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دهيچك

ضـروري  ... اي موجـودات زنـده و  آب عنصري است كه وجود آن براي توليد مواد غذايي، توسعه اقتصادي، بقـ            
 درصد آبهاي 86/0 درصد از سطح كرة زمين از آب پوشيده شده است، ولي تنها حدود       71با وجود اينكه    . است

امروزه مسائلي نظير رشد جمعيت، ارتقاء سطح . كره زمين قابل دسترس بوده و براي استفاده انسان مناسب است        
موجب افزايش مصرف آب شده است،      ... رش صنايع، كشاورزي و   نشيني، گست زندگي و بهداشت، گسترش شهر    

قـرار  .  برابر شـده اسـت  45سه قرن قبل  برابر و نسبت به17مصرف آب نسبت به اوايل قرن بيستم ه كطوريهب
 درصد جمعيت   5رغم دارا بودن    گرفتن منطقة خاورميانه در كمربند خشك جهان موجب شده تا اين منطقه علي            

ـ     در 1جهان تنها    صـورت  هصد آبهاي شيرين قابل دسترس را در اختيار داشته باشد كه اين منابع آب نيز عمـدتاً ب
هاي آبريز مشترك زندگي     درصد جمعيت اين منطقه در حوضه      50گيرد و بيش از     مشترك مورد استفاده قرار مي    

.ابع محدود به دنبال داردكنند كه اين مسئله رقابتها و منازعاتي را براي استفاده هرچه بيشتر از اين منمي
 تحليلي، مسائل هيدرو پليتيـك خاورميانـه را در افـق           –مقاله حاضر به صورت اسنادي و با شيوه توصيفي          

ها و يافته. هاي دجله و فرات، رود اردن و رود نيل را مورد بررسي قرار داده است               ميالدي در حوضه   2025سال  
ي جمعيت و افـزايش تقاضـاي آب شـيرين در ايـن منطقـه در كنـار       دهد كه رشد باالنتايج اين تحقيق نشان مي    

. محدوديت منابع آبي، در آينده موجب افزايش رقابتها و تنشها بويژه در حوضه رود اردن خواهد شد

.خاورميانه، بحران آب، هيدروپليتيك، دجله و فرات، رود اردن، رود نيل:يدي كليهاهواژ

:mokhtari@modares.ac.irE-mailدار مكاتبات عهدههنويسند∗
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مقدمه-1

تغيير نوع زندگي و مصرف ساكنان كره زمين شد و به دنبال آن مسائلي انقالب صنعتي موجب 

نظير رشد جمعيت، ارتقاء سطح زندگي و بهداشت، گسترش شهرنشيني، گسترش صنايع، 

كه امروزه مصرف آب نسبت به طوريهموجب افزايش مصرف آب گرديد، ب... كشاورزي و

 درصد از سطح كرة زمين از آب 71با وجود اينكه.  برابر شده است17اوايل قرن بيستم 

 درصد آبهاي كره زمين آب شيرين و قابل شرب است كه 6/2پوشيده شده است، ولي تنها 

صورت يخچالهاي طبيعي در قطبهاي شمال و جنوب و هحدود دو سوم اين مقدار نيز ب

خچالها، بنابراين بدون محاسبه آبهاي موجود در ي. همچنين در يخچالهاي كوهستاني قرار دارد

.آبهاي كره زمين براي استفاده انسان مناسب است)  درصد1كمتر از ( درصد 86/0تنها حدود 

پراكندگي ميزان بارش در جهان بسيار ناهمگن بوده و به توزيع نامنظم آبهاي شيرين در 

 درصد از خشكيهاي كره زمين كه به سرزمينهاي خشك و 40كه طوريهكند، بجهان كمك مي

 درصد آبهاي شيرين 2شود تنها در شمال آفريقا، استراليا و خاورميانه مربوط مينيمه خشك 

كميابي منابع آب، كشورهاي مختلف جهان بويژه ). 60: 1386شوتار، (جهان را در اختيار دارد 

كشورهاي مناطق خشك را به اتخاذ تصميمات و سياستهاي مختلفي وا داشته است كه از جمله 

ن به استفاده از آبهاي فسيلي، شيرين كردن آبهاي شور، انتقال حوضه به توااين سياستها مي

 سد بزرگ 45000وجود بيش از . اشاره كرد... حوضه آب، تغيير الگوهاي توليد و مصرف و

22000م در جهان كه بيش از 2000برداري تا سال در دست بهره)  متر15با ارتفاع بيش از (

 سد بزرگ در دست 45000دارد و همچنين وجود بالغ بر مورد از آنها در كشور چين قرار 

 امروزه .باشدريزي شده نشان دهندة تالش كشورها براي مديريت منابع آب ميساخت يا برنامه

هاي جهان حداقل يك سد بسته شده كه با انگيزة تنظيم و بر روي بيش از نيمي از رودخانه

اند و ساخت آنها عمدتاً در قرن ته شدهمديريت آب براي شرب، كشاورزي و توليد برق ساخ

1 ميليارد نفري جهان حدود 2/6از جمعيت ). WCD, 2000: 11(بيستم صورت گرفته است 

ميليارد نفر به آب شيرين دسترسي ندارند، كيفيت آب نيز مسئله مهم ديگري است كه با امنيت 

ان بيش از نيمي از بشريت گويد كه در هر زمميانساني ارتباط دارد، سازمان بهداشت جهاني 
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 كرم -5، اسكاريس-4، تراخم-3، انگلهاي پهن-2، اسهال-1:  نوع بيماري عمده6دچار 

اند كه با فقر دسترسي به آب آشاميدني و عدم رعايت اصول اي بوده كرم گينه-6 ودارقالب

رسي به آب  ميليون نفر در جهان به علت عدم دست4هر ساله حدود . بهداشتي مرتبط هستند

).Vaz L, 2001(روندآشاميدني سالم و عدم رعايت مسائل بهداشتي از بين مي

 تحليلي، ضمن اشاره به مباحث –مقاله حاضر به صورت اسنادي و با شيوه توصيفي 

با توجه به روند افزايش جمعيت و افزايش : هيدروپليتيك، در پي پاسخ به اين سوال است كه

2025هاي دجله و فرات، رود اردن و رود نيل در افق سال ، حوضهتقاضاي آب در خاورميانه

از نظر هيدروپليتيك با چه مسائلي مواجه خواهند بود؟ 

 مباحث نظري-2

 مفهوم هيدروپليتيك-2-1

نگاهي به نقشه جغرافياي طبيعي و سياسي جهان حكايت از عدم تطابق مرزهاي سياسي با 

 درصد از جمعيت جهان در مناطقي 40 امروزه بيش از هاي آبريز دارد، به نحوي كهحوضه

 درصد از 65 تا 50هاي آبريز آنها بين دو يا چند كشور مشترك است و كنند كه حوضهزندگي مي

). Lazerwits, 1994: 3(دهدميهاي آبريز مشترك تشكيل ها را حوضهوسعت هر يك از قاره

هاي يا چند كشور مشترك است كه اين حوضه2المللي در دنيا بين  رودخانه بين261تعداد 

همچنين به مرور زمان بر اثر .  درصد آب آشاميدني در جهان است60مشترك منبع بيش از 

جدول . شودي افزوده ميالمللبينهاي تجزيه كشورها و ايجاد كشورهاي جديد بر تعداد حوضه

.دهدها نشان مي قارههاي مشترك در جهان را به تفكيك هر يك از تعداد حوضه1شماره 



39م   2025هيدروپليتيك خاورميانه در افق سال _______________________________________

هاهاي مشترك در هر يك از قارهتعداد حوضه: 1جدول شماره 

قاره
ها در سال تعدادحوضه

1978
ها در سال تعدادحوضه

1999

5760آفريقا

4053آسيا

4871اروپا

3339آمريكاي شمالي

3638آمريكاي جنوبي

214261جمع

www.transboundarywaters.orst.edu/publications/register/register_paper.html: منبع

5 كشور در 50 محل در بيش از 300طبق اطالعات منتشر شده از سوي سازمان ملل، حدود 

هاي آبي مشترك، استفاده از سفره: هايي همچون بر سر آب در زمينهقاره جهان پتانسيل درگيري

را دارند، بنابراين پرداختن به مسائل آبهاي ... هاي مشترك وهاي مشترك و رودخانهدرياچه

اي برخوردار است و براي مديريت كردن آنها تاكنون بيش از مشترك از حساسيت و اهميت ويژه

اردكانيان، (المللي تدوين و تثبيت شده است معاهده بين300 حدود  بيانيه يا كنوانسيون و38000

المللي نيز بندهايي در ارتباط با آب وجود  پيمان بين2000همچنين در متن بيش از ). 3: 1384

اند كه بر ها محل تبادل جريانهاي سياسي و محور تحوالت مهم بودهدر طول تاريخ رودخانه. دارد

-47: 1381نيا و نيكبخت،حافظ(وقوع پيوسته است ه جنگهاي متعددي بسر كسب امتيازهاي آنها

 سال قبل، آشور باني پال حاكم آشور، به عنوان بخشي از استراتژي جنگي 2700حدود ). 48

در همان زمانها يك فرمانده . ها و چاههاي آب مستولي شدخود در مقابل اعراب بر چشمه

طبق ). 175: 1382فروغي، (بل اين شهر را ويران كرد آشوري با ويراني كانالهاي آب شهر با

ها قبل از  درصد آب رودخانه50 درصد كشورهاي دنيا بيش از 15گزارش بهداشت جهاني در 

مسئلة كمبود ). Bancroft, 2001: 12(گيرد دستي مورد استفاده قرار ميرسيدن به كشورهاي پايين

تري در موجب شده كه آب نقش اساسيآب و تشديد تدريجي آن در اثر افزايش مصرف، 
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 اجتماعي ملتها و جوامع بشري بويژه در مناطق خشك جهان ايفا -دهي به روابط سياسيشكل

تأثيرامروزه آب به عنوان يك موضوع ژئوپليتيكي تجلي پيدا كرده و بر روابط كشورها . كند

ا نظير نظام حقوقي رودخانه هاي مثبت و همكاري بين كشوره هم داراي جنبهتأثيراين . گذاردمي

هاي منفي و مناقشه برانگيز مثل منطقه دانوب و نظام حقوقي درياي سياه شده و هم داراي جنبه

12گت جغرافيدان انگليسي كه هادر مدل ارائه توسط پيتر. باشدخاورميانه و شبه قاره هند مي

