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ABSTRACT
The link between national security and water has become one of the main pillars of
government issues in regional and international relations Strategic supervision along
with control and evaluation plays a fundamental and decisive role in leading stability
and proper management. From the Islamic Perspective, monitoring is one of the
basic issues in the religious, political and social fields. This study has examined the
situation of realization of general policies of the system in the defense industry,
considering the strategy of the Supreme Leader, based on organizing the issue of
monitoring the implementation of policies, while examining the paradigms and
models of strategic monitoring of policy implementation at the national and
transnational levels. The main purpose of this study was to provide a model of
strategic oversight of the implementation of the system's general policies in the
defense industry. In terms of purpose, application and development and its research
method, this research, is a mixed method. In this research, first qualitative data then
quantitative data have been collected. The combination of qualitative and
quantitative data is also exploratory; Thus, in the first stage, qualitative approaches
have been used to achieve the main elements of the model of monitoring and
controlling the implementation of general policies of the system (during
implementation) in the defense industry, and in the second stage, the identified
elements and variables have been completed and validated with a quantitative
approach. The presented model consists of 7 dimensions, 33 components and 86
indicators, which systematically include in-situ monitoring. Dimensions include
overseeing the development of policy-making translators, overseeing policy-making
contexts, and overseeing policy implementation requirements.
Keywords: Controlling Sample, General Policy, General Policy, Defensive
Industry.
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چکیده
پیوند میان امنیت ملی و آب در عصر حاضر یکی از ارکان اصلی مسائل دولتها در روابط منطقهای و بینالمللی است .در وابستگی
امنیتیای که کشورهای مجموعههای امنیتی با هم دارند و قابل اغماض هم نیست ،منابع آب مشترک ،این نوع وابستگی را دوچندان
میکند .با تهدیدات زیستمحیطی که به دالیل سوءمدیریتی ،افزایش جمعیت ،کاهش منابع و  ...نمایان شده است ،منابع آب و
نحوه برداشت و دسترسی به آن ،یکی از دغدغههای مهم دولتهایی که با بحران کمآبی مواجه هستند بدل گشته است .این مهم در
مجموعههایی هیدروپولیتیکی ،امنیت ملی را بیشتر درگیر میکند .با هر نوع چالش در روابط میان کشورهای این مجموعهها ،نحوه
بهرهبرداری از منابع آب مشترک مانند رودخانهها ،تحت تأثیر قرار میگیرد؛ به ویژه برای کشورهایی که در باالدست یا پاییندست
قرار دارند ،نوع برداشت و بهرهبرداری متفاوت خواهد شد .این مسئله باعث شده تا این مقاله به این موضوع بپردازد .هدف اصلی
مقاله ،واکاوی مسائل هیدروپولیتیکی در روابط ایران و عراق در محدوده استانهای کرمانشاه و ایالم است که با روش کیفی و با
رویکرد و ماهیت روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و سایتهای اینترنتی انجام گرفته است .پرسش اصلی
مطرحشده این است که آیا تهدید امنیت آبی در منطقه غرب کشور به تهدید امنیت ملی دو کشور ایران و عراق میانجامد؟ یافتهها
نشان میدهند با توجه به نیاز استانهای مرزی کرمانشاه و ایالم در ایران به منابع آب برای کشاورزی و کاهش سطح آبهای
زیرزمینی در این دو استان ،همچنین وابستگی مردم عراق به آب رودهای دجله و فرات و چالشهایی که این کشور با ترکیه و
سوریه دارد ،روابط هیدروپولیتیکی بین دو کشور ایران و عراق رو به چالش است .همچنین باید به این نکات نیز اشاره کرد که
وضعیت آینده روابط هیدروپولیتیکی دو کشور ،متأثر از ثابت بودن میزان ذخایر آب تجدیدپذیر ،افزایش جمعیت ،باال رفتن کیفیت
زندگی ،توسعه صنایع و کشاورزی و خشکسالی خواهد بود که رودخانههای مرزی ،نقشی به مراتب بیشتر در تأمین منابع آبی پیدا
خواهند کرد؛ بنابراین ،منطقه غربی کشور به عنوان یکی از حوضههای آبریز ایران در مجموعه هیدروپولیتیکی حوضه دجله و فرات،
با چالشهایی در بهرهبرداری از منابع آب روبهرو است و روابط هیدروپولیتیک ایران و عراق ،امنیت ملی دو کشور را تهدید
میکند.
کلیدواژهها :امنیت ملی ،هیدروپولیتیک ،مجموعههای هیدروپولیتیک ،مناطق مرزی ،ایران ،عراق.
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مقدمه
امنیت یکی از نیازهای اساسی برای زندگی و بقا انسان است .نیاز بهه امنیهت فقهط از احسها
انسان ،نشأت نمی گیرد .تأمین امنیت و احسا

