدار اقتصادی و زیست محیطی در مقیاسهای محلی ،ملی ی

 608فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال دهم ،شماره سوم ،تابستان 9931

ی-
و جهانی است ( .عراقچی ) 98 - 97 :3931 ،با مطالعه تقابل و همکاری بین کشورهای پیرامون منابع آبی مشترک می ی
توان گفت که هیدروپلیتیک ارتباط بین کشورها ،منابع آبی مشترک ،زیرساختهای قانونی منابع آبی مشترک و عوامل
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی که این کشورها را میتواند به سمت تقابل ی م یسررب دهد قوس یراکمه ا یی ی ییی

یکند د
یییییی
د.

ته و ا
معموال در رویکردهای مختلف درباره هیدروپلیتیک بر روی عواملی مانند درگیری و همکاری ،بازیگری دولت ت

حضور در حوضههای آبریز بینالم لل ی تاکید میشود ( .مختاری هشی ) 53 :2931 ،و بر همین اساس برخ یرظن ی هه ههه-
ی،
یه لحم یاهگنج و ا ییی ییی
پردازان ،قرن بیست و یکم را سده هیدروپلیتیک مینامند و براین باورند ک ریگرد رتشیب ه ی یی ییی
منطقهای و جهانی ناشی از کمبود آب خواهد بود .آنچه که منابع آب مشترک را به عاملی برای بح نیب شنت و نار    
کشورها تبدیل کرده است عدم وجود ساختار مدیریتی مناسب در بهرهبرداری مشترک و حکمرانی آن بوده است .ل اذ
جنگ آب ،نه به آن قاطعیتی است که سیاستمداران پیش بینی کردهاند و نه ب راکنا ار نآ ناققحم هک یتروص نآ ه      
کردهاند ،بلکه ترکیبی از این دو احتمال است که وقوع یا عدم وقوع آن به طور کامل ب رد اهروشک درکیور ه جیا اد     
یک ساختار مناسب حکمرانی برای بهرهبرداری مشترک از منابع آبی بستگی دارد .در  23ژوئیه س لا

 ، 2013شو یار

اتحادیه اروپا اعالم کرد ،در دهه بعد دسترسی به آب میتواند باعث ت  دوش فالتخا و شن و  تابث  و رد ار تینما       
بسیاری از نقاط جهان به خطر اندازد و این دیپلماسی آب است که میتواند ح د ار زیمآ تملاسم لصف و ل ر یپ 

   

داشته باشد)Schaik, patric, 2013: 3-5 ( .
یباش رد و د
دیپلماسی به دنبال راه حل و مذاکراتی است که از طریق ملع و فنآوری ب م رسیم لکشم لح یار ییییی ییییی
یکن یموهفم یناهج تسایس رد و د     
سیاست خارجی کشورها و دیگر بازیگران عرصه بینالملل نقش مهمی ایفا می ی
نالم و لل
کلیدی است (Hefny, 2009: 2 (.دیپلماسی آب یک از موضوعات جدید و کاربردی در مباحث رواب یب ط نن نن
بویژه در بخش سیاست خارجی میباشد که توسط بازیگران دولتی و غیر دولتی به پیشگیری ،مدیریت ،حل و فصل
مسالمت آمیز و کاهش منازعات آبی در حوضه آبهای مرزی و فرامرزی میپردازد .اهمیت پرداختن به این موضوع
از آنجا روشن میشود که آب به عنوان یک عنصر استراتژیک و حیاتی در تمام بخشهای توسعهای کشورها ،نقش
اولیه و اساسی بازی میکند و جهان کنونی با معضل آب و تنشهای آبی روبرو میباش  ناصصختم رظن قبط و د و   
کارشناسان مختلف جنگهای آینده بر سر آب خواهد بود .این تنشه رب ا    س هلمج زا یبآ فلتخم تاعوضوم ر      
کیفیت و کمیت در بسیاری از مواقع حاد و گاهی منجر به جنگ شده است(.جوادی )2: 9931 ،دیپلماسی آب روشی
است که تالش میکند راه حلهای معقول ،پایدار و صلحآمیز را ارائه دهد و یکی از ابزارهای اص آ یساملپید یل ببببب ،
تسهیل گفتگو و پیداکردن راه حلی برای اعتماد و تقویت همکاری بین دولتها است )Klimes, Et al. 2019: 1 (.در
مجموع میتوان گفت ،آب بیش از آنکه مظهر رقابت و جنگ باشد ،بیشتر نماد مشارکت و همکاری بین دولته و ا
ملتها است .بر این مبناء ،دیپلماسی آب که زمینه همکاری و تعامل است ،بهجای هیدروپلیتیک که بیشتر نشاندهنده
رقابت بین بازیگران است شاید گامی مثبت در تحول و تغییر دیدگاهه آ هصرع رد اهراک و ا ببببببب ه ناخدور یا هه هههه یا
مرزی بهخصوص در منطقه جنوبغرب آسیا باشد ( .قربانی سپهرو همکاران)6931 ،
محدوده مورد مطالعه
ی،
ی ،اقتص دا ی ی
خاورمیانه از میانه قرن بیستم ،مرکز توجه جهانی و ش ج هقطنم نیرتساسح دیا ه رظن زا نا کیژتاتسا یییی یی یییییی
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سیاسی و فرهنگی بوده است ( .محمدیپو راکمه ور ان     ) 144 :8931ای سآ یبرغ بونج رد یروشک نار ی ب و ا ا
 1648195کیلومتر مربع در منطقه خشک و نیمه خشک خاورمیانه واقع شده است .ایران سرزمینی کوهس تسا ینات   

که دو رشتهکوه البرز با جهتگیری شرقی– غربی و رشتهکوه زاگرس با جهتگیری شمال غربی -جنو رد یقرش ب   
آن قرار گرفتهاند .این دو رشتهکوه به عنوان دیوارهای مانع رسیدن ابرهای بارانزا از شمال و غرب کشو و هدش ر هب    