 عامل مربوط به 6داند، عامل جغرافيايي را موجب تنش و مشاجره بين كشورهاي همسايه مي

 تمايل عبور كشور همسايه -1: افتند كه عبارتند ازتنشهايي است كه بر سر منابع آب اتفاق مي

 اختالف بر سر تفسير خط -2محصور در خشكي براي دسترسي به آبهاي آزاد از كشور همسايه، 

ز منابع درياچه برداري ا اختالف بر سر بهره-4 تغيير مسير رودخانه مرزي، -3تقسيم آب، 

). 372: 1379گت، ها( باروي مصنوعي ابرها-6 ربودن آب در قسمت علياي رود، -5مشترك، 

صورت يكي از مباحث هبا توجه به اين مسائل بررسي بحرانهاي ناشي از كمبود منابع آب ب

سي اي از علم جغرافياي سياسي كه به بررمورد توجه در جغرافياي سياسي در آمده است و شاخه

ديگر هيدروپليتيك از جمله زير به بيان. شودپردازد، هيدروپليتيك ناميده مياين موضوع مي

هاي سياسي با باشد كه به بررسي نقش آب در رفتارهاي علم جغرافياي سياسي ميمجموعه

گيريهاي مجتهدزاده معتقد است كه هيدروپليتيك به مطالعه اثر تصميم. پرازدمقياسهاي مختلف مي

گيريهاي سياسي در روابط ميان كشورها با يكديگر با روابط ربوط به استفاده از آب در شكلم

كمبود آب يا اجازه عبور آب از مرزهاي . پردازدميان دولتها و مردم حتي در يك كشور مي

اي روزافزون در روابط سياسي دولتها و ملتهاي خود و روابط كشورها با المللي به گونهبين

نيا هيدروپليتيك را مطالعه نقش همچنين حافظ). 131: 1381مجتهدزاده،(گذاردثر مييكديگر ا

داند اعم از آنكه در داخل آب در مناسبات و مناقشات اجتماعات انساني و ملتها و دولتها مي

نيا، حافظ(المللي باشداي، جهاني و بينكشورها و يا بين آنها و داراي ابعاد فراكشوري، منطقه

معموالً در رويكردهاي مختلف درباره هيدروپليتيك بر روي عواملي مانند درگيري ).102: 1385

اما ميسنير در . شودالمللي تأكيد ميهاي آبريز بينو همكاري، بازيگري دولتها و حضور در حوضه

روابط ميان دولتها، بازيگران) سيستماتيك(تعريف خود از هيدروپليتيك آن را مطالعه سامانمند

المللي غيردولتي و ساير عناصر مانند نهادهاي فرادولتي درباره استفاده انحصاري از آبهاي بين
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بررسي ارتباط متقابل ميان بازيگران دولتي و -1: اين تعريف بر موارد زير تأكيد دارد. داندمي

تفاده  تالش در جهت اس-3 تأكيد بر بازيگران و نهادهاي درون و بيرون كشورها؛ -2غيردولتي؛

 اعمال حاكميتهاي گوناگون بر روي رودهايي كه هم جنبه ملي دارند و هم -4انحصاري از آب؛ 

.(Turton & Henwood, 2002:15-16)الملليبين

آيد حداقل از دو جهت ميحل و فصل اختالفات و بحرانهايي كه بر سر آب بين كشورها بوجود 

ي براي حمايت و تقسيم آب بين المللبينيح و قاطع اول اينكه در حال حاضر قانون صر: دشوار است

هاي جهان همچون دانوب در اروپا تابع كشورها و جوامع ذينفع وجود ندارد و يك سوم رودخانه

م نيز كه در مورد 1966اي هستند و توافقنامه هلسينكي در سال قراردادهاي خاص محلي و منطقه

ت، بر اين نكته تأكيد دارد كه هر كشوري در داخل مرزهاي ي اسالمللبينهاي هاي از رودخانهاستفاده

الملل نيز كه كميسيون حقوق بين. المللي را داردخود به طور منصفانه حق استفاده از آبهاي حوضه بين

هاي غير كشتيراني از قانون استفاده« خود را تحت عنوان 1نويسم اولين پيش1991در سال 

التزام به عدم «، »استفاده معقول و عادالنه از آبهاي مشترك«:  اصل4ه كرد، ارائ» الملليهاي بينرودخانه

تبادل مستمر آمار «و » التزام عمومي به همكاري«، »رساني محسوس به ساير كشورهاي كنار رودآسيب

بنابراين عدم قاطعيت و شفافيت قوانين ). Wolf, 1998: 252(را توصيه كرده است » و اطالعات

دوم اينكه بحرانهاي ناشي از آب جزو بحرانهاي . شودانع از حصول توافق بين كشورها ميالمللي مبين

شوند كه برخالف بحرانهاي سياسي كه در كنفرانسها به راحتي حل و فصل  محسوب مي2ژئوپليتيكي

شوند، چرا كه منازعه بر سر يك ارزش جغرافيايي شوند، دير پا بوده و به راحتي حل و فصل نميمي

شوند و دولتها به ل آب است و ارزشهاي جغرافيايي در يك كشور نيز جزو منافع ملي تلقي ميمث

به هر حال رقابت بر سر آبهاي مشترك . توانند بر سر منافع ملي دست به معامله بزنندآساني نمي

منازعه و رقابت بر سر آب ممكن است در . باشدميماندگار است و مانع توسعه داراي خصلت تنش

:گيردمقياسهاي مختلف صورت بگيرد كه مورد اشاره قرار مي

1997 به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه شد و پس از انجام اصالحات در ماه مي 1994نويس مذكور در سال  پيش-1
جهت امضاء كشورهاي عضو سازمان ملل » الملليهاي بينير كشتيراني از آبراهههاي غكنوانسيون استفاده«تحت عنوان 

رأي 16و ) تركيه، چين و بروندي( رأي مخالف 3، )ازجمله ايران و عراق( رأي موافق 105صادر گرديد و اين كنوانسيون با 
.ممتنع پذيرفته شد

، نياول و مفاهيم ژئوپليتيك، تأليف دكتر محمدرضا حافظ براي اطالعات بيشتر در مورد بحران ژئوپليتيكي به كتاب اص-2
.مراجعه شود130-126انتشارات پاپلي، صص 
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هيدروپليتيك در مقياس محلي: الف

هاي مربوط به آن بر روابط  منابع آب و سياستتأثيرهيدروپليتيك در اين مقياس به بررسي 

هاي محلي كه ممكن است بر اثر آن، در يك منطقه از كشور يا اجتماعي و اختالفات و تنش

عنوان مثال ميان گروههاي اجتماعي به منظور دسترسي هپردازد، بافيايي رخ دهد ميناحيه جغر

تواند بين مياز آنجايي كه كمبود آب . به آب، يا بين حكومت و مردم به علت ايجاد سد

گروههاي مختلف به روشهاي مختلف آشكار شود، ممكن است موجب افزايش تنش بين آنها 

ابد كه عالوه بر كمبود آب در تخصيص آن نيز تبعيض وجود يميخطر زماني افزايش . شود

عنوان اسلحه يا ابزاري بر عليه گروههاي هآب در بعضي مواقع ممكن است ب. داشته باشد

توانند ميخشونت در جاهايي كه نهادهاي قانوني ضعيف هستند و ن. اي استفاده شودحاشيه

در بسياري از كشورها ضعف . كندميا شتري پيديمشكالت را حل و فصل كنند امكان بروز ب

مديريت منابع آب، رقابت شديدي ميان گروههاي داخلي جامعه كه هر كدام داراي منافع و 

).27: 1383عليزاده، (عاليق خاص هستند، برانگيخته است

هيدروپليتيك در مقياس ملي: ب

 اجتماعي -سياسيات مثبت و منفي و تنشهاي تأثيراين مقياس از هيدروپليتيك به بررسي 

احتمالي ناشي از سياستهاي آبي حكومت و دستگاههاي دولتي در خصوص مديريت آب در 

.پردازداي به حوضه ديگر ميداخل كشور مثل احداث سدها و انتقال آب از حوضه

ايهيدروپليتيك در مقياس منطقه: ج

ي كشورها در رابطه با هاهيدروپليتيك امروزه بيشتر در اين مقياس مورد توجه است و سياست

دهد، اين مسائل هم يكديگر در خصوص توزيع، كنترل و كيفيت منابع آب مورد توجه قرار مي

نظران رابطه ببرخي صاح. تواند موجب همگرايي ميان كشورها گرددتواند موجب تنش و هم ميمي

نند كه چگونگي دا منابع آب در سياست خارجي ميتأثيراي را بيان آب و سياست در سطح منطقه

).497: 1381عسگري، (كندعملكرد سياست خارجي يك كشور براي تأمين آب را تبيين مي
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هيدروپليتيك در مقياس جهاني: د

اين مقياس از هيدروپليتيك درگير مسائلي همچون مذاكرات و مباحث كالن در كنفرانسهاي 

مثل كنفرانس . اين خصوص استالمللي در المللي بر روي آب و فرموله كردن قوانين بينبين

1 در دوبلين برگزار شد و شوراي جهاني آب1992كه در سال » آب و طبيعت«المللي بين

(Mollinga, 2001: 735) .