خطهر

داشتن محیط امن از حقهوق اساسهی بهرای مهردم در ههر

جامعهههای اسههت .امنیههت ،یکههی از تأثیرگههذارترین مؤلفهههههها بههر توسههعه و پیشههرفت درون کشورهاسههت
(حشمتیجدید و حقیقت .)130 :1399 ،امنیت و امنیت ملی درون جوامهع بهه واسهطه کم هود و کهاهش
منابع ،مورد تهدید قرار میگیرد .برای مثال ،دسترسی نامناسب و ناکهافی بهه منهابع آب ،امنیهت انسهان و
امنیت ملی کشورها را تهدید می کند .آب به تدریج در حال ت دیل شدن به کاالیی راه ردی است .ایهن
روند در منهاطق کهم آب ،از شدت و حدت بیشتری برخوردار است .اختالف بر سر کمیت منابع آب و
مسئله کاهش منابع آب ،بهرخالف مشکالت مربوط به کیفیت آب ،بهه دشهواری قابهل حهل اسهت و در
بسیاری از موارد ،عاملی برای درگیری و منازعه میان کشورها می باشد (بوربهور و ع اسهی.)134 :1400،
به ویژه در مجموعههای امنیتی که وابستگیهای امنیتی دارند مسئله آب میتواند بهه یکهی از ابعهاد مههم
مسائل راه ردی میان آنها بدل شود .در مجموعههای هیدروپولیتیکی امنیتی ،مسئله آب و بههرهبهرداری
از منابع آبی مشترک ،به عنوان موضوع اصلی شکل گیهری ایهن مجموعهه هها اسهت .از هشهت مجموعهه
هیدروپولیتیکی که کهل )2010( 1نام میبرد ،دو تا از آنها در خاورمیانه و در منطقه عربی قهرار دارنهد.
مسئله کم ود آب در منطقه خشک عربی اهمیهت بهاالیی دارد ،جهایی کهه کم هود آب همیشهه واقعیهت
سخت و من ع تکرار درگیری بوده است؛ بنابراین ،مدیریت صحیح منهابع آب مشهترک بهه عنهوان یهک
مؤلفه اصلی امنیت آب و توسعه پایدار در کشورهای عربی شناخته شده است ( INVENTORY OF

.)SHARED WATER RESOURCES IN WESTERN ASIA, 2013: 7
اینگونه اسهت کهه آب مرزههای سیاسهی را نمهی شناسهد .در سراسهر جههان 263 ،حوضهه رودخانهه
فرامرزی و حداقل  300سفره آب فرامرزی و سیستم آبخوان وجهود دارد .ماهیهت مشهترک ایهن منهابع،
فرصتی برای همکاری است ،اما چالش هایی را نیهز در قالهب افهزایش نهزاع ،آلهودگی و اسهتفاده بهدون
هماهنگی از سوی کشورهای حاشیه ساحلی ایجاد میکند .استفاده بهینهه و محافظهت مهؤثر از آب ههای
مرزی فقط در صورت اسهتفاده کشهورهای سهاحلی ،کهه اصهول آب مجتمهع را در مهدیریت منهابع آب
) (IWRM2با روحیه همکاری اعمال میکنند ،امکانپذیر است ( INVENTORY OF SHARED