همین دلیل نیز بخش اعظم کشور را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل داده است و کمبود منابع آب ب هراومه ی ههه هههه-
عنوان یک عامل محدودکننده فعالیتها در کشور مطرح بوده است .متوسط بارندگی ساالنه در ای دح نار ود   

 240تا

 250میلیمتر میباشد که این میزان حدود یک سوم متوسط جهانی و نصف بارندگی آسیا است .کشور ایران از ش لام
   

با ارمنستان ،آذربایجان ،و ترکمنستان ،از مشرق با افغانستان و پاکستان ،از مغ  هیکرت اب بر و اب بونج زا و قارع    
خلیج فارس و دریای عمان همسایه است .کشور ایران با مالکیت بر چندین جزیره کوچک و بزرگ و نقاط راهب یدر
در خلیج فارس و تسلط بر تنگه هرمز از نظر موقعیت جغرافیایی دارای اهمی ر ت ااهب و تسا یدر
ارتباطات فرهنگی -سیاسی دنیای شرق وغرب کشوراست .بر پایه سرشماری س لا

یارب یهاگرذگ     

 ۱۳۹۵ای یاراد نار

۷۹ ٬ ۹۲۶ ٬ ۲۷۰

نفر جمعیت است.
ترکیه کشوری اوراسیایی است که بخش بزرگ کشور یعنی آناتولی در جنوبغ و ایسآ بر  هنایمرواخ و هدش عقا

    

است .این کشور به سبب احاطه شدن از سه طرف توسط دریا (از شمال با دریای سیاه ،از شمال غرب و غرب ب ود ا
دریای مرمره و اژه و از جنوب با دریای مدیترانه) و همسایگی با دو کشور اروپایی بلغارس رغ رد نانوی و نات ببببببب  ،و
کشورهای آسیایی ایران ،ارمنستان ،نخجوان جمهوری آذربایجان ،گرجستان ،روس و قارع یی یییه ،از نظ رد یایفارغج ر   
موقعیت مناسبی قرار دارد واین موقعیت خ صا

ی ،ژئوپلیتی نآ یارب ار یدربهار ک
یایفارغج یی یی

.تسا هدروآ مهارف      

ی-
یباش دمحم ( .د یی یی
وسعت ترکیه  2 8356 7کیلومتر مربع است و جمعیت آن حدود  ۸۲میلیون نفر در سال  2018می ی
پورو همکاران  )7 14 :8931ترکیه کشوری کوهستانی و نسبتا پرباران است و موقعیت هیدروپلیتیک ترکی سایق رد ه   
با همسایگان از حیث در اختیار داشتن منابع آب فراوان و تسلط بر رودخانههای پرآب منطقه نظی و تارفو هلجد ر
ارس است و به همین دلیل در موقعیت باالدستی قرار دارد .وابستگی کشورهای سوریه و عراق به آب رودخانهه ههای
دجله و فرات و هم چنین نیاز کشورهای ارمنستان ،آذربایجان و ایران به آب رودخان گیاج یاقترا ثعاب سرا ه اه     
هیدروپلیتیکی ترکیه در منطقه شده است .با توجه به اینکه بیشترین تعداد و حجم س تخاس یاهد هه هههش هب طوبرم هد    
تركیه است ،این كشور در دفاع از عملکرد خود به مدیریت ضعیف منابع آب در كشورهای پاییندست حوضه آبریز
فرات-دجله سوریه و عراق اشاره كرده است كه حجم عظیمی از آبهای ورودی به این كشورها به دلی تالکشم ل

  

داخلیشان تلف میشود و این كشور با مهار آبهای شیرین ،هم جلوی هدررفت آنها و هم الیس یولج ببببببب ه یا
احتمالی را خواهد گرفت .تركیه مدعی است هیچ انگیزه سیاسی از این سدسازیِها ن شخب هعسوت شفده و دراد     
كمتر توسعهیافته جنوب شرق این كشور مناطق کردنشین است (. .دهشیری ،حکمتارا) 610 :7931 ،
بخش بزرگ عراق صحرا است اما مناطق بین دو رود دجله و فرات حاصلخیز است .رودخانه دجله و ف یمه تار شش شششه
منبع تنش میا ن عراق و همسایگانش بوده است و عراق همیشه و به شدت وابسته به ای هناخدور ود ن    بودهه اس .ت
) )Whitaker,Varghese,2010: 1-2در حقیقت رگ حیات کشور عراق رودخانه دجله و فرات است ک هدافتسا رد ه   
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از آنها در موقعیت فرودست قرار دارد .کشور عراق دارای مساحت  43 8317کیلومتر مربع ،در جنوب غرب آس و ای
در منطقه حساس خاورمیانه واقع شده است که  432162کیلومتر آن خش و یک  0 91 4کیلو  نآ عبرم رتم ن :لماش زی     
ی ،دین بهذم و ی یی ییی ،مدع
ی ،فرهنگی ی
دریاچه ،باتالقها و سایر پهنههای آبی است .ناهماهنگی جمعیت از منظ نابز ر یی یی
ی ،شورش و یلخاد یاه
مشارکت سیاسی ،نبود سابقهای از تساهل و مدارا ،خودکامگی نظامه سایس یا یی یی

 . ..هلمج زا     

حفرههای دولت در این کشور بودهاند که به جغرافیای سیاسی و در نهایت راهب انعم و تهج قارع کیتیلپوئژ در      
دادهاند .عراق از نظر وسعت سرزمینی ،سومین کشور حوزه خلیجف و تسا سرا