2 هيدرو هژموني-2-2

عدم تقارن قدرت سياسي در بين كشورهاي يك حوضه مشترك، نقش زيادي در مناسبات بين 

 ياد "هيدرو هژمون" از اين پديده تحت عنوان "مارك زيتون"حوضه دارد و آن كشورهاي 

هيدروهژمون . خوبي مشخص استهاين مسئله در مورد حوضه رودخانه اردن ب. كندمي

مثل . كندميوضعيتي است كه در آن كشور قوي مقدار بيشتري آب نسبت به سهم خود استفاده 

به نظر . ضه دجله و فراتاسرائيل در حوضه رود اردن، مصر در حوضه رود نيل و تركيه در حو

رسد وضعيت هيدرو هژموني بيشتر مربوط به قدرت سياسي و اقتصادي يك كشور است تا مي

و هيدروهژمونها تمايل به حفظ سلطه. اينكه مربوط به موقعيت باالدستي يا پايين دستي

).Warner and Zeitoun, 2008: 805-806(برداري بيشتر از آب دارند بهره

امنيت آب و -2-3

وجعلنا من الماء كل «آب جوهر حيات و مايه آباداني است، اين مسئله بخوبي در آيه شريفه 

هاي اساسي در توسعه است و توسعه نيز به نوبة خود آب از مولفه. آشكار است» شيء حي

المللي در بسياري از نقاط دنيا چه در مقياس محلي، ملي و بين. امنيت بيشتر را به دنبال دارد

اختالل در آب . اندازي به منابع آب سريعترين عامل برانگيختن خشم مردم و دولتهاستستد

تواند موجب اختالل در فعاليتهاي كشاورزي و تهديد امنيت غذايي كشور، اختالل در امور مي

، گسترش بيكاري در نتيجة اختالل در كشاورزي و صنعت و ...صنعتي نظير توليد برق و

1 - World Water Council 
2 - Hydrohegemony 
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تنشهاي مربوط به آب زماني . و سالمت شهروندان را به دنبال داشته باشداختالل در بهداشت 

توانند ايجاد شوند كه آب كمبود باشد، اما حتي هنگامي كه منابع شديداً هم محدود نباشد مي

تنوع . تواند منجر به جدال و رقابت شودميبندي آب و استفاده از آن تخصيص و سهميه

ها و گروههاي قومي مختلف و ن نظير كشاورزي، صنعت، طايفهها و استفاده كنندگااستفاده

استفاده كنندگان شهري و روستايي احتمال جدال و رقابت بين ذينفعان آب در يك حوضه را 

.دهدميافزايش 

عالوه بر تنشها و رقابتهايي كه در بين كشورها بر سر تسلط بر منابع از جمله منابع 

يد از اين مسئله غافل شد كه در سطوح فرو ملي و محلي آبي ممكن است بوجود بيايد، نبا

نيز ممكن است بين سكونتگاههاي مختلف بر سر استفاده از منابع آب تنشها و درگيريهايي 

تواند داشته باشد كه نمونه اين ي سوء بر امنيت در داخل كشور ميتأثيروقوع بپيوندد كه هب

1379نتقال آب كارون به فالت مركزي در سال امر در ايران در شهر آبادان در اعتراض به ا

. )131: 1381مجتهدزاده، (وقوع پيوست هب

 شاخص مصرف و پايداري آب-2-4

شاخص زير كه توسط خانم مالين فالكن مارك هيدرولوگ سوئدي ارائه شده است شاخص مصرف 

.دهدمين و پايداري آب را بر اساس نسبت آب شيرين تجديد شونده به جمعيت كشور را نشا

شاخص مصرف و پايداري آب: 2جدول شماره 
. مترمكعب باشند دچار كم آبي نيستند1700كشورهايي كه داراي سرانه آب باالتر از 1

. مترمكعب باشد دچار كم آبي مزمن هستند1700 تا 1000كشورهايي كه سرانه آب آنها بين 2

.مكعب باشد دچار تنش يا فشار كمبود آب هستند متر1000 تا 500كشورهايي كه سرانه آب آنها بين 3

 مترمكعب باشد دچار كم آبي مطلق يا بحران جدي آب 500تر از كشورهايي كه سرانه آب آنها پايين4

.هستند

)49: 1381نيا و نيكبخت، حافظ:منبع(
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 روند افزايش مصرف آب-2-5

 تخليه منابع آبي و كمبود كمبود آب يك پديده در حال گسترش جهاني است، برخي علتهاي

توان رشد جمعيت، افزايش فعاليتهاي اقتصادي، تغيير الگوي مصرف آب در اثر آب را مي

بيشتيرين مقدار مصرف . دانست... شهرنشيني، نياز روزافزون به توليد محصوالت كشاورزي و

 درصد از آب70آب در جهان مربوط به كشاورزي و توليد غذاست، بطوري كه بيش از 

 ميزان نياز 3جدول شماره ). Calzolaio, 2008: 5(شودشيرين جهان به اين منظور مصرف مي

.دهدبه آب براي توليد برخي از محصوالت كشاورزي را نشان مي

متوسط ميزان آب مورد نياز براي توليد محصوالت كشاورزي در جهان: 3جدول شماره 

/محصول

كيلوگرم

/ آب مورد نياز

ليتر

/محصول

كيلوگرم

/ آب مورد نياز

ليتر
4914پنير3419برنج

16656چرم گاوي1334گندم

9205برگ چاي15497گوشت گاو

1789سويا4043گوشت بز

909ذرت6143گوشت گوسفند

175نيشكر3918گوشت مرغ

3644دانه پنبه3340تخم مرغ

1000مركبات990شير

100سيب زميني4602پودر شير

)Kirby and et al, 2003 (و) FAO, 2003(وwww.lenntech.com/water-food-agriculture.htm: منابع

مصرف آب شيرين ... به دليل انقالب صنعتي، افزايش آبياري و افزايش سريع جمعيت و 

 ميليون 80ساالنه حدود ).JUST Notes, 2008: 1( برابر بيشتر شده است 45نسبت به سه قرن قبل 

 درصد از اين تعداد در كشورهاي در حال 95شود كه حدود نفر به جمعيت جهان افزوده مي

شوند، و نياز به تأمين مواد غذايي و ساير مايحتاج اين جمعيت رو به افزايش توسعه متولد مي
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دهد كه ميانگين ميتحقيقات آماري در بسياري از كشورها نشان . نيازمند مصرف آب بيشتر است

در حالي كه مصرف نهان آب براي هر .  ليتر است300نفر، حدود مصرف روزانه آب براي هر

آبياري كشتزارها و تهيه و توليد مواد غذايي : باشدميقرار زير  و از در روز ليتر6000نفر، حدود 

 ليتر34بازرگاني و خدمات امور و  ليتر700منابع و معادن ؛  ليتر2400تأمين انرژي ؛ ليتر2600

)www.ngdir.ir/GeoportalInfo/PSubjectInfoDetail.asp?PId=467&index=8.( 1 مدل شماره

 افزايش جمعيت و ديگر عوامل كه منجر به تنش و درگيري فزايش تقاضاي آب در نتيجها

.دهدشود را نشان ميمي

زاي بازيگرانكمبود منابع آب و رفتارهاي تنش: 1مدل شماره 

Swain, 2004: 20:منبع

 توزيع آب شيرين در جهان-2-6

يع با وجود اينكه در سطح جهان آب كافي براي جمعيت رو به افزايش وجود دارد ولي توز

بيش . باشداي آب شيرين در جهان بسيار ناهمگن بوده و متناسب با توزيع جمعيت نميمنطقه

 درصد، روسيه 2/14 كشور برزيل 9 درصد از آبهاي شيرين قابل دسترس كره زمين در 60از 

 درصد، 2/6 درصد، آمريكا 3/6 درصد، اندونزي 2/7 درصد، كانادا 2/7 درصد، چين 8/9

هاي آب زير توزيع سفره). 61: 1386شوتار، (باشد  درصد مي5/2و كنگو  درصد 8/2كلمبيا 

رشد

جمعيت

شهر نشيني

توسعه

 كشاورزي

صنعتي شدن

افزايش 

كمبود 

منابع آب

وجود دوگانگي 
اجتماعي

از بين رفتن نظام 

اشتراكي موجود و 

افزايش رقابت

ضعف تشكيالت 
سازماني

راني با بازيگ

رفتارهاي 

زاتنش
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اي آب  توزيع قاره4جدول شماره . باشدزميني در جهان نيز متناسب با توزيع جمعيت نمي

.دهدشيرين و جمعيت در جهان را نشان مي

اي آب شيرين و جمعيت در جهانتوزيع قاره: 4جدول شماره 

قاره
درصد از 

جهانجمعيت 

درصد از

 آب شيرين جهان

815آمريكاي شمالي

626آمريكاي جنوبي

138اروپا

1311آفريقا

0,55اقيانوسيه

6036آسيا

51خاورميانه

)www.ied.edu.hk/esdweb/aids/water.ppt و 79: 1386شوتار، : (منبع

هاي هاي وارده از خارج از منطقه، سفرهبارش، رودخانه: منابع آب شيرين خاورميانه عبارتند از

كنند  درصد جمعيت خاورميانه در مناطقي زندگي مي50بيش از. زدايي آب درياو نمكآب زيرزميني

ا براي برداشت آب زدايي كرده و يي بوده و آب را نمكالمللبينهاي آبي مشترك و كه داراي حوضه

 درصد از 24شود و آب دو سوم از اعراب از مناطق غير عرب تأمين مي. كننداز پمپ استفاده مي

باشد، اين وضع در شبه جزيره كنند كه فاقد آبهاي جاري دائمي مياعراب در مناطقي زندگي مي

يز مورد محاسبه عربستان و صحراي ليبي از شدت بيشتري برخوردار است و در صورتي كه ليبي ن

 ميليون مايل مربع زمين بدون وجود منابع پايدار آب و 8/1قرار گيرد، مناطق عربي خاورميانه داراي 

 درصد از 36 درصد و اردن 34 درصد، سوريه 98 درصد، مصر 66عراق . باشدجريانهاي سطحي مي

).   Swain, 2004: 28&Al Tamimi, 2003(كنندآب خود را از خارج از مرزهاي خود دريافت مي
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 روش تحقيق-3

 تحليلي، مسائل هيدروپليتيك خاورميانه را –اين مقاله به صورت اسنادي و با شيوه توصيفي 

هاي دجله و فرات، رود اردن و رود نيل را مورد بررسي  ميالدي در حوضه2025در افق سال 

وه بر منابع مكتوب از منابع هاي تحقيق عالدر تدوين اطالعات مربوط به يافته. قرار داده است

. معتبر و جديد اينترنتي نيز استفاده شده است

هاي تحقيق يافته-4

 هيدروپليتيك حوضه نيل-4-1

 كشور مصر، سودان، اتيوپي، تانزانيا، جمهوري آفريقاي مركزي، 11حوضه رودخانه نيل بين 

جدول شماره (ره مشترك است جمهوري دموكراتيك كنگو، اوگاندا، كنيا، رواندا، بروندي و اريت

ترين رود جهان بوده و ميزان دبي ساالنه آن در  كيلومتر طول، طوالني6695اين رودخانه با ). 4

باشد اين رودخانه از به هم  ميليارد متر مكعب مي84شهر آسوان در جنوب مصر حدود 

هاي نيل آبي مهسرچش. پيوستن دو شاخه مهم به نامهاي نيل سفيد و نيل آبي تشكيل شده است

هاي نيل سفيد نيز در كوهستانهاي در منطقه درياچه تانا در شمال غرب اتيوپي و سرچشمه

) 1نقشه شماره (ريزد آفريقاي شرقي و در كشور بروندي قرار دارد كه به درياچه ويكتوريا مي