 .)WATER RESOURCES IN WESTERN ASIA, 2013: 7همکاری بین کشهورها بهر سهر
1. Jenny R. Kehl
2. Integrated Water Resources Management
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منابع آب به میزان زیادی بها روابهط سیاسهی و اقتصهادی و میهزان اطمینهان و اعتمهاد سیاسهی طهرفین بهه
یکدیگر ارت اط دارد ،تا زمانی که کشورهای حاشیه رودخانه دیدگاههای سیاسی مشترک داشهته باشهند
یا روابط اقتصادی و تجاری گسترده ای با یکدیگر داشته باشند این عامل امکهان همکهاری و در نهایهت
دستیابی به توافق بین آن هها را افهزایش مهیدههد (به کرنهر و ناتاشها .)15 :1993،بهرعک

زمهانی کهه

کشورهای حاشیه رود فاقد روابط سیاسی و اقتصادی گسترده هستند و یا تاریخچههای از خصهومت بهین
آن ها وجود داشته باشد ،این عوامل در نهایت به عدم اعتماد سیاسی بهین کشهورهای حاشهیه رود منجهر
میشود ،که احتمال همکاری را کاهش میدهد .در چنین شرایطی کشورهای بخش باالدست رود سعی
می کنند که از آن به عنوان یک اهرم سیاسی اقتصادی بهرای تحهت فشهار قهرار دادن کشهورهای بخهش
پاییندست رود استفاده نمایند .تداوم همکاری بین کشورهای حاشیه رودخانهههها ،نیازمنهد دسهتیابی بهه
توافق تمام کشورهای حاشیه آن و تقسیم منصفانه آب بین آنهاست (حافظنیا.)69 :1383،
کشورهای ایران و عراق در مجموعه هیدروپولیتیکی حوضهه دجلهه و فهرات ،قهرار دارنهد .براسها
آمار ،چالشهای آبی که در ایران اتفاق افتاده ،و موضوعاتی از ق یل انتقال آب میانحوضهای که مطرح
شده است ،نشاندهنده دغدغههای رفع کم ود آب برای برخی مناطق و شهرها در کشور است .در اینجا
مسئله اصلی قابل طرح این است که چالشهای منطقه مهرزی غهرب کشهور از نظهر وضهعیت منهابع آب
چگونه است؟ آیا ممکن است منابع آب مشترک ،امنیت ملی دو کشور ایهران و عهراق را تهدیهد کنهد؟
بنابراین ،با بررسی متغیر مستقل امنیت آبی در مجموعههای هیدروپولیتیک و وابسته بهودن متغیهر امنیهت
ملی به آن ،با توجه به سطح توسهعه منطقهه مهرزی غهرب ایهران ،وابسهتگی ایهن منطقهه بهه کشهاورزی و
بهرهبرداری از منابع آبی مشترک ،تنشهایی را ایجاد کرده و در آینده نیز ممکن اسهت امنیهت ملهی دو
کشور را با تهدیداتی مواجه کند.

پیشینه پژوهش
در بررسی پیشینههای (داخلی و خارجی) مرت ط با موضوع مقاله ،میتوان به ایهن پهژوهشهها اشهاره
کرد:
جدول  .5پیشینههای داخلی و خارجی مرتبط با موضوع مقاله
سال

نویسنده

نوع

عنوان

نتیجه

1394

فرشتهپور و
همکاران

مقاله

چالشهای ژئوپلیتیک
منابع آبهای
زیرزمینی با تأکید بر
منابع مشترک ایران

مشکالت پیش روی ایران در بهرهبررداری از آبخروانهرای
مشررترک بررا همسررایگان شررر ی و غرب ری تبیررینشررده و
راهکارهای الزم برای مدیریت بهررهبررداری از ایرن منرابع
مرزی پیشنهاد شده است.
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سال

نویسنده

نوع

عنوان

نتیجه

1396

مهکویی

مقاله

تحلیلی بر بحران منابع
آب در کشورهای
اسالمی منتخب

کشورهای مطرح در این مقاله در وضعیت بحرانری از نظرر
منابع آبی رار دارند.