شش اب

روشک       ای ار ننن ،عربس نات

سعودی ،کویت ،سوریه ،ترکیه ،ایران و اردن  05 36کیلومتر مرز مشترک دارد .عراق کشو و یکشخ رد روصحم یر
در قسمت جنوب شرقی ،حدود  58کیلومتر مرز آبی داردکه تنها راه دسترسیاش به آبهای آزاد است .اقتصاد قارع
نیز مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس متکی به نفت است .صنعت گردشگری در عراق نیز به خ یخرب دوجو رطا    
اماکن مذهبی شیعیان ،نقش قابل توجهی را در اقتصاد عراق بر عهده دارد ( .زرینپور) 57 :2931 ،
یافتههای پژوهش
دیپلماسی آب ایران در قبال ترکیه و عراق

ایران و ترکیه در دو حوضه آبریز کورا_ ارس و فرات – دجله با هم مشترک هستند .رودخانه ارس ب هم ناونع ه م مممممم -
ترین رودخانه مشترک بین ایران و ترکیه ،از ترکیه سرچشمه میگیرد ،ول ونکات ی ن نیا رس رب یصاخ تافالتخا         
رودخانه مشترک بین این دو کشور پیش نیامده است؛ مشکل اصلی ایران با ترکیه در زمینه سدهایی اس هیکرت هک ت    
روی رودخانههای دجله و فرات احداث کرده است و به اعتقاد برخی ،این س و قارع و هیروس یلاسکشخ رد اهد   
ورود گرد وغبار به ایران نقش داشته اند .تركیه نیز همچون افغانستان ،باالدست هیدرولوژیکی ایران محسوب میشود
و در عین حال كه رودخانه مهمی از سمت ایران وارد تركیه نمیشود ،چندین رودخانه كوچک ،همچون ساری سو و
قطور ،در سمت برعکس جریان دارد و حیات قسمت شمالی استان آذربایجان غربی به این رودخانهها وابسته است..
(دهشیری ،حکمتارا ) 610 :7931 ، ،در سال  7 195قراردادی درباره حقآبه رودخانه ساری سو ب و ناریا نی

هیکرت    

ی،
ی ،وثوقی ی
منعقد شد و مقرر شد  1/8متر مکعب در ثانیه ،سهم آب ایران از این رودخانه مشترک باشد (.پ دزی یلپا یی یی
 ) 82 : 0931موقعیت هیدروپلیتیک مناسب ترکیه در قیاس با همسایگان از حیث در اختیار داشتن من وارف بآ عبا ا و ن
تسلط بر رودخانههای پرآب منطقه نظیر دجله وفرات و ارس است و به همین دلیل در موقعیت باالدس ارق یت ر .دراد    
ینام (د
ترکیه یک کشور با منابع آب قابل توجه در یک منطقه است که کمبو م کیژتارتسا دروم کی ار نآ بآ د ی یییی ییییی
 ), Avci , 2010 Bayazitحوضههای آبریز و ابخوانهای مشترک ،چالشی بینالم لل ی محسوب میشوند وکشو یاهر
یشو ( .دن
دارنده کوهها یا بخش اصلی رودخانهها از برتری طبیعی نسبت به همسایگان فرودستی خود برخو م رادر یی یی
ذکی) 139 4 ،
یرود .دو رود ب و هلجد گرز
مهمترین و ارزشمندترین بخش کشور عراق که حیات اقتصادی آن به شمار می ی

تارف    

یگیرنددد،
است( کرمی و همکاران) 35 : 5931 ،در خصوص دو رودخانه مهم دجله و فرات كه از تركی م همشچرس ه ییی ییی
دیپلماسی ایران معطوف به اروندرود است كه از تالقی این رودخانهها ایجاد شده است .اروند رود بزرگی اس هک ت   
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یده ( د
از به هم پیوستن رودهای دجله و فرات از عراق و کارون از ایران مرز مشترکی را بین دو کشور تش م لیک یی یی
موغلی و زاهدی)31 :5931 ،که هم به دلیل سیاسی و هم نقش اصلی و محو نینچمه و یفرصم بآ نیمات رد یر     
توسعه کشاورزی و مهمتر از همه الیروبی آن برای کشتیرانی مورد توجه واقع است .دو منبع اصلی ت نک نیما ن بآ هد   
درعراق ،هر دو از کشورهای همسایه سرچشمه میگیرند .رودهای دجله و فرات همواره این نگرانی را برای مقام تا

یپوررر: 89 31 ،
عراق پدید آوردهاند که از سوی همسایگان شمالی و غربی – یعنی ترکیه وسوریه -بسته شوند( میرزایی ی
)38رودخانه دجله و فرات همیشه منبع تنش میان عراق و همسایگانش بوده است و عراق همیشه و به شدت وابستههه
به این دو رودخانه است )Whitaker,Varghese,2010: 1-2) .اما نکته مهم ،سدسازیهای گسترده تركیه ،بر روی این
ت ،هك
دو رودخانه اصلی حوضه آبریز میانرودان دجله و فرات است كه امروزه تبعات وخیم آن گرد و غب سا یرا تت تت
حتی باعث مهاجرتهای محدودی از مناطق غربی ایران شده است .ترکی تیریدم هب دوخ درکلمع زا عافد رد ه       
ضعیف منابع آب در كشورهای پاییندست حوضه آبریز دجله و فرات اشاره كرده است كه حجم عظیمی از آبه یا
ورودی به این كشورها به دلیل مشکالت داخلیشان تلف میشود و این كشور با مهار آبهای ش یری ننن ،هم یولج   
هدررفت آنها و هم جلوی سیالبهای احتمالی را خواهد گرفت  (.دهشیری ،حکمت آرآ) 610 :7931 ،

نقشه :1ایران و همسایگان غربی منبعwww.jewishvirtuallibrary.org:

دیپلماسی آب در حوضه دجله ،فرات و اروندرود
نالم یلل
نخستین گام در مسیر اجرای یک دیپلماسی فعال چند جانبه در حوضه دجله و فرات امضای یک قرارداد بین ن
     