)Karyabwite, 2000: 9 .( د  درص13 درصد از آبهاي رود نيل، نيل آبي، 59سرچشمه حدود

جز نيل سفيد ه باشد كه ب درصد نيز از نيل سفيد مي14 درصد سوبات و حدود 14عطبره، 

-85أتوان گفت كه منشباشد و در مجموع ميسرچشمه ساير شعبات از ارتفاعات اتيوپي مي

,Swain(باشد  درصد آب رود نيل از اتيوپي مي86 1997: 675 .(
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حوضه رود نيل : 1نقشه شماره 
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درصد و ميزان مساحت حوضه نيل در هريك از كشورها: 5جدول شماره 
درصد از كل 
مساحت حوضه

مساحت از حوضه 
)كيلومتر مربع(

كشور

64/63 1929300 سودان
74/11 356000 اتيوپي
14/9 277000 مصر
87/7 238500 اوگاندا
96/3 120200 تانزانيا
68/1 50900 كنيا
71/0 21400 جمهوري دموكراتيك كنگو
68/0 20700 رواندا
43/0 12900 بروندي
12/0 3500 اريتره
04/0 1200 جمهوري آفريقاي مركزي

100 3031700
مجموع مساحت حوضه

)كيلومتر مربع(

www.transboundarywaters.orst.edu/publications/register/tables/IRB_africa.html: منبع

در ادامه، وضعيت آبي كشورهاي عمده مصرف كننده اين حوضه با توجه به رشد جمعيت 

.گيردو افزايش تقاضاي آبي و تبعات ناشي از آن مورد بررسي قرار مي

مصر: الف

 درصد از 95 درصد از مساحت حوضه نيل در كشور مصر قرار دارد و 9حدود با وجود اينكه 

برداري آب نيل توسط مصر  درصد از بهره97سرچشمه نيل در خارج از اين كشور است، ولي 

: 1386شوتار، (كنند  درصد از جمعيت اين كشور در دره نيل زندگي مي95گيرد و صورت مي

ندگي كم بوده و تمامي فعاليتهاي كشاورزي منوط به آبياري از نظر اقليمي مصر داراي بار). 70

320( كيلومتر طول 480از آب نيل و همچنين آبهاي پشت سد آسوان كه درياچه آن حدود 

 كيلومتر عرض دارد، 60و حدود )  كيلومتر در خاك سودان160كيلومتر در خاك مصر و 

تواند جريان آب دو سال  دارد و مي ميليارد مترمكعب ظرفيت169اين درياچه حدود . باشدمي
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 ميليارد كيلووات ساعت برق توليد 10 توربين سد آسوان ساالنه 12همچنين . نيل را ذخيره كند

 درصد 2 رشد ساالنه جمعيت مصر 5مطابق جدول شماره ). Karyabwite, 2000: 32(كنند مي

74 جمعيت اين كشور از شود و ميليون نفر به جمعيت آن افزوده مي1بوده و ساالنه حدود 

 خواهد رسيد كه اين مسئله 2025 ميليون نفر در سال 9/95 به حدود 2005ميليون نفر در سال 

همچنين ميزان سرانه آب مصر از . باشدحاكي از نياز روزافزون اين كشور به منابع آب نيل مي

.د يافت كاهش خواه2025 مترمكعب در سال 605 به حدود 2005 متر مكعب در سال 785

سودان: ب

در كشور سودان قرار دارد ولي اين كشور دومين مصرف )  درصد5/63(بيشترين مساحت حوضه نيل 

 درصد از آب مصرفي سودان در طرحهاي آبياري 94. باشدكننده مهم آب در حوضه رود نيل مي

 درصد 5ه نيز از ميزان باقي ماند(شود بويژه كشت پنبه و نيشكر در حوضه رود نيل سفيد مصرف مي

همچنين پرورش ). گيرد درصد نيز در صنعت مورد استفاده قرار مي1براي مصارف انساني و دامي و 

خليج فارس گسترش  حاشيه دام در سودان به علت تقاضاي فزاينده عربستان سعودي و كشورهاي

ي باتالقهاي يعن» سواد« درصد از آب نيل سفيد در 50نزديك به ). Omer, 2008: 2070(يافته است

رود و ناآراميهاي جنوب اين كشور مانع از اقدامات دولت مركزي جهت جنوب اين كشور فرو مي

 كه كانال جونگي براي تسريع جريان آب و 1983شود و حتي در سال تسريع جريان آب به شمال مي

). 172: 1383،  هاركاويكمب و(خشكاندن باتالقها ايجاد شده بود، توسط شورشيان تخريب گرديد

 درصد بود كه پيش بيني 7/2 حدود 2005 نرخ رشد جمعيت سودان در سال 5مطابق جدول شماره 

 افزايش يابد كه اين 2025 ميليون در سال 3/54 به 2005 ميليون در سال 2/40شود جمعيت از مي

.ديداي در كشور، موجب افزايش نيازهاي آبي خواهد گرافزايش جمعيت در كنار اقدامات توسعه

اتيوپي: ج

 درصد از مساحت حوضه نيل در اتيوپي قرار داشته و سرچشمه نيل آبي در اين كشور 7/11حدود 

باشد و حق ايجاد تاسيسات بر روي اتيوپي سومين مصرف كننده بزرگ آب نيل مي. قرار دارد

خود محفوظ ها را براي هاي نيل آبي و عطبره و هرگونه استفاده مقتضي از اين رودخانهرودخانه
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85اتيوپي ). 89: 1378فغاني، (باشد داند و در حال افزايش برداشت از آب اين رودخانه ميمي

هاي رود نيل را در اختيار دارد و در حال حاضر قصد دارد زيرساختهاي برق درصد از سرچشمه

هد  درصد كاهش د9تواند جريان آب نيل را حدود آبي خود را گسترش دهد كه اين مسئله مي

 بين مصر و سودان قراردادي در مورد استفاده از 1959در سال ). 172: 1383،  هاركاويكمب و(

1989در سال . آب نيل بسته شده است ولي بين مصر و اتيوپي هيچگونه قراردادي وجود ندارد

ان مصر سفير اتيوپي در قاهره را براي اداي توضيحاتي در مورد فعاليتهاي هيدرولوژيستها و مهندس

51اسرائيلي در اين كشور و برنامه آنها براي احداث سد بر روي نيل آبي كه گنجايش آن حدود 

در همان زمان نمايندگان مجلس مصر خواستار . شد، احضار كردميليارد متر مكعب تخمين زده مي

 معروف وجود قبايل يهودي در اتيوپي كه به يهوديان فالشا. اقدام نظامي مصر بر عليه اتيوپي شدند

هاي اسرائيل از اين اقدام كنند، يكي از انگيزههاي نيل آبي زندگي ميهستند و در اطراف سرچشمه

. شدكشيد و موجب انعطاف مصر در برابر اسرائيل ميبود كه در عين حال مصر را نيز به چالش مي

هوديان در برابر  هزار نفر از اين يهوديان در راستاي افزايش تعداد ي100حدود . م1984از سال 

 هزار نفر 20 تعداد 2007مسلمانان و اعراب فلسطين به اسرائيل كوچانده شدند و قرار بود تا سال 

رسد به دليل نياز اسرائيل به استفاده ابزاري از باقيمانده نيز به اسرائيل كوچانده شوند، كه به نظر مي

ز طريق تهديد به ايجاد سد و تأسيسات آنها و تحت فشار قرار دادن مصر و سودان در مواقع لزوم ا

). 1386انوشه، (آبي و عمران مناطق محل سكونت آنها، تمايلي به كوچاندن آنها به اسرائيل ندارد 

يكي ديگر از نگرانيهاي مصر مساعدت شوروي سابق در طرحهاي سدسازي و توسعه اتيوپي 

 شوروي، خيال مصر از اين به دليل ماركسيست بودن حكومت اتيوپي بود كه پس از فروپاشي

توانست حمايت مالي كشورهاي موضوع راحت شد چرا كه حكومت ماركسيست اتيوپي نمي

 مصر با اعمال فشار مانع از اعطاي 1990در سال . داري را براي اين منظور جلب كندجهان سرمايه

وام صرف ساختن سد وام از سوي بانك توسعه آفريقا به اتيوپي گرديد چرا كه بيم آن را داشت اين 

: 1372روزنامه سالم، (و تأسيسات آبي بر روي نيل آبي در سرزمينهاي كوهستاني اتيوپي گردد 

 درصد 5/2 برابر با 2005 نرخ رشد جمعيت اتيوپي در سال 6مطابق جدول شماره ). 232شماره 

 ميليون نفر در 110 به 2005 ميليون نفر در سال 77شود جمعيت اين كشور از بيني ميبود كه پيش

 افزايش يابد كه فشار زيادي را بر منابع آبي اعم از توليد انرژي و توليد غذا وارد خواهد 2025سال 



53م   2025هيدروپليتيك خاورميانه در افق سال _______________________________________

. مترمكعب كاهش خواهد داد1000اخت و سرانه آب در اين كشور را به زير س

2025 تا 1950تغييرات ميزان سرانه آب و جمعيت حوضه نيل از سال : 6جدول شماره 

).Gardner & Engelman, 1997 و der Heyden و  UN,1998  وPIP, 1998  و  PRB, 2008 و PRB, 2005 و UN, 2007: (منبع

با وجود اينكه كشور ليبي در حوضه نيل قرار ندارد ولي وجود منابع زياد آبهاي فسيلي در جنـوب ايـن كـشور و اسـتفاده         ∗
پـروژه عظـيم    « بخـش     اين زمينـه   اطالعات بيشتر در  . شودميز اين منابع موجب ارتباط اين كشور با حوضه نيل         روزافزون ا 

.آورده شده است» رودخانه مصنوعي
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192508576726,7383040,2283654,31542,7سودان

547220,1195056,4142177,4995110,51102,5اتيوپي

266521,893562,17857460595,958,12مصر

120005,5335019,7245326,9117056,4663,2اوگاندا

112607,9289930,7243836,5152958,2892,4تانزانيا

49506,1111027,289333,858851,330,22,2كنيا

7548113,52239545,51675960,89288109,710193,1)زئير(د كنگو . ج

26252,412115,27248,743114,66,32,3رواندا

15652,35906,14617,8240153,62,8بروندي

62851,427503,218724,711427,78,82,6اريتره

1175001,2427273,3335714,2256365,51411,7آفريقاي مركزي. ج

60011115,41035,8748,10,62,4∗ليبي

2163791,27149291,55442380,83711587,21686,62,49كل
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)ليبي(1پروژه عظيم رودخانه مصنوعي

با وجود اينكه كشور ليبي در حوضه نيل قرار ندارد ولي وجود منابع زياد آبهاي فسيلي در 