1396

موسوینیا

مقاله

چالشهای
هیدروپولیتیک:
مطالعه موردی ایران و
عراق

رشررد جمعیررت ،گسررترش شررهرها ،توسررعه کشرراورزی،
بحران های زیست محیطری و صرنایع از عوامر بره وجرود
آمدن چالشهای هیدروپولیتیک در روابر ایرران و عرراق
میباشند.

1397

نیرومندفر و
شهیدی

مقاله

هیدروپولیتیک ایران و
عراق و بهینه کردن
مصرف آبهای
مشترک مرزی

هیدروپولیتیک ایرران در برخرورد برا عرراق بایرد رویکرردی
تنشزدا و هیدرودیپلماسی داشته باشد و چشر انرداز آینرده
هیدروپولیتیک ایران و عراق میبایسرت برر محرور مردیریت
مشترک دو کشور در اروندرود باشد.

1399

روغنی و
همکاران

مقاله

هیدروپلیتیک
آبخوانهای فرامرزی:
به سوی همکاریهای
کاربردی

به مرور تعدادی از مه ترین توافقات انجام شده در عرصره
جهررانی در ررارههررای اروپررا ،آفریقررا و آمریکررا پرداخترره و
تجربیات حاص از هر کدام را بررسی میکند .در نهایت برا
توجه به نقرا روت و ضرعف موجرود در فراینرد ایجراد و
دوران حیات این موافقت نامه هرا ،چرارچوبی بررای تردوین
موافقت نامه های کاربردی ارائه شده که می تواند بره خروبی
در ح مسائ مربو به آبخروان هرای فرامررزی اسرتااده
شود.

1400

بوربور و
عباسی

مقاله

تأثیر بحران
هیدروپولیتیک بر
زیستپذیری مناطق
جغرافیایی با تأکید بر
جغرافیای مرزی ایران
و افغانستان

با توجه به شکننده بودن جغرافیای منطقه مررزی ایرران و
افغانستان هرگونه دخالتی در اکوسیست طبیعری منطقره
منجر به وارد آمدن ضربات اساسی بر عناصر زیستپرذیری
منطقه و تضعیف توان ا تصادی و اجتماعی منطقه خواهد
شد.

2012

سوهاردیمن
1
و گئوردانو

مقاله

فرایند محوری در
تجزیهوتحلی منابع
آبهای مرزی

رویکردهای مطرحشده در این مقالره مریتواننرد درک مرا از
نتایج آبهای مرزی بینالمللری را بهبرود بخشرند و تمرکرز
جدیدی را در مورد چگونگی شک گیری شبکههای اتحادهرا
و شک دهی مناظر تصمی گیرری در سرطوح و عرصرههرای
مختلف حکومت نشان میدهد.

مقاله

هیدروجغرافیا

با کمک فناوریهرا و مهندسری نروین کشرورهای همسرایه،
میزان آبهای جاری در افغانستان برا روش علمری محاسربه
گردد تا در برنامههای آینده کشور و تصمی گیریها در ایرن

2016

جی شرودر

2

1. Souhardimn and Geourdaneo
2. J Sheroder
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سال

نتیجه

نویسنده

نوع

عنوان

1

مقاله

ماهیتشناسی سیاسی
مدیریت مشترک آب

مدیریت مشارکتی موجب تقویت همکاریهای برنامهریزی
مشارکت آبی در آینده خواهد شد.

مقاله

مدیریت شوری در
رودخانه [اروندرود]

همکاری کشورهای همسایه میتواند در محافظت و مرا برت
این رودخانه تأثیرگذار باشد.

هیدروپولیتیک بین
حوضهای برای
تخصیص بهینه منابع
آب

در ارتبا با حوضه سایدرود ایران دو سناریو ارایه میدهنرد
که سناریوی اول مربو به تخصیص آب با سردهای موجرود
و سدهای در حال ساخت است .سناریوی دوم بره تخصریص
آب اضافه میکند کره سردهایی کره هر اکنرون در مرحلره
مطالعه هستند به مروارد در نظرر گرفترهشرده در سرناریو 1
اضافه میشود .ضریب جینی تحت سناریوی اول حردود 0/1
است که نشانگر غلبه عدالت ا تصادی حروزه اسرت .ضرریب
جینی تحت سناریوی دوم حدود  0/4است که نشاندهنرده
افررزایش برریعرردالتی در تخصرریص آب در هنگررام بررسرری
عملکرد آینده سدها در حال بررسی است.