میان ایران ،ترکیه ،عراق و سوریه به عنوان کشورهای اصلی و ذینفع حوضه ب ش یقاحلا لکتورپ کی هارمه ه ا لم

کشورهای اصلی حوضه و کشورهای اردن ،عربستان سعودی و کویت است .فقدان ی فت ک اا اااهم چهارجانب رس رب ه    
ته یوس زا یلم یا    
چگونگی مدیریت حوضه رودهای دجله و فرات و سر شاخههای آنها ،موجب اعمال سیاست ت
  

چهار کشور یاد شده در کنترل آبهای این حوضه و عدم توجه به واقعیتهای طبیعی و زیستمحیطی بو .تسا هد

ی-
برای نمونه ایران ،که تا چندی پیش در این حوضه خود را کشوری باالدست و هیدروهژمون ( باالدست) تصور می ی

کرد ،تنها به فکر کنترل کامل رودخانههای فرامرزی به سوی عراق بود و توجهی به این واقعیت نداشت ک تسایس ه   
در میان مدت موجب بروز مشکالت عدیده زیستمحیطی در حوضه باتالقه الات و ا ببببب ه و ناتسزوخ یا

هضوح

اروندرود خواهد شد .ترکیه نیز چنین دیدگاهی درباره رودهای دجله و فرات دارد و ب بونج هژورپ انبم نیمه ر      
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شرقی آناتولی (  ) GAPرا طراحی و اجرا کرده است .از نظر ترکیه سهمیه بن وس رد روشک نیا نیب بآ ید ر  هی و    
عراق باید بر اساس قوانین بینالم لل ی و مبتنی بر اصل تقسیم مساوی آب رودخانهها انجام شود ،به ای هک تروص ن    
در ترکیه رود فرات را رود مرزی محسوب کرده و به صورت انحصاری حق حاکمیت مطلق خود را بر آب فرات تاا
مرز سوریه محفوظ میداند .از نظر ترکیه رود فرات تنه مه هب لحم زا ا

هلجد نتسویپ

ت ،و پدی ندمآ د   
ارف و تتتتتتت تتتتتتت

اروندرود و آن هم در بخش مرزی میان و عراق ،یک رودخانه بینالم لل ی به شمار میآید .پس از انعقاد تفاهم ای تا   
قراردادهای چند جانبه ،نهادسازی در حوضه بینالنهرین دومین گام اساسی در دیپلماس  هضوح نیا بآ ی و معا  ال     
مدیریت یکپارچه در آن است .بدین جهت است که ایجاد نهادی متشکل از چهار کشور اصلی حوضه دجله و ف تار
امری ضروری و اجتنابپذیر به نظر میرسد .در ساختار این نهاد باید دبیرخانه و ساختاری متشکل از بخشهای فنی
و سیاسی ایجاد شود تا بتواند در می و تدم نا

مدنلب د ح تالضعم و لئاسم ت و هض

یدم ار ر نک تی دددددددد ددددددددد ،و اعم لا

دیپلماسی فعال چند جانبه فراهم کند.مسائل و موضوعاتی که باید در نهاد مورد نظر مورد توجه قرار گیرند ب حرش ه   
ذیل است:
.1مسائل مربوط به سدسازی .2تعیین سهم حقابه هر کشور.3موضوع تاالبها و باتالقهاا.4مس آ یگدولآ هلا ببببب ه و ا
مسائل زیستمحیطی دیگر مانند ریزگردها و بیابان زدایی .5موضو ردنورا یبوریال ع ود دد دددد. .6مس آ هلا ببب خی ادز ررری در
ی،
حوضه ا مع از باالدست و پایین دست 7.استفاده از تجربه مدیریت یکپارچه سایر حوضههای رودخانهههای( عراقچی ی
ی دارد ،همو را هه مورد د مناقشههه
 ) 133 : 4931اروندرود نیز که برای هر دو کشور ایران وعراق ارزش نظامی و اقتص دا ی ی
بوده و به رغم توافقات  1975الجزایر ،اختالفات بر سر مرزهای آبی اروندرود هنوز میتوانددد منازعههه انگیززز باشددد( .
عبدالملکی و همکاران) 783 - 784 :8931 ،

نقشه:2موقعیت حوضه آبریز دجله و فرات و سدهای ساخته شده در کل حوضه منبع  :نویسندگان1398 ،

یافتهها و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل دادهها برای بررسی تائید و یا رد فرضیهها برای هر نوع پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار اس و ت
در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر دادههای جمع اوری شده از موضوع مورد پژوهش است ،تجزی اد لیلحت و ه د هه ههههاا از
اصلی ترین و مهمترین بخشهای پژوهش محسوب می گردد .در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادههاای جمع

همکاریهای منطقهای ایران با همسایگان3 61 ...

آوری شده ابتدا آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی و سواالت پرسشنامه مو رب در ر گ رارق یس ر پس و تف سس س سس سسسسس
س
برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده کردیم و پ نآ زا س روش تجزی  هدافتسا اب ار لیلحت و ه از   
ی ،آزمون
دادههای آماری که به صورت تنظیم دادهها ،کدگذاری دادهها و سازماندهی دادههاا ،تحلی فاشتکا لماع ل ییی ییی
نرمال بودن دادههای پژوهش و آزمون کلموگروف اسمیرنوف بود را مورد بررسی قرار دادیم که نتیجه حاص نآ زا ل

نشان میدهد که متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال پیروی میکنند .در خصوص سوالت پرسشنامه با داش نیزگ نت هه ههه-
های ارزیابی شده ابتدا به بررسی چگونگی توزیع نمونههای آماری از حیث متغیرهای جمعیت شناختی پرداختیم که
بر اساس توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان (  )% 32شرکت کنندگان در پژوهش زن و (  )% 68مرد بودن عیزوت .د   
فراوانی سن پاسخ دهندگان نیز در پژوهش کمتر از  30سال )% 26 ( ،ب نی