جنوب اين كشور و استفاده روزافزون از اين منابع موجب ارتباط اين كشور با حوضه نيل 

هاي عظيم آبهاي  مهندسان در پي جستجو براي ميادين نفت، به سفره1953در سال . شوديم

ريزي براي  برنامه1960فسيلي در بيابانهاي جنوب ليبي برخورد كردند كه در پي آن در دهه 

انتقال اين آبها به بخشهاي شمالي كشور و استفاده از آنها براي كشاورزي و شرب شروع شد 

ندسان كره جنوبي مه عمليات اجرايي اين طرح توسط 1984سپس در سال ). 1نقشه شماره (

 متري 7 متر و در عمق 4 كيلومتر خط لوله به قطر 4000اين پروژه شامل بيش از . آغاز گرديد

هدف اين .  كيلومتر است1000زمين و همچنين دو كانال انتقال آب هر كدام به طول بيش از 

.  ميليارد دالر است25 و هزينه آن بالغ بر  بودهليون متر مكعب آب مي5/6پروژه انتقال روزانه 

نامد چرا كه بزرگترين طرح انتقال آب سرهنگ قذافي اين پروژه را هشتمين عجايب جهان مي

هاي دانشمندان معتقدند انتقال آب سفره). Kjeilen, 2009 و64: 1386شوتار،(در جهان است 

اي شمالي ممكن است عالوه بر اينكه موجب تغييراتي در زير زميني از جنوب ليبي به شهره

تواند موجب تراوش بيشتر آب نيل هاي زير زميني به علت مكش آب شود، همچنين مياليه

بگذارد كه اين مسئله مورد اعتراض مصر سوء تأثيرها شده و بر مقدار جريان نيل به اين سفره

تواند ظامي نشان دهد كه در مقابل نيز ميباشد و ممكن است نسبت به اين طرح واكنش نمي

).Darvish, 1994(واكنش ليبي نسبت به سد آسوان را در بر داشته باشد 

 هيدروپليتيك حوضه رود اردن -4-2

حوضه رود اردن بين كشورهاي اردن، اسرائيل، كرانه باختري، سوريه، لبنان و مصر مشترك 

 ميليارد متر 3/1 كيلومتر و دبي ساالنه 360رود اردن به طول حدود). 7جدول شماره (است 

واقع در جنوب غربي سوريه و شرق لبنان ) آنتي لبنان(مكعب از كوههاي جبل الشرقي 

سرچشمه گرفته و به سمت جنوب جريان پيدا كرده و به درياچه جليله در شمال شرقي 

1- Great Man-Made River project (GMR) ) النهر الصناعي العظيم (
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ائيل و كرانه باختري با اين رود قبل از وارد شدن به بحرالميت، مرز بين اسر. ريزداسرائيل مي

دن، حصباني و بانياس كه رود دن : شعبات شمالي اين رود عبارتند از. دهداردن را تشكيل مي

رود اردن ). 2نقشه شماره (گيرداز اسرائيل، حصباني از لبنان و بانياس از سوريه سرچشمه مي

 درصد نيازهاي 50ن كننده تنها منبع تغذيه درياچه جليله كه به عنوان تنها مبع آب سطحي، تامي

 ميليون متر معكب آب شيرين 700باشد و اسرائيل ساالنه حدود آب شيرين اسرائيل است، مي

را از اين درياچه به خطوط لوله و كانالهاي طرح آبرساني ملي كه همه شهرهاي عمده اسرائيل 

 اين آب براي امور همچنين بخش زيادي از. كندگيرد، پمپاژ مياز جمله تل آويو را در بر مي

هاي رودخانه يرموك از شاخه). Seligman, 2008: 30(شود كشاورزي به صحراي نقب منتقل مي

شرقي رود اردن است كه از سوريه سرچشمه گرفته و پس از عبور از كشور اردن در جنوب 

مين  درصد از آب رود اردن را تأ40اين رودخانه حدود . ريزددرياچه جليله به رود اردن مي

80 يك سد مشترك بنام الوحده توسط اردن و سوريه به گنجايش 2005در سال . كندمي

استفاده بيش از حد سوريه و اردن از آبهاي . ميليون متر مكعب بر روي اين رودخانه ساخته شد

رود يرموك و همچنين استفاده زياد اسرائيل از آبهاي درياچه جليله موجب كاهش جريان رود 

).Encarta Reference Library, 2007(شود ت بحرالميت مياردن به سم

درصد و ميزان مساحت حوضه رود اردن در هريك از كشورها : 7جدول شماره 
درصد از كل 
مساحت حوضه

مساحت از حوضه 
)كيلومتر مربع(

كشور

13/48 20600 اردن
26/21 9100 اسرائيل
45/11 4900 سوريه
48/7 3200 كرانه باختري
31/6 2700 مصر
50/3 1500 هاي جوالنبلندي
33/1 600 لبنان

100 42800 مجموع مساحت حوضه
)كيلومتر مربع(

www.transboundarywaters.orst.edu/publications/register/tables/IRB_Asia.htm:منبع
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حوضه رود اردن: 2نقشه شماره 

2005 ميانگين سرانه آب در كشورهاي حوضه رود اردن در سال 8طبق جدول شماره 

 مترمكعب كاهش خواهد 428 به 2025 مترمكعب در سال بوده است كه در سال 535حدود 

بوط به كشور لبنان و كمترين ميزان مربوط به بيشترين ميزان سرانه آب در اين حوضه مر. يافت

ها بود كه در  برابر فلسطيني4 ميزان سرانه آب اسرائيل حدود 2005در سال . فلسطين است

 برابر 5ها افزايش يافته و به حدود  اين ميزان به علت رشد زياد جمعيت فلسطيني2025سال 

راي كشورهاي حوضه رود اردن در  ميليوني ب27بيني جمعيت با توجه به پيش. خواهد رسيد

هاي  فشار زيادي به منابع آب وارد خواهد شد و اسخراج زياد آب از سفره،2025سال 

.هاي آب شيرين در مناطق ساحلي خواهد شدزميني موجب هجوم آب شور دريا به سفرهزير

&8ح 
 5�("82#
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2025ا  ت1950تغييرات ميزان سرانه آب و جمعيت حوضه رود اردن از سال : 8جدول شماره 
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17911,23905,53027,12319,32,151,6اسرائيل

29611232,4773,8476,20,2963,4فلسطين

36220,4723165,42945,82227,71,712,4اردن

39851,41860314683,812134,65,581,6لبنان

24244,0767216,353520,542827,89,732,25كل

).Gardner & Engelman, 1997 و der Heyden و  UN,1998  وPIP, 1998  و  PRB, 2008 و PRB, 2005 و UN, 2007: (منبع

هاي  ميليون مترمكعب آب از سفره105ها  ميليون و فلسطيني500اسرائيل ساالنه حدود 

90فلسطينيهاي كرانه باختري . كنندباشند، برداشت ميزميني كه عمدتاً در كرانه باختري ميزير

چاههاي ). Seligman, 2008: 31(كنند درصد از نيازهاي آبي خود را از آبهاي زيرزميني تامين مي

ها باشد و چاههاي فلسطينيها ميتر از چاههاي فلسطيني برابر عميق6حفر شده توسط اسرائيل 

درصد از زمينهاي قابل كشت 27 حدود 1967در سال . شوند ماه از سال خشك مي5در 

در .  درصد كاهش يافته است4 اين ميزان به حدود 1990شدند كه در سال ها آبياري ميفلسطيني

همچنين . ها در سطح زيادي رو به افزايش استنوار غزه شور شدن زمينهاي كشاورزي و چشمه

ا از دسترسي آسان به جود دارد كه آنها رها ومحدوديتهايي براي حفاري چاهها توسط فلسطيني

ميزان مصرف آب اسرائيل ). 169: 1383،  هاركاويكمب و(كند به آبهاي زيز زميني محروم مي

 ميليارد متر مكعب است كه يك سوم آن از خاك اسرائيل و يك سوم از آب 2ساالنه حدود 

يل منتشر طبق آماري كه اسرائ. شوددرياچه جليله و يك سوم ديگر از كرانه باختري تأمين مي

 برابر بيشتر از 20 برابر بيشتر از يك فلسطيني ساكن كرانه باختري و 5كرده است يك اسرائيلي 

). 72-71: 1386شوتار، (كند فلسطيني ساكن غزه از آبهاي اين مناطق استفاده مي
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1كانال بحرالميت

نحراف مسير هاي فرعي رود اردن و همچنين ااحداث تعداد زيادي سد و بند بر روي شاخه

ها، موجب كاهش شديد آب ورودي به بحرالميت شده است، بطوري كه برخي از اين شاخه

گيرد كه  درصد از آبهاي اين حوضه قبل از ورود به اين درياچه مورد استفاده قرار مي90امروزه 

اين مسئله عالوه بر خشكيدن و كاهش سطح درياچه، ميزان شوري آب آن را نيز افزايش داده 

 به 1960 درصد در سال26هاي انجام شده، ميزان غلظت نمك بحرالميت از طبق بررسي. ستا

 ,Seligman( درصد است3اين ميزان در درياي مديترانه .  درصد در حال حاضر به رسيده است33

تواند تبعات منفي زيادي هم براي ادامه روند كاهش سطح و شوري آب بحرالميت مي).30 :2008

ي و هم حيات وحش منطقه در بر داشته باشد، بنابراين به منظور جلوگيري اين زندگي انسان

 متر پايين تر از سطح آبهاي آزاد قرار دارد، 400مسائل و با مالحظه اينكه اين درياچه بيش از 

. پيشنهادهايي براي انتقال آب از درياي مديترانه و درياي سرخ به بحرالميت مطرح شده است

ال بحرالميت به مديترانه و درياي سرخ توسط يك افسر نيروي دريايي اولين ايده اتص

 تئودرو هرتزل اين 1902 مطرح شد و سپس در سال 1855انگليسي بنام ويليام آلن در سال 

 يك مهندس آمريكايي با در نظر گرفتن 1950در دهه ). Ibid(ايده را بطور رسمي اعالم كرد 

100توان يت و درياي سرخ و مديترانه اعالم كرد كه مي متري بين بحرالم400اختالف ارتفاع 

 مهندسان اسرائيلي مسير كانالها را كه 1977در سال . مگاوات برق آبي در اين طرح توليد كرد