درت نرم ،ائتالفهای
گاتمانی و انتقال آب
بین حوضهای مطرح
شده میان دریاچه چاد
و رودخانه کنگو

این مقاله به بررسری فعر و اناعراالت آب مررزی برین دو
حوضه نسبتاً ک تحقیرق دریاچره چراد و رودخانره کنگرو
میپردازد .این نشان مریدهرد کره چگونره برازیگران غیرر
دولت ری (برره وی رژه شرررکتهررا منجررر برره تغیی رر شررک
سیاستهای فرامرزی آب شدهاند.

زمینه به آنها استناد شود.
2017

هرینگتون
2

2018

راهی

2020

لویسیجا و
همکاران

مقاله

2020

کانرسایان و
3
همکاران

مقاله

با بررسی پیشینههای پژوهش ،آب به عنوان مسئله و موضوعی که در این قرن ( )21به عنوان یکی از
چالشهای مهم و مطرح در روابط داخلی و خارجی کشورها در برخی مناطق نقش دارد ،پی مهیبهریم.
مثالً در مقاله فرشتهپور و همکاران ( )1394بیان میکنند که ایران با وجود یازده آبخوان مرزی در شمال
غرب و شمال شرق و بحرانی بودن وضعیت  78درصد منابع آب زیرزمینهی خهود و همچنهین تحرکهات
منطقهای کشورهای همسایه ،نیازمند اتخاذ رویکردی همکارانه م تنی بر امنیت انسانی در زمینه آبههای
زیرزمینی است .نیرومندفر و شهیدی ( )1397بیان میکنند که اگر عراق از قدرت باالیی برخوردار باشد
تهدیدی برای ایران به حساب میآید ،چون همیشه از طرف زمامداران عراق عنوان شده که مرز آبهی و
دسترس هی عههراق بههه آبهههای آزاد بهها محههدودیت زی هادی مواجههه اسههت؛ بنههابراین ،عههراق در صههورت
1. Harington
2. Khayyun Amtair Rahi
3. Ramazan Caner Sayan, Nidhi Nagabhatla, Marvel Ekwuribe
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برخورداری از قدرتی باالتر به طور قطع اقدام به حل مشکل ژئوپهولیتیکی خهود خواههد کهرد و بحهران
ژئوپولیتیکی را با به دست گرفتن ارزش و منفعت جغرافیایی (اروندرود) و تسهلط بهر آن ،بهه نفهع خهود
کنترل خواهد کرد .اما در این مقاله به طور خاص به چالشهای هیدروپولیتیکی در غرب ایهران و تهأثیر
آن بر روابط ایران و عراق پرداخته شده است.