 30تا  35ساللل 35 )% 26 ( ،تا  45س  لا ووو

(  )% 20شرکت کنندگان در پژوهش بیشتر از  45سال سن داشتند .در مورد توزیع فراوانی شغل پاسخ دهندگان مرتبط
با رده شغلی بیشترین آمار را کارمندان تشکیل میدهند و مشاغل فرهنگی -هی و یملع تا

در ههه هههههاای

رد ییوجشناد

بعدی قرار گرفتند .توزیع فراوانی تحصیال  زین ناگدنهد خساپ ت (( )%8دارای تحص  و سناسیل حطس رد تالی
شرکت کنندگان در پژوهش دارای تحصیالت در سطح فوق لیسانس و دکترا می باش وارف عیزوت .دن ا رب ین

((( (((( )% 92
    

بسح

رشته تحصیلی نیز مرتبط با رشته جغرافیای سیاسی است که بیشترین آمار را در بر گرفته است و در آخر نیز بیشترین
شه یا
یباش سرپ زا سپ .د ششش ششش
توزیع فراوانی دانشگاه محل تحصیل پاسخ دهندگان مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی می ی
ه یارب ر   

مربوط به توزیع فراوانی ،سواالت مطرح شده با توجه به فرضیات به شکل پرسش یدرگ میظنت همان د هک 

   

فرضیه  4سوال و کدگذاریهای خیلی مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم و کامال موافقم در نظر گرفته شده و هر
شخص با توجه به سواالت ،گزینه مورد نظر را انتخاب میکند.
فرضیه : 1چه الگوی همکاری برای مسائل سیاسی ناشی از آبهای میان مرزی میتوان میان ایران و همسایگان غربی
ایجاد نمود؟
جدول : 1توزیع درصد پاسخگویی به سواالت متغیر الگوی همکاری در جهت مسائل سیاسی بر مبنای دیپلماسی آب
خی یل        

مخا للل ل

نظ یر      

گویه

مخالفم

فم

ندارم

گزینه

موافقم

ک الما        

پاسخ غالب

موافقم
ک الما        

.1مدیریت ناکارآمد و نامناسب میتواند باعث ایجاد بحران آب در ایران باشد

0

2

0

22

76

.2همکاری و تعامل میتواند نقش موثری در جهت وضعیت پایدار منابع آبی ایران و همسایگان غربی

0

0

4

46

05

.3همکاری در زمینه منابع آبی میتواند مدیریت دقیق امنیتی و سیاسی را به همراه داشته باشد

0

0

12

44

44

موافقم

.4بحران آب در روند همکاریها بین ایران و همسایگان غربی تاثیرگذار است

2

4

14

46

34

موافقم

.5با توجه به بحران آب در ایران میتوان الگوی همکاری موثری در زمینه اقتصادی با همسایگان غربی

0

0

22

64

14

موافقم

موافقم
ایفا کند

ک الما        
موافقم

داشته باشیم
.6بحران آب میتواند تاثیری بر امنیت ملی ایران با همسایگان غربی داشته باشد

0

0

16

42

42

موافقم

منبع :یافتههای پژوهش8931 ،

با توجه به نتایج مندرج به متغیراکثریت افراد گزینه موافقم و کامال موافقم را انتخاب کرده اند.
فرضیه  :2دیپلماسی آب در جهت الگوی همکاریها در روابط ایران با همسایگان غربی چه تاثیری خواهد داشت؟
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جدول :2توزیع درصد پاسخگویی به سواالت متغیر دیپلماسی آب در جهت ارائه الگوی همکاریها
گزینه
گویه

خی یل       

مخا للل ل

نظ یر     

مخالفم

فم

ندارم

موافقم

ک الما       

پاسخ      

موافقم

غالب

.1دیپلماسی آب باعث کاهش منازعه و تنش میان ایران و همسایگان غربی می شود

0

12

12

54

22

موافقم

.2دیپلماسی آب در جهت همکاری و تعامل میان ایران و همسایگان غربی نقش موثری را ایفا میکند

0

2

14

62

22

موافقم

.3دیپلماسی آبی میتواند نقش موثری در افزایش همگرایی منطقهای ایفا کند

0

4

20

52

24

موافقم

.4با دیپلماسی آبی میتوانیم از آسیبها و چالشهای آینده جلوگیری کنیم

0

2

8

62

28

موافقم

.5با دیپلماسی آب در مساله بحران و منابع آبی میتوان از بحرانهای سیاسی و امنیتی ای ناگیاسمه و نار   

6

0

32

04

22

موافقم

غربی جلوگیری کرد
.6دیپلماسی آب نقشی در کاهش معضالت زیستمحیطی و همچن رب تاعزانم شهاک نی

آ رس ببببببببببب ه یا

2

0

05

8

موافقم

04

فرامرزی بین ایران و همسایگان غربی ایفا میکند
منبع :یافتههای پژوهش8931 ،

با توجه به نتایج مندرج به متغیراکثریت افراد گزینه موافقم را انتخاب کرده اند.
فرضیه  : 3الگوی همکاری بر مبنای دیپلماسی آب ایران و ترکیه از بعد اقتصادی چگونه خواهد بود؟
جدول :3توزیع درصد پاسخگویی به سواالت متغیر الگوی همکاری بر مبنای دیپلماسی آبی ایران و ترکیه
خی یل        

مخا للل ل

نظ یر       

گویه

مخالفم

فم

ندارم

گزینه

موافقم

ک الما        

پاسخ       

موافقم

غالب

.1تعامل میان ایران و ترکیه بر مبنای دیپلماسی آبی در افزایش همکاری تجاری میتواند تاثیرگذار باشد