يك كانال از سمت خليج عقبه در درياي سرخ و سه كانال از سمت درياي مديترانه بود را 

تواند اين طرح مي). http://american.edu/ted/deadsea.htm()2نقشه شماره (مشخص كردند 

چرا كه با برق .  درصد كمبود آب اسرائيل را جبران كند40 درصد كمبود آب اردن و 100

اين طرح در كنار مزاياي فراوان . هاي آب شيرين كني به كار خواهند افتادتوليد شده كارخانه

هاي آب في همچون شور شدن سفرهداراي تبعات من... اقتصادي از جمله كشاورزي، توريسم و

ات منفي بيولوژيكي ناشي از تأثيرها و زير زميني در اثر تراوش  آب شور از كانال به اين سفره

).CRS, 2008: 4(باشدقطع ارتباط حيات وحش بين دو سوي كانال مي

1 - Dead Sea Canal
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 هيدروپليتيك حوضه دجله و فرات -4-3

راق، كويت و عربستان مشترك است حوضه دجله و فرات بين كشورهاي ايران، تركيه، ع

.)9جدول شماره(
درصد و ميزان مساحت حوضه دجله و فرات در هريك از كشورها : 9جدول شماره 

درصد از كل 
مساحت حوضه

مساحت از حوضه
)كيلومتر مربع (

كشور

48/40 319400 عراق
80/24 195700 تركيه
70/19 155400 ايران
73/14 116300 سوريه
25/0 2000 اردن
01/0 80 عربستان

100 789000
مجموع مساحت حوضه

)كيلومتر مربع(

www.transboundarywaters.orst.edu/publications/register/tables/IRB_Asia.htm:منبع
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حوضه دجله و فرات: 3نقشه شماره
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2025 تا 1950تغييرات ميزان سرانه آب و جمعيت حوضه دجله و فرات از سال : 10جدول شماره 
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902321,4317560,8264872,9219987,8193,11,4تركيه

153403,5378014,2291718,4200326,853,72,7سوريه

206035,3543220,1379128,8252143,3109,22,7عراق

695216,9195560,1169069,5133588117,51,2ايران

1297947,13585155,22761189,62014245,9473,52كل

).Gardner & Engelman, 1997 و der Heyden و  UN,1998  وPIP, 1998  و  PRB, 2008 و PRB, 2005 و UN, 2007: (منبع

دجله: الف

 كيلومتر طول از كوههاي شرقي تركيه سرچشمه گرفته و به سوي جنوب 1900رودخانه دجله با 

كند و ضمن تشكيل بخشي از مرز سوريه و تركيه، وارد عراق شده و پس شرقي جريان پيدا مي

مهمترين ). 3نقشه شماره (ريزد العرب به خليج فارس مياز پيوستن به فرات و تشكيل شط

و االزايم كه همه ) سيروان(زاب بزرگ، زاب كوچك، دياله : شعبات رودخانه دجله عبارتند از

زاب برزگ از تركيه، زاب كوچك و دياله از ايران و االزايم از . پيوندندآنها در عراق به دجله مي

بكر در تركيه، و له قرار دارند، ديارترين شهرهايي كه در كنار دجعمده. گيرندعراق سرچشمه مي

شهر بغداد در محل اتصال ). Encarta Reference Library, 2007(باشند موصل و بغداد در عراق مي

در فصل بهار دبي آب . دياله و دجله واقع شده است و بعد از بغداد كشتيراني در ميسر آن است

 مترمكعب كاهش پيدا 200-150بستان به  مترمكعب در ثانيه است كه در تا5000اين رود حدود 

 درصد از 51حدود .  ميليارد مترمكعب است7/48ميزان دبي ساالنه اين رود حدود . كندمي

).Kor, 1997(باشد هاي دجله از تركيه و بقيه آن از ايران و عراق و سوريه ميسرچشمه
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فرات : ب

گيرد، ت كه از تركيه سرچشمه ميترين رودخانه در جنوب غرب آسياسرودخانه فرات طوالني

 كيلومتر بوده و پس از عبور از سوريه وارد عراق شده و به خليج 2700طول اين رودخانه 

 درصد مساحت حوضه اين رودخانه در 30اگرچه كمتر از ). 3نقشه شماره (ريزدفارس مي

شعبات رود فرات مهمترين .  درصد از سرچشمه آن در تركيه قرار دارد94تركيه قرار دارد ولي 

باشند، فرات در سوريه نيز دو شعبه به نامهاي خابور كه در تركيه قرار دارند، مراد و كاراسو مي

 ميليارد 6/35جريان ساالنه فرات حدود . كند كه منشاء آنها نيز تركيه استميو باليق دريافت 

).Encarta Reference Library, 2007(مترمكعب است 

اريها بين سه كشور عمده استفاده كننده از آب دجله و فرات وضعيت همك-4-3-1

 بر 1921اولين توافق در مورد آب بين تركيه و ديگر كشورهاي حوضه دجله و فرات به سال 

 و 1987همچنين در سال . گردد كه با سوريه در مورد تأمين آب شهر حلب بوده استمي

يه و  سوريه يك موافقتنامه موقتي امضاء بندي سد آتاتورك، تركهمزمان با شروع عمليات آب

 متر مكعب آب در ثانيه از 500كردند كه در آن تركيه متعهد شده بود كه اجازه جريان حداقل 

تنها توافق ). Seligman, 2008: 41(را به سوريه بدهد ) حدود نيمي از آب فرات(رود فرات 

 و در زمان ملك فيصل 1946ال رسمي بين تركيه و عراق در مورد آبهاي دجله و فرات در س

ها مورد دوم پادشاه عراق امضاء شد ولي در اين توافقنامه ساخت سد و بند بر روي رودخانه

عراق و سوريه در مورد 1989اي كه در سال همچنين طبق توافقنامه. اشاره قرار نگرفته است

 خروجي از تركيه  درصد از آب58 درصد و عراق 42فرات امضاء كردند، مقرر شد كه سوريه 

 كه تركيه و سوريه به پركردن سدهاي خود 1974 از سال ).Ibid(را به خود اختصاص دهند 

. استبه عراق به ميزان يك چهارم مقدار معمولي خود رسيده اند، ميزان آب جاريپرداخته

داد موجب مي درصد كاهش 24ساخت سد الثوره در سوريه كه جريان آب فرات را به ميزان 

 شد و عراق نيروهاي نظامي خود را به مرز 1977وز بحران در روابط سوريه و عراق در سال بر

سوريه فرستاد و تهديد كرد كه سد را منفجر خواهد كرد ولي بحران از طريق ميانجبگري 
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اين سه كشور عمده مصرف كننده آب ). Topkaya, 1998: 3(روسيه و عربستان حل و فصل شد 

ت مواضع متفاوت و متناقضي در مورد استفاده و ميزان سهم خود از آب در حوضه دجله و فرا

:گيرددارند كه بطور خالصه مورد اشاره قرار مي

 موضع تركيه-1

ي ها آبدر موردابتداي جريان آب قرار دارد براي خود حق مطلقي تركيه به عنوان كشوري كه در

بطور ) بر آب(را مبني بر حق اوليه  ادعاي همسايگانش است وقائل از خاكشسرچشمه گرفته 

تركيه . كندمي تكيه 1هايش بر نظريات استفان مك كافري براي تأكيد بر نظرگاه وكندميقاطع رد 

كند و معتقد است بايد سيستم آبياري ميها يك نوع مصرف بهينه را توصيه در مورد اين رودخانه

 كه احداث سد موجب تنظيم جريان منظم كنداين كشورها اصالح شود و همچنين تركيه ادعا مي

 نوسان آب زياد بود و 1989-91گويد كه در سالهاي خشكسالي ميشود و ميآب به همسايگان 

 متر مكعب بر ثانيه شده بود ولي تركيه با رها كردن آب 50با اينكه جريان طبيعي فرات كمتر از 

تركيه ). Topkaya, 1998: 10(فزايش داد  متر مكعب بر ثانيه ا500از پشت سدها، اين ميزان را به 

 درصد 50ها تغييري نكرده است و مدعي است كه سيستم آبياري سوريه نسبت به دوره سومري

شود و تكنولوژي از رده خارج شده روسي كه سوريه براي توليد برق استفاده ميآب تبخير 

در . شودميلفات بيشتر آب كند به ميزان بيشتري آب براي توليد برق نياز دارد و موجب تمي

شوند حاصلخيز هستند ولي در مي درصد زمينهايي كه با آب دجله و فرات آبياري 87-86تركيه 

 درصد است و سوريه در حقيقت آب را براي زمينهاي غير اقتصادي و غير 48سوريه اين ميزان 

). Akmansoy, 1996(كند ميحاصلخيز استفاده 

1-Stephen McCaffreyفعال بوده است و الملليباشد كه سالها در كمسيون حقوق بينمريكا مي حقوقدان برجسته امور آب از آ
منابعكشورهاي پايين رود كه در ابتدا از... «استمعتقدوي.المللي مربوط به آب را به عهده داشتمسئوليت سنگين تنظيم حقوق بين

با اين ادعا كه اين بستن در آينده به او صدمه باالي رود،توانند جلوي بستن آب توسط كشورهاي اند، نميكردهآبي يك رود استفاده مي
عنوان يك اوليه، اين ديد كه كشور پايين رود اولين استفاده كننده از آب رود بوده است، بهاما تحت عنوان حق. زند را بگيرندمي

 از آب به منظور استفاده و سودبري از ايهبخش منصفانفاكتور از مجموعه فاكتورهايي كه بايستي مورد توجه قرار بگيرد، بايستي يك
.»گيردجريان آب در اختيارش قرار
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موضع سوريه-2

استدالل را نوان كشوري كه در ميان مسير رود قرار دارد بنا به مصلحت سياسي، دوسوريه به ع

 و در ارتباط با آب رفتار متناقضي را در پيش گرفته است، از يك طرف دهدميمورد استفاده قرار 

بر روي رودخانه يرموك چندين سد احداث كرده و جريان آب اين رودخانه به اردن و اسرائيل را 

در زمينه رودخانة . ه است و از طرف ديگر خواهان عدم احداث سد از سوي تركيه استكاهش داد

سوريه اين رودخانه را كه از). Topkaya, 1998: 11(نيز همين وضع وجود دارد ) العاصي(اورنتز 

گيرد و پس از عبور از سوريه وارد تركيه شده و به خليج اسكندون در درياي لبنان سرچشمه مي

 ميليارد متر مكعب آب 2/1شناسد و از ميي نالمللبين، را رودخانه )3نقشه شماره (ريزدميمديترانه 

 درصد آب رودخانه است و حتي 10كند كه مي ميليون مترمكعب به تركيه جريان پيدا 120آن تنها 