مبانی نظري
منطقه مرزي
بر م نای نظر فیلیپ جونز و تریور وایلد ،1مناطق مرزی اساساً به عنوان مناطق حاشیهای و توسعهنیافته
شناخته میشوند .این حاشیهای بودن اگرچه میتواند معلول شرایط جغرافیهایی منطقهه مهرزی باشهد ،امها
اساس هاً پدیههده مههرزی بههودن ،بس هیاری از امکانههات و قابلیههتهههای آن منطقههه را نیههز مضههمحل م هیکنههد
(زرقانی .)219 :1398،این دو پژوهشگر ،با تکیه بر پایه های نظریه مکهان مرکهزی کریسهتالر و کارههای
لوش 2ابراز کردند که توسعه نیافتگی مناطق مرزی مربوط به دو محور محدودیت های تجهارت خهارجی
در نواحی مرزی و تهدیدهای نظامی و عوامل ناامنی اسهت .آنهها بیهان مهیکننهد کهه شههرهای واقهع در
نواحی مرزی ،در توسعه خود با محدودیت هایی روبه رو هسهتند .آنهان همچنهین بهه پیهروی از روملهی و
مینچی ( )1991معتقدند که «نواحی مرزی ،عالوه بر پدیده توسعه نیهافتگی ناشهی از موقعیهت جغرافیهایی
خود همچون دوری از مرکز ،تأثیر مستقیم مرزها را در ساختار فضایی و کال دی آنها منتقهل مهی کننهد»
(« .)Jones & Wild,1994 : 270نکته قابل تأمل ایهن اسهت کهه در اسهتانههای مهرزی برخهوردار از
ضعف اقتصادی و فرهنگی ،سطوح دغدغههای امنیتی نیز گستردهتر است .بهه همهین منظهور شناسهایی و
مهار پارامترهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،که قابلیت ت دیل به تهدید امنیتی را دارند ،باید با توجهه
به مؤلفه های امنیتی مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا در صورت باال بودن ضریب رکود اقتصادی ،بیکاری و
فقر نمهیتهوان نسه ت بهه تحقهق امنیهت فراگیهر در سهطح اسهتانههای مهرزی ،خوشه ین بهود» (سهرور و
همکاران.)27-28 :1393،

1. Philip Jones & Trevor Wild
2. Losch
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جدول  .1مؤلفهها و مشخصات مناطق مرزی کشورها
مؤلفه
دوری از مرکز

مشخصات
بیانگر فاصله مکانی -جغرافیایی مناطق مرزی از سرزمین اصلی است.

انزوا و حاشیهای
بودن

مناطق مرزی ،به ویژه در کشورهای در حال توسعه و توسعهنیافته ،بیانگر تااوتهای عمیق
عملکردی -ساختاری هستند.

ناپایداری الگوی
اسکان و سکونت

به دلی شرای جغرافیایی مناطق مرزی که به طور معمول مناطق با طبیعت خشن و
صعبالعبور هستند.

نظام و الگوی
مراودات و تبادالت

مناطق مرزی با توجه مو عیت مراودههای خود در مرز سیاسی بین دو کشور ،از فرصت و
ظرفیت الزم برای تقویت کنشهای ا تصادی ویژه برخوردارند.

تااوتهای فرهنگی و
ومی و نژادی

در بسیاری از کشورهایی که خطو مرزی گستردهای داشته و تنوع ومیتها در آن شدید
است ،مسئله تااوتهای فرهنگی و ومی بین نواحی مرکزی و مرزی حالت شدیدتری به خود
میگیرد.

تهدیدهای خارجی

مناطق مرزی به دلی اتصال به کشورهای همجوار ،ممکن است با تعارضهای سیاسی همراه
باشند.

ساختار دوگانه و
دوگانگی نظاممند

در نگرش نظاممند به عناصر سرزمین ملی مشاهده میشود که به طور معمول ،مناطق مرزی
از ساختاری دوگانه برخوردارند که این امر موجب تضعیف و بروز تعارضهای توسعهای در
کشور میشود.
منبع :آفتاب و هوشمند162 :1397،

آب و امنیت
امنیت آب به معنای اطمینان از موجودیت منابع آب شرب کافی و باکیفیت و نیز دسترسی آسان بهه
آن و ایمنی از آسیب بال و تعارضات مرت ط با آب است .به ناچار ،داشتن سیستمهای آبی مطمئن کهه از
خطرات انهواع بالیها در امهان باشهند بعهد مهمهی از مفههوم امنیهت آب را تشهکیل مهیدههد (فضهائلی و
رشیدی .)132 :1398،سازمان ملل ،امنیت آب را اینگونه تعریف میکند« :ظرفیهت یهک جمعیهت بهرای
حفاظت از دسترسی پایدار به مقادیر کافی آب باکیفیت قابل ق ول بهرای تهأمین معیشهت ،رفهاه انسهان و
توسعه اقتصادی  -اجتماعی ،برای اطمینان از محافظت در برابر آلودگی ناشی از آب و بالیای مربوط به
آب ،و بهرای حفهظ اکوسیسهتمهها در اقلهیم و صهلح و ث هات سیاسهی» ( Molokwane & Dlamini,