2

4

20

58

16

موافقم

.2همکاری ایران و ترکیه بر مبنای دیپلماسی آبی تاثیری در رونق کشاورزی دارد

0

10

20

48

22

موافقم

.3دیپلماسی آبی بین ایران و ترکیه میتواند باعث توسعه اقتصادی دو کشور باشد

2

10

16

65

16

موافقم

.4سیاست خارجی ایران و ترکیه در جهت دیپلماسی آب میتواند نقش موثری در اقتصاد همتکمی یل

0

6

14

27

موافقم

8

داشته باشد
.5سدسازیهای ترکیه تاثیری در روابط بین دو کشور ایجاد کرده است

0

6

22

46

26

موافقم

.6سدسازیهای ترکیه تاثیری در بوجود آمدن ریزگردها در جنوب غرب ایران دارد

0

6

32

34

28

موافقم

منبع :یافتههای پژوهش8931 ،

با توجه به نتایج مندرج به متغیر اکثر افراد گزینه موافقم را انتخاب کرده اند.
فرضیه  :4چه عواملی در ایجاد چالشهای هیدروپلیتیکی ایران و همسایگان غربی میتواند موثر واقع شود؟
جدول :4توزیع درصد پاسخگویی به سواالت متغیر چالشهای هیدروپلیتیکی ایران و همسایگان غربی بر مبنای دیپلماسی آب
خی یل         

مخا للل ل

گویه

مخالفم

فم

گزینه
.1مسائل زیست محیطی تاثیری در ایجاد چالشهای هیدروپلیتیکی ایران و همسایگان غربی دارد.

0

6

.2مدیریت ناکارآمد میتواند در بروز چالشهای هیدروپلیتیکی بین ایران و همسایگان غربی موثر باشد.

0

0

نظری ندارم
18

58

18

موافقم

65

83

موافقم

18

44

20

موافقم

22

65

12

موافقم

66
05

6
16

موافقم

کامال موافقم

پاسخ غالب

.3عوامل اقلیمی از چالشهای هیدروپلیتیکی ایران و همسایگان غربی است.

2

.4بحرانهای سیاسی از عوامل به وجود آمدن چالشهای هیدروپلیتیکی است.

2

8

.5راهبرد همتکمیلی میتواند در حل چالشهای هیدروپلیتیکی ایران و همسایگان غربی موثر واقع شود.

0

4

24

.6رقابتهای اقتصادی از لع ل چالشهای هیدروپلیتیکی ایران و همسایگان غربی است.

4

6

26

موافقم

6
14

موافقم

منبع :یافتههای پژوهش8931 ،

با توجه به نتایج مندرج به متغیر اکثریت افراد گزینه موافقم و کامال موافقم انتخاب کرده اند.
نتیجه گیری و دستاوردهای علمی و پژوهشی
بررسی فرضیههای تحقیق
فرضیه اول :با توجه به دورنمای بحران آب به خصوص در ایران میتوان با شناخت جامع و مدیریت دقیق امنیت و ی
سیاسی یک وضعیت پایدار را بوجود آورد که در الگو همکاری تاثیرگذار باشد.

همکاریهای منطقهای ایران با همسایگان615 ...
جدول  :5آزمون  tیک جامعه فرضیه اول
میانگین

آماره t

4/ 29

21 / 703

درجه آزادی

آماره  tجدول

فاصله اطمینان % 95
حد     

حد پایین

باال
49

1/ 646

1/ 409

1/71

منبع :یافتههای پژوهش8931 ،

با توجه به جدول ،مقدار آمار tآزمون براي متغير الگوی همکاری در جهت مسائل سیاسی ب بآ یساملپید یانبم ر

  

 21 / 703است که این مقدار بیشتر از  tجدول (  )1/ 646است و ميانگين الگوی همکاری در جهت مسائل سیاس رب ی   
مبنای دیپلماسی آب برابر  4/ 29مي باشد .با توجه به كدگذاري انجام شده (کامال مخالفم  ،1مخالفم  ،2نظ مرادن یر   
 ،3موافقم  4و کامال موافقم  )5بيشتر پاسخگويان به سواالت مربوط به الگوی همکاری در جهت مسائل سیاس رب ی   
مبنای دیپلماسی آب گزينههاي موافقم و خیلی موافقم را انتخاب كرده اند .بنابراین با اطمینان می توان گفت با توجه
به دورنمای بحران آب به خصوص در ایران میتوان با شناخت جامع و مدیریت دقیق امنیتی و سیاسی یک وض تیع
پایدار را بوجود آورد که در الگو همکاری تاثیرگذار می باشد.

فرضیه دوم :دیپلماسی آب باعث تعامل و همگرایی هر چه بیشتر بین ایران و همسایگان غربی میشود و از آسیب-

ها و چالشهای آینده جلوگیری خواهد کرد.
جدول  :6آزمون  tیک جامعه فرضیه دوم
میانگین

آماره t

4/ 01

13 / 208

درجه آزادی

آماره  tجدول

فاصله اطمینان % 95
حد     

حد پایین

باال
49

1/ 646

1/ 15

0/ 851

منبع :یافتههای پژوهش8931 ،

با توجه به جدول مقداره آمار tبراي متغير دیپلماسی آب در جهت ارائه الگوی همکاریها  13 / 208است

ک نیا ه   

مقدار بیشتر از  tجدول (  )1/ 646است و ميانگين دیپلماسی آب در جهت ارائه الگوی همکاریه ربارب ا   

 4/ 29م ييي -
  

باشد .با توجه به كدگذاري انجام شده مشخص ميشود بيشتر پاسخگويان به سو رد بآ یساملپید هب طوبرم تالا
جهت ارائه الگوی همکاریها گزينههاي موافقم و کامال موافقم را انتخاب كرده اند .بنابراین با اطمینان میتوان گفت