 ميليون مترمكعب در سال كاهش داده 25 مخزن ديگر مقدار جريان آن را به 2سوريه با احداث 

.)Akmansoy, 1996( درصد ظرفيت آبي اين رود است2 كه است

ي هستند و بايد قواعد رودهاي المللبينسوريه معتقد است كه رودهاي دجله و فرات 

ي و حق استفاده تاريخي مورد تأكيد قرار گيرد و بايد آب اين رودها با توجه به المللبين

فرات و . ي رياضي مرسوم، تقسيم شودنيازهاي هر يك از كشورها و  با استفاده از فرمولها

افزايش برايكشوراين  همه اميدهاي بوده وهاي فرعي آن منبع اصلي آب سوريه رودخانه

شده ، بر پايه آن بنا كشورجمعيت در حال افزايشالكتريسته و شرب براي ، يمواد غذايتوليد 

 مواد شيميايي و ها،ولي كاهش سطح آب فرات همراه با آلودگي آن توسط آفت كش. است

نمك منجر به جيره بندي و كاهش ميزان منابع آب و برق دمشق، حلب و چند شهر ديگر شده 

 درصد آب دمشق از طريق 35شود كه ميتخمين زده . است و دمشق بيشتر شبها آب ندارد

).Klaas, 2003(رودميسيستم فرسوده لوله كشي شهر به هدر 

 موضع عراق-2

 و وابستگي باشدميهاي دجله و فراتدر ميسر روديه و سوريه آخرين كشورعراق كه پس از ترك

از طريق اين  درصد نياز آب مردم عراق 85 تقريبا بطوري كه. خانه داردهر دو رودبهشديدي 
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ميليون هكتار زمين كشاورزي توسط اين رودها آبياري 1-3/1شود و حدود ميمين أترودها 

براي مردم جنوبي  بر آب»حق تاريخي«رودها و »مسير طبيعي «عراق مدعيبنابراين . شودمي

 و معتقد است بايد نيازها محاسبه باشدمي سال قبل 6000از زمان شروع تمدن يعنيالنهرين، ازبين

).Seligman, 2008: 39( مترمكعب آب در ثانيه را بدهد 700شود و تركيه حداقل اجازه خروج 

1 پروژه گپ-4-3-2

 درصد از زمينهاي قابل كشاورزي تركيه در آناطولي جنوب شرقي قرار دارد كه اين 40حدود 

برند، تركيه با هدف آبياري بيشتر اين زمينها و همچنين توليد ميزمينها از كم آبي رنج 

اين پروژه بزرگترين و ). 3نقشه شماره ( شروع كرد 1983الكتريسيته پروژه گپ را در سال 

نوع خود در جهان است كه عالوه بر كشاورزي و توليد برق آبي، مسائل ترين پروژه در جامع

 اجتماعي همچون صنعت، حمل ونقل، معدن، ارتباطات، بهداشت، آموزش، توريسم، -اقتصادي

 نيروگاه برق آبي 19 سد و 22 پروژه عمده و 13گيرد و شامل ميو مسائل زيربنايي را در بر 

 ميليارد دالر است 32باشد و هزينه اجراي آن بالغ بر  ميبر روي شعبات رودهاي دجله و فرات

)Kibaroglu, 2007: 153-145.(رسيد كه تكميل آن تا مي به اتمام 1990پروژه بايد تا سال اين

 درصد و 40پس از تكميل اين پروژه سوريه .  تعويق افتاد2010 و  سپس تا سال 2005سال 

 در اثر به آب بستن سد 1990در سال . اهد داد درصد آب فرات را از دست خو90-80عراق 

 ميليون هكتار از 7/1اين پروژه . آتاتورك، جريان آب فرات به مدت يك ماه كامالً قطع شد

درصد از كل زمينهاي قابل آبياري تركيه است را آبياري كرده و 20زمينهاي منطقه كه شامل

برق آبي تركيه خواهد بود را توليد  درصد از پتانسيل 22 مگاوات ساعت برق كه 27000ساالنه 

 :Sahan and et al, 2001( مگاوات ساعت آن نصب شده بود 7500، 1998خواهد كرد، تا سال 

 درصد پتانسيل آبي تركيه 28 ميليارد مترمكعب آب كه 50پس از تكميل اين پروژه، ساالنه ). 3

جاد شده ايمنطقهر اين  ميليون شغل مستقيم د5/3است ذخيره خواهد شد و همچنين بيش از 

).Wolf and Newton, 2008: 3( برابر افزايش خواهد يافت 5و درآمد مردم منطقه 

1 -Southeastern Anatolia Project (Guneydogu Anadolu Projesi or “GAP”)
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 خط لوله آب صلح-4-3-3

رئيس جمهور تركيه مطرح » تورگوت اوزال« توسط 1980خط آب براي صلح در اواخر دهه 

آب را از ) ب ميليون متر مكع6روزانه ( ميليارد مترمكعب 2/2اين طرح ساالنه . شد

ريزند را به كشورهاي كم آبميهاي سيحان و جيحان تركيه كه به درياي مديترانه رودخانه

 متحده عربي منتقل خواهد ماراتابحرين، قطر و عمان و، كويت، اردن، عربستانسوريه،

اين خط لوله پس از عبور از سوريه در اردن به دو شاخه غربي به طول ) 3نقشه شماره (كرد

 و  و جده، مدينه مكه شهرهاياردن، غرب عربستان سعودي و همچنين كيلومتر براي2650

 كيلومتر براي كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس و شرق 3900شاخه شرقي به طول 

گرفت متري زمين قرار خواهند لوله در عمق دوخط هر دو . شودميعربستان تقسيم 

)Murakami, 1995: 43- بودجه و پروژه را مطالعه  اين1998يي در سال اآمريكيك شركت). 45

اين پروژه در . كرده است سال برآورد 15زمان انجام آنرا و  دالر دميليار20آن را مورد نياز

 تركيه را در مركز طرحهاي آبي خاورميانه قرار خواهد داد ولي عالوه بر موانعي ،صورت تحقق

دليل هراس از وابستگي مضاعف به تركيه، نسبت همچون هزينه و زمان زياد آن، اعراب نيز به 

 اسرائيل نيز در ابتدا تمايل زيادي به استفاده از اين خط لوله .به اجراي اين طرح مردد هستند

داشت ولي به علت ترس از انفجار آن و همچنين عبور آن از سوريه، آن را از اولويت 

تركيه براي فروش آب خود، استفاده از پيشنهادهاي ديگر . طرحهاي آبي خود خارج كرده است

به كشورهاي » مناوگات«هاي پالستيكي بزرگ براي حمل آب از رودخانه از تانكر و كيسه

. باشدخريدار مي

 تجزيه و تحليل-5

قرار گرفتن منطقه خاورميانه در كمربند خشك جهان و وجود منابع آب محدود و مشترك در 

عيت و تقاضاي آب، اين منطقه را به يكي از كانونهاي اين منطقه و همچنين روند افزايش جم

50بطور كلي . بحراني در ارتباط با منابع آب و تنشها و رقابتهاي ناشي از آن تبديل كرده است

زدايي كنند و يا آب را نمكهاي آبريز  مشترك زندگي ميدرصد جمعيت اين منطقه در حوضه

يك هر مسائل هيدروپليتيك موجود در . كنند ميكرده و يا از پمپ براي برداشت آب استفاده
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.گيردصورت جداگانه مورد تجزيه و تحليل قرار ميهاز سه حوضه مورد مطالعه ب

هاي مورد مطالعه، روند رشد ترين مسئله موجود در هريك از حوضهيكي از اساسي

جمعيت در نرخ رشد . جمعيت و به تبع آن افزايش نيازهاي آبي و تبعات ناشي از آن است

با توجه به . آيد درصد بود كه رشد بااليي به حساب مي49/2 برابر با 2005حوضه نيل در سال 

 ميليون در سال 380 به 1950 ميليون نفر در سال 91، جمعيت اين حوضه از 5جدول شماره 

بيني پيش. باشد برابر شده جمعيت در طي نيم قرن مي4 رسيده كه حاكي از بيش از 2005

نرخ رشد جمعيت در دو .  ميليون نفر افزايش يابد587 به 2025ود اين تعداد در سال شمي

كشور از سه كشور عمده مصرف كننده آب نيل، يعني اتيوپي و سودان باالتر از ميانگين رشد 

2025 در سال 110 به 2005 ميليون در سال 77جمعيت اين منطقه است و جمعيت اتيوپي از 

 ميليون نفر افزايش خواهد يافت كه اين مسئله و توليد برق و غذا براي 54 به 40و سودان از 

اين جمعيت رو به افزايش، بر ميزان برداشت آب اين كشورها به عنوان كشورهاي واقع در 

نفوذ و اقدامات رقباي .  گذاشته و مصر را دچار مشكالتي خواهد كردتأثيربخش علياي نيل 

. باشديل نيز از ديگر مسائل مطرح در اين حوضه ميمصر در كشورهاي بخش علياي رود ن

اسرائيل عالوه بر اينكه با بهانه قرار دادن يهوديان فالشا در اتيوپي و تالش براي انجام اقدامات 

اي براي آنها كه مستلزم استفاده بيشتر از آب نيل سفيد است، در ساير كشورهاي بخش توسعه

.دهداي در ارتباط با توسعه كشاورزي آنها انجام ميهعلياي نيل سفيد نيز فعاليتهاي گسترد

اي مصر روابط نزديكي با سودان دارد و در امور ايران نيز به عنوان يكي از رقباي منطقه

كند كه قابليتهاي ايران در امور سدسازي و توسعه روستايي و توسعه اين كشور مشاركت مي

. برداشت آب سودان از رود نيل را افزايش دهدتواند توان انتقال اين تجربيات به سودان مي

 اين كشور در جهت جلوگيري از هدر رفتن مؤثرناآراميهاي جنوب سودان نيز مانع از اقدامات 

 درصد آب نيل سفيد در باتالقهاي سواد و تسريع جريان آب نيل به سمت شمال كشور 50

سودان نيز موجب رونق اين تقاضاي فزاينده كشورهاي عربي براي واردات دام از . شودمي

شود كه اين مسئله نيز به نوبه خود به علت نياز به توليد علوفه بخش از اقتصاد كشور مي

اتيوپي از كشورهاي پيشگام در اتحاديه . باشد ميمؤثربيشتر، بر ميزان استفاده سودان از آب نيل 