 .)2020, p: 9در حال حاضر ،توجه جامعه اطالعاتی جهانی به امنیت آب ،قابل درک است .همهراه بها
جمعیت رو به رشد جهانی و افزایش تقاضای آب برای اهداف کشاورزی و شهری ،آمریکا بایهد بهرای
کاهش منابع آب شیرین در داخل و جهان آمهاده شهود .در یهک یادداشهت ط قهه بنهدی نشهده کهه سهال
گذشته ( )2020منتشر شد ،شورای اطالعات ملی آمریکا ،پیش بینی کرد که با افزایش یک ونیم میلیهارد
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نفری جمعیت جهان ،مصرف آب در جهان تا سال  2050تا  50درصد افزایش یابد .ط ق این یادداشت،
در حال حاضر دو میلیارد نفر با دسترسی محدود یا غیر قابل اطمینان به منابع کافی آب تمیز وجهود دارد
(.)Villiger, 2021
هرجا که امنیت آب به دست نیامده تغییر آبوههوا دسهتاوردها و موجودیهتههای آن را بها چهالش
جدی روبهرو کرده است .در قرن  ،21امنیت آبی ،چالش جهانی خواهد بود .براسا

آمهار و اطالعهات

منتشرشده ،گرمایشی که در سطح کره زمین رخ داده است باعهث تغییراتهی در نحهوه زیسهت جانهداران
شده است .برای مثال گلدهی زودر

برخی گیاهان و مهاجرت زودتر از موعد برخی پرنهدگان ،نشهان

می دهد که تعداد روزهای فصول چهارگانه سنتی تغییر کرده است .با بررسی های انجهام گرفتهه در بهازه
زمانی  1952-2011درمی یابیم که زمان و تاریخ شروع چهار فصل تغییر کرده است و تغییرات در آینده
تقویت میشوند .در طی دوره مذکور ،زمان تابستان از  78به  95روز و در بهار ،پاییز و زمستان به ترتیب
از  124به  87 ،115به  82و  76به  73روز کاهش یافته است .عالوه بر این ،پیش بینی می شود که تابستان
تقری اً نیمی از سال را در بر بگیرد ،اما زمستان تا سال  2100کمتر از  2ماه طول می کشد .چنین تغییراتهی
می تواند زنجیره ای از واکنش ها را در کشاورزی ایجاد کند؛ بنهابراین ،سیاسهت گهذاری بهرای مهدیریت
کشاورزی و پیشگیری از بالیا نیاز به تعدیل متناسب دارد (.)Wang & et.al, 2021
به عالوه ،گفته میشود که جذب منابع هنگامی اتفاق میافتد که «گروههای قدرتمند در یک جامعه
 ...توزیع منابع به نفع آنها است ».به این ترتیب ،جذب منابع به طور معمهول بها ایجهاد «واقعیهتههایی در
زمین» انجام میشود که کنترل دسترسی به من ع را امکانپذیر میکنهد .ایهن مهوارد ممکهن اسهت شهامل
تملک زمین ،الحاق زمین یا ساخت آثار هیدرولیک در مقیا

بزرگ باشد .در مهواردی کهه رودخانهه

مرز بین رق ا را تشکیل میدهد ،بندهای انحرافی ممکن است تقاضای یهک رقیهب را بهرآورده سهازند و
دیگری را خشک کنند .در مورد آبهای زیرزمینی مرزی ،چاههای عمیق و پمپهای با ظرفیت باال می
توانند سطح آب را از دستر

چاههای کمعمق رقیب ،با ظرفیت کمتر رقیهب واقهع در آن طهرف مهرز،

رهها کننهد ( .)Zeitoun & Warner, 2006: 444یکهی از مؤلفههههای اصهلی امنیهت زیسهتمحیطهی
اثرگذار بر امنیت ملی کشورها ،موضوع آب است .مفهوم امنیت آب گواه بر پیدایش شهرایط و بهه ت هع
پیدایش شرایط جدیدی است که امروزه امنیت و ث ات را در رأ