دیپلماسی آب باعث تعامل و همگرایی هر چه بیشتر بین ایران و همسایگان غربی میشود و از آسیبها و چالشهای
آینده جلوگیری خواهد کرد.
فرضیه سوم :این الگوی همکاری میتواند در جهت مسائل تجاری ،کشاورزی و اقتصاد همتکمیلی موثر باشد.
جدول :آزمون  tیک جامعه فرضیه سوم
میانگین

آماره t

3/ 82

11 / 626

درجه آزادی

آماره  tجدول

فاصله اطمینان % 95
حد     

حد پایین

باال
49

1/ 646

0/ 969

0/ 683

منبع :یافتههای پژوهش8931 ،

با توجه به جدول مقداره آمار tآزمون براي متغير الگوی همکاری بر مبنای دیپلماس هیکرت و ناریا یبآ ی     

11 / 626

است که این مقدار بیشتر از  tجدول (  )1/ 646است و ميانگين الگوی همکاری بر مبنای دیپلماسی آبی ایران و ترکیه
برابر  3/ 82مي باشد .با توجه به كدگذاري انجام شده مشخص ميشود بيش  طوبرم تالاوس هب نايوگخساپ رت به   
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الگوی همکاری بر مبنای دیپلماسی آبی ایران و ترکیه گزينههاي موافقم و کامال موافقم را انتخاب كرده اند ..بن نیاربا
با اطمینان می توان گفت این الگوی همکاری میتواند در جهت مسائل تجاری ،کشاورزی و اقتصاد همتکمیلی مو رث
باشد.
ی ،مس لئا
فرضیه چهارم :عواملی مانند مسائل زیستمحیطی ،افزایش جمعیت ،مدیریت ناکارآمد منابع ،عوامل اقلیمی ی
اقتصادی ،سیاسی و امنیتی میتواند در ایجاد چالشهای هیدروپلیتیکی موثر واقع شود.
جدول  :آزمون  tیک جامعه فرضیه چهارم
میانگین

آماره t

3/ 81

11 / 53

درجه آزادی

آماره  tجدول

فاصله اطمینان % 95
حد     

حد پایین

باال
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1/ 646

0/ 959

0/ 674

منبع :یافتههای پژوهش8931 ،

با توجه به جدول مقداره آمار tآزمون براي متغير چالشه تیلپوردیه یا یکی یانبم رب یبرغ ناگیاسمه و ناریا        
دیپلماسی آب  11 / 53است که این مقدار بیشتر از  tجدول (  )1/ 646است و ميانگين چالشهای هیدروپلیتیکی ای نار
و همسایگان غربی بر مبنای دیپلماسی آب برابر  3/ 81مي باشد .با توجه به كدگذاري انجام شده مش م صخ يييييشود
بيشتر پاسخگويان به سواالت مربوط به چالشهای هیدروپلیتیکی ایران و همسایگان غربی ب بآ یساملپید یانبم ر

  

گزينههاي موافقم و کامال موافقم را انتخاب كرده اند .بنابراین با اطمینان می توان گفت عواملی مانند مسائل زیستتت-
یتوان داجیا رد د   
ی ،سیاس م یتینما و ی ییی ییی
محیطی ،افزایش جمعیت ،مدیریت ناکارآمد ،عوامل اقلیمی ،مسائل اقتص دا ی ی
چالشهای هیدروپلیتیکی موثر واقع شود.
پس از بررسی فرضیههای تحقیق میتوان نتیجه گرفت که آب منبعی ضروری برای حیات انسان و هم تادوجوم ه   
کره زمین است .موضوع چالشبرانگیز آب از گذشتههای دور و به ویژه در جهان امروز به صو لاسم تر هه هههای تعی نی
کننده در روابط دولتها نمود یافته و همچنان در کشورهای جهان تنشهای جدیدی بر سر مساله تصاحب منابع آب
پدیدار میشود .قراردادهای آبی بینالم لل ی مانند معاهدات ،پروتکلها و موافقتنامهه م هیناج دنچ ای ود یا و بج      
کاهش در احتمال و شدت اختالف و مناقشه بین کشورها میشوند شکلگیری موافقتنامه عادالنه ،مذاکرات سیاسی و
حقوق بین آنها با وجود حسن نیت متقابل ،برای حل و فصل مس ب ناشتافالتخا زیمآ تملا ههه ههههت یارب تفایهر نیر    
جلوگیری اختالفات و حل و فصل آنها است .ایران با همسایگان خود در بیشتر رودخانههای م راد نیبامیف یزر ای   
قراردادهای دوجانبه است که میتوان به معاهده  1975ایران و عراق ،که کاملت هب طوبرم دافم نیر

فالتخا لح       

ی-
شامل ،مذاکره ،میانجیگری و همچنین در مورد ترکیه هم پروتکل  1955استفاده از آبهای ساریسو و قرهسو م  یی یی
ت ،مانن زا قارع د   
باشد اشاره کرد .با توجه به كمبود آب در خاورميانه ،تر يك ه كه سرمنشأ رودهاي دجله و فرات است ت
كمبود آب رنج نميبرد ،و هيدروپ يل ت كي

آب با ت يكأ د بر حوزه دجله و فرات تاكنون يكي از مهم ترين مسائل سياست

خارجي دو كشور بوده و همواره يكي از عوامل تنشزا ميان اين دو بوده اس  قارع روشک .ت از هب بآ عبانم رظن   

   