قايي دريافت كند، در بخشهاي باشد و چنانچه بتواند وامهايي را از بانك توسعه آفريآفريقا مي
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 مستقيمي بر ميزان آب نيل تأثيرزيربنايي نظير ساخت سد و نيروگاه به كار خواهد گرفت كه 

.تر خواهد شدحوضه پيچيدهاين بطور كلي با گذشت زمان مسائل آب در . سفيد خواهد داشت

ون نفر در  ميلي4، جمعيت حوضه رود اردن بدون محاسبه سوريه، از 8طبق جدول شماره 

 رسيده است و ميانگين رشد جمعيت اين حوضه 2005 ميليون نفر در سال 20 به 1950سال 

2025 ميليون در سال 27 ميليون به حداقل 20شود جمعيت از بيني ميپيش. باشدنيز باال مي

ها و كمترين ميزان  درصد مربوط به فلسطيني4/3بيشترين ميران رشد جمعيت با . افزايش يابد

 مترمكعب در سال 535متوسط سرانه آب اين حوضه از . يز مربوط به لبنان و اسرائيل استن

كمترين سرانه آب مربوط به .  كاهش خواهد يافت2025 مترمكعب در سال 428 به 2005

از . تواند جوابگوي نيازهاي آنها باشدكه به هيچ وجه نمي.  مترمكعب خواهد بود47فلسطين با 

در اين حوضه كه ارتباط مستقيمي با ميزان مصرف آب دارد، تمايل زياد مسائل موجود ديگر 

باشد كه حاضر به صهيونيستها به انجام امور كشاورزي با تمسك به دستورات تورات مي

محصوالت  زيادي بر خودكفايي بويژه درتأكيدواردات مواد غذايي از خارج نيستند و 

يز تمايل زيادي به داشتن باغات مركبات و زيتون ها ناز طرف ديگر فلسطيني. كشاورزي دارند

 درصد آب اين 90هاي رود اردن باعث شده تا هم اكنون استفاده زياد از آب سرشاخه. دارند

رودخانه قبل از رسيدن به بحرالميت مورد استفاده قرار گيرد و اين مسئله عالوه بر افزايش 

اين روند موجب مطرح شدن . شودنيز ميميزان شوري اين درياچه به مرور باعث خشكيدن آن 

رغم نياز پيشنهادهايي براي انتقال آب از درياي سرخ و مديترانه به اين دريا شده است ولي علي

ها به آب و استفاده فراوان اسرائيل از آبهاي زير زميني كرانه باختري، همچنانكه شديد فلسطيني

هاي پيشنهادي كانالها از كرانه باختري شود هيچ يك از مسير مالحظه مي2در نقشه شماره 

توان گفت در آينده مسائل حوضه رود اردن حادتر خواهد چرا كه بطور كلي مي. كندعبور نمي

ها و وجود تبعيض در استفاده از منابع كمبود آب و افزايش تقاضاها بويژه از طرف فلسطيني

. قرار خواهد دادتأثيرانه تحت زدايي آب مسائل صلح خاورميآب و همچنين هزينه زياد نمك

، با وجود اينكه ميزان رشد جمعيت در حوضه دجله و فرات 10مطابق جدول شماره 

 درصد داري 7/2نسبت به نيل و رود اردن كمتر است ولي عراق و سوريه با نرخ رشد ساالنه 

ليون در  مي189 به 1950 ميليون نفر در سال 47جمعيت اين حوضه از . باشندرشد بااليي مي
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ميزان .  ميليون نفر افزايش يابد245 به 2025شود تا سال بيني مي رسيده و پيش2005سال 

شود در سال بيني مي مترمكعب بوده كه پيش2761 برابر با 2005سرانه آب اين حوضه در سال 

 درصد 51هاي فرات و  درصد از سرچشمه94.  مترمكعب كاهش يابد2014 به 2025

در سالهاي در تركيه مصرف آب شود ه در تركيه قرار دارند و پيش بيني ميهاي دجلسرچشمه

كه موجب تغيير الگوهاي زندگي و  افزايش شهرنشيني افزايش جمعيت،: به داليلي همچونآتي

 توسط هاي آبيارييك رشته پروژهشود، اجراي مصرف و در نهايت افزايش مصرف آب مي

شود و همچنين  بيشتر ميت براي منابع آب در كشوربا اتمام آنها درخواسكه) گپ(دولت 

 و روند شتابان صنعتي شدن كه نياز به الكتريسيته را افزايش داده و صنعتيافزايش سريع مناطق

باشد و مجبور است به برق آبي تكيه كند،كشور نيز فاقد سوخت فسيلي براي توليد برق مي

آنكارا از كمبود آب رنج هرهاي بزرگي همانندشهم اكنون نيز . بسيار سريع افزايش پيدا كند

ل تركيهواحدر امتداد سشود مصرف آب  گسترش فزاينده توريسم در تركيه باعث مي.برندمي

مصرف به  بايد كهزيادي آب به علت توريستي بون آن مناطق بسيار باال رود و مقدار 

افقنامه جامع بين تركيه و عدم وجود مو.  به اين مسئله اختصاص داده شودديرسميكشاورزي 

كشورهاي پايين دستي در مورد آب و ديدگاههاي متناقض هر يك از اين كشورها و همچنين 

كيفيت آب . تواند منجر به بروز تنشهايي شودافزايش نيازهاي همه كشورهاي اين حوضه مي

ودهاي باشد، استفاده زياد از سموم و كنيز يكي از مسائل اساسي مطرح در اين حوضه مي

شميايي به علت گسترش كشاورزي در كنار كاهش ميزان آب و افزايش شوري آن، باعث شده 

تا كشورهاي پايين دستي با مشكالتي در تأمين آب شرب خود مواجه شوند كه هم اكنون 

بطور كلي در . باشدسوريه در تأمين آب و برق شهرهاي خود از جمله دمشق دچار مشكل مي

به مديريت منابع آب و فروش آن به كشورهاي نيازمند وجود دارد كه تركيه تمايل زيادي 

هايي از هاي پالستيكي نمونهپيشنهاداتي همچون خط لوله صلح و حمل آب با كشتي و كيسه

باشد ولي وجود برخي مسائل نظير ترس از وابستگي بيشتر به تركيه و همچنين اين تالشها مي

. باشدموانع تحقق آنها ميهزينه و زمان اجراي اين طرحها از 
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گيري نتيجه-6

قرار گرفتن خاورميانه در كمربند خشك جهان و كمبود بارش در اين منطقه در محدوديت 

 درصد جمعيت جهان در 5رغم اينكه كه عليطوريه است، بمؤثرميزان منابع آب اين منطقه 

قابل دسترس جهان در اين منطقه  درصد منابع آب شيرين 1كنند ولي تنها اين منطقه زندگي مي

50بيش از . بسيار ناهمگن استنيز در منطقه خاورميانه توزيع منابع آب شيرين . قرار دارد

و از منابع كرده مشترك زندگي زندگي آبي هاي درصد از جمعيت اين منطقه در حوضه

ائلي همچون نرخ رشد باالي جمعيت در اين منطقه در كنار مس. كنندبرداري ميمشترك بهره

ارتقاء سطح زندگي و بهداشت، گسترش شهرنشيني و تغيير الگوهاي مصرف، گسترش صنعت 

ميزان استفاده از منابع آب را افزايش داده و موجب بروز رقابتهايي براي ... و كشاورزي و 

عنوان كشور فرادستي هدر حوضه دجله و فرات، تركيه ب. استفاده از اين منابع محدود شده است

در حال افزايش استفاده از آبهاي اين رودها ... ه علت اجراي پروژه گپ، گسترش توريسم و ب

از طرف ديگر در كشورهاي فرودست نيز نرخ رشد جمعيت باال بوده و تقاضا براي . باشدمي

استفاده از آب اين رودها رو به افزايش است كه اين مسئله نوعي تضاد منافع را در اين حوضه 

ها، و شور شدن كشكاهش كيفيت آب به علت استفاده زياد از كودها، آفت. ده استبوجود آور

عدم وجود موافقتنامه جامع بين . نيز از مسائلي است كه در اين حوضه رو به افزايش است

. تواند تنشهايي را در اين حوضه موجب شودكشورهاي اين حوضه نيز از مسائلي است كه مي

.كندوان هيدرو هژمون عمل ميتركيه در اين حوضه به عن

در حوضه رود نيل نيز كه از نرخ رشد جمعيت بااليي برخوردار است نيز مسائل متعددي 

باال بودن نرخ رشد : توان به مواردي همچونبر سر استفاده از آب اين رود وجود دارد كه مي

رقباي مصر در جمعيت در كشورهاي بخش علياي اين رود بويژه در اتيوپي و سودان، مداخله 

كشورهاي بخش علياي رود نيل، ناآرامي در جنوب سودان و ناكامي دولت سودان در تسريع 

جريان آب نيل سفيد به سمت شمال، اجراي پروژه رودخانه مصنوعي در ليبي اشاره كرد كه 

. تواند موجب حساسيت مصر و افزايش تنشها در اين حوضه شودهمه اين مسائل مي

 حوضه رود اردن نيز بدون ارتباط با افزايش جمعيت و افزايش تقاضا مسائل موجود در

باال : توان به مواردي همچوناز مسائل موجود در حوضه رود اردن مي. باشدبراي آب نمي
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ها، استفاده ها، ناچيز بودن سرانه آب فلسطينيبودن نرخ رشد جمعيت بويژه فلسطيني

 تمايل زياد به انجام امور كشاورزي و خودكفايي در آميز اسرائيل از آبهاي اين حوضه،تبعيض

هاي آبهاي زيرزميني در اثر اين زمينه بويژه از جانب صهيونيستها، روند شور شدن سفره

ها بويژه در مناطق ساحلي، عدم عبور برداشت زياد آب و هجوم آب دريا به اين سفره

رانه باختري و عدم توجه به نيازهاي مسيرهاي كانالهاي پيشنهادي انتقال آب به بحرالميت از ك

ترشدن آبي اين منطقه و هيدروهژموني اسرائيل در اين حوضه اشاره كرد كه موجب پيچيده

.مسائل اين حوضه و افزايش تنش خواهد شد

رسد در صورت تحقق طرحهاي مربوط به خط لوله آب صلح و حمل پايان به نظر ميدر

 الگوي جديدي از مناسبات قدرت در منطقه خاورميانه را تواندآب بوسيله كشتي از تركيه مي

هاي نفتي دهران در خليج فارس به موجب شود و قدرت را از جنوب خاورميانه و از حوضه

. شمال خاورميانه و دشتهاي پر آب هرّان در آناطولي جنوبي منتقل كند
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