توجه مراکز و کهانون ههای علمهی و

مطالعات امنیتی قرار داده است ،اما امنیت آب به عنوان عملکردی از وابستگی متقابل بخشههای امنیتهی
است که در داخل ش که ای از نیروهای اجتماعی -اقتصادی و سیاسی در مقیا
شده است .امروزه مفهوم امنیت آب از مقیا

مختلف فضهایی پخهش

خانگی تا جهانی دارای اهمیت شده است (کاویانی راد و
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دیگران.)25-34 :1398،
جدول  .2طبقهبندی بیثباتیهای برخاسته از ناامنی آبی
تنشها

زمینههای درگیری

کنشگر

کنترل منابع آبی

دولتی و غیردولتی

ابزار نظامی

دولت

منابع آب طی عملیات نظامی از سوی ملت یا دولت به عنوان سالح
استااده میشود.

ابزار سیاسی

دولتی و غیردولتی

منابع آب از طرف بازیگر ملرت ،دولرت یرا غیردولتری بررای اهرداف
سیاسی استااده میشود.

تروریس

غیردولتی

منررابع آب اهررداف یررا ابررزار خشررونت یررا اجبررار از سرروی بررازیگران
غیردولتی هستند.

اهداف نظامی

دولت

گسترش اختالفات

دولتی و غیردولتی

تأمین آب و دسترسی به آب ،ریشههای تنش هستند.

منابع آب اهداف عملیات نظامی ملتها یا دولتها هستند.
منابع آب منبع اصلی کشمکش و تنش در زمینه توسعه ا تصادی و
اجتماعی هستند.

کاویانیراد28 :1397،

نمودار شماره  .1شبکه جهانی امنیت آب
کاویانیراد و دیگران34 :1398 ،

امنیت و توسعه رابطه متقابلی دارند ،این در حالی است کهه [کم هود و کهاهش منهابع] آب یکهی از
اصلی ترین عوامل محدودکننده توسعه برای هر کشوری است که باعث می شود کشهورها ،بهر ایهن م نها
رویکردهای متفاوتی اتخاذ کنند .در این میان عدم تقارن قدرت سیاسی در بین کشهورهای مشهترک در
یک حوضه آبریز ،مسائلی نظیر هیدروهژمونی را پدید می آورد که کشورهای قوی تر فهار از موقعیهت
هیدرولوژیکی و جغرافیایی ،بیشتر از سهم خود از حوضه برداشت میکنند (روغنی و همکهاران:1399 ،
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 .)195تفکر در مورد هیدروهژمونی نیز مستلزم پیوند با سیاسهت ههای قهدرت هیهدرولیک اسهت کهه در
درجه اول در سطح حوضههای رودخانه بینالمللی است .مشاهده روابط متقابهل کشهور سهاحلی بهر سهر
منابع آب فرامرزی مفید است که در جایی بین نهایت همکاری واقعی و بریدن گلوی رقابت قهرار دارد.
ازآنجاکه آب از نظر فیزیکی کمیاب است ،میتوان انتظار داشت که این تعامل رقهابتی باشهد کهه بهرای
کنترل بیشتر حجم بیشتری از جریان ها م ارزه میکنهد .در جهایی کهه آب فراوانهی وجهود دارد ،ممکهن
است یک کشور ساحلی به دن ال کنترل جریان های آبی باشد درحالی که دیگری ممکن است بهه دن هال
کنترل مدیریت سیالب باشد .در موارد خاص ،کنترل منابع ممکن است برای دستیابی به اهداف غیرآبی
وابسته به سیاسی منصهرف شهود .صهرف نظهر از انگیهزه ههای کنتهرل منهابع ،قهوی تهرین و ضهعیف تهرین
کشورهای ساحلی ،خود را درگیر در هر سه موقعیت می کنند .کنترل منابع به یکی از حهاالت و دالیهل
زیر میتواند باشد:
الف) مشترک (به معنای اینکه نوعی از همکاری وجود دارد)؛
ب) به نفع کشور قوی تر ادغام شده است