شدت وابسته به خارج از مرزهای خود میباشد و این مشکل در مورد رودخانه فرات بسیار شدیدتر است ،در روابط
بین ایران و ترکیه با وجود اینکه در زمینه بهرهبرداری از آبهای مشترک ایران با تركیه ،مشکل خاصی احساس نمی-
شود اما سدسازیهای این كشور روی رودخانههای دجله و فرات باعث بروز گرد و غبار در منطقه و گسترش دامنه
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این پدیده به ایران هم شده است كه همین مسئله نیز نوعی خسارت در بهرهبرداری از منابع آب و مخالف نظریههای
بهرهبرداری از آبهای مشترک تلقی میشود .درنتیجه بهتر است توافقی بین همه كشو زیربآ هضوح رد عقاو یاهر     
دجله و فرات در زمینه بهرهبرداری از آبهای مشترک صورت گیرد تا حیات زیست محیطی منطقه ب هجاوم رطخ ا    
ی ،م یحص تیرید ح بآ عبانم  و
نالم لل ی ی
نشود .بهترین راه حل جهت دستیابی به سهم منص زا هناف آب روده یب یا نن نن
ی ،همک نیب یرا   
نالم لل ی ی
جلوگیری از اتالف آب و آلودگی آن و همچنین کمک به حفظ صلح و ثبات منطقهای و بین ن
کشورهای دارنده منابع آبی مشترک ،برای استفاده از آن میباشد .کشور عراق با اینکه هیچ رودخانهای در داخل ندارد
همواره خواهان حداقل بهرهبردای ایران از منابع آبی مشترک و اجازه جریان ی عیبط مجح نتفا ی بآ 

قارع یوسب      

بوده است  .حیات کشور عراق بستگی به دو رود دجله و فرات دارد و هر دوی آنها از ترکیه سرچشمه میگی مک در
یان .دزاد ب نیار
شدن و خشک شدن آنها به سوی عراق ،کشاورزی ،بهداشت و صنعت کشور عراق را به مخاطره می ی
اساس همکاری بین کشورها بر سر منابع آب به میزان زیادی با روابط سیاسی و اقتصادی و میزان اطمین دامتعا و نا   
سیاسی طرفین به یکدیگر ارتباط دارد .از این رو بکارگیری دیپلماسی کارآمد ،در رابطه با آبهای فرامرزی از سوی
ایران ،میتواند نقش بسزایی در ایجاد صلح و امنیت در روابط ایران و همسایگان داشته باشد .در مورد اروندرود نیز
شاید در گذشته بحث نظامی و سیاسی مطرح بوده ولی اکنون بحث من و یبآ عبا

یارب صوصخب یطیحم تسیز

     

توسعه کشاورزی مطرح است که این موضوع هم احتیاج به دیپلماسی فعال و هم تعامالت وهمکاری دو جانبههه دارد،
که با توجه به اقدامات اخیر توافقاتی در خصوص الیروبی ازوند رود مطرح شده تا بستر برای کشتیرانی مهیا شود .با
توجه به اینکه ایران در شرایط بحرانی منابع آبی قرار دارد ،و نظر به مسائلی مانند تغییرات اقلیمی مش طوبرم تالک   
به کشاورزی ،خشک شدن تاالبها ،مسائل مربوط به الیروبی اروندرود ،سدسازیهای بیرویه ترکیه ،ورود ریزگردها
یتو هک تفرگ هجیتن نا
و همچنین مناسبات هیدروپلیتیکی مناقشه آمیز بین کشورهای فرودست و فرادست ،می ی

اب

   

شناخت جامع و دقیق و یک الگوی مدیریت بهینه و نیز برخورداری از یک دیپلماسی فعال و کارآمد و م ود تارکاذ
یتو و یراکمه نا
جانبه و چند جانبه در جهت اهدافی مانند حسن همجواری ،منافع مش م یداصتقا دشر و کرت ی ییی یییی
تعامل را بر مبنای دیپلماسی آب بین ایران و همسایگان غربی( ترکیه و عراق )ایجاد نمود.
پیشنهادات  :همکاري بين کشورهاي دارنده منابع آبي مشترک براي استفاده از آن ،بهترين راه حل جهت دس هب يبايت   
سهم منصفانه از آب رودهاي بين الم يلل و کمک به حفظ صلح و ثبات منطقه اي و بين الم يلل خواه وب د دد ددد .در این
خصوص  )1تقویت دیپلماسی که یکی از مهمترین و کم هزینه ترین ابزارهای سیاست خارجی و تعامل میاننن دولتهاا
است )2.مذاکرات و چانه زنیهای سازنده بر مبنای دیپلماسی آب برای حفظ منافع امنیتی و سیاسی کشور )3همک یرا
یهای اقتصادی ،زیست محیطی ،سیاس یتینما و ی   
در حوزه آبهای فرامرزی در جهت رسیدن به تعامالت و همکار 
نالم یلل
 )4رعایت حقابه برای هر یک از کشورها بر اساس معاهدات ،توافقات و قواننین بین ن

 )5تش و اهتسشن ليک

رايزنيهاي سازنده مابين ایران ،عراق ،ترکیه و سوریه در جهت رودخانههای دجله و فرات ،جهت دستيابي ب مهس ه
ی ،توس هع
منصفانه از آب  )6مدیریت و مذاکرت جدی و توام با اجرا و عمل در حوضه اروندرود ب بوریال هلاسم ر ییی ییی
ی-
کشاورزی و تامین آب مصرفی و همچنین بهرهبرداریهای اقتصادی )7مذاکرات و تعامالت در رابط دس اب ه س زا ییی ییی
های ترکیه در خصوص ورود ریزگردها به ایران و جلوگیری از آسیبهای آن) .ایران به عنوان یک بازیگر در منطقه
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و در ارتباط با همسایگان باید از هر تهدیدی در ایجاد یک فرصت بهره گیرد و در برابر هر چالشی ،فرصت محو یر
را جایگزین کند و از آب به عنوان یک وسیله درجهت امنیت ،اقتصاد ،توسعه کشاورزی و روابط سیاسی به دریگ هر   
میباشد.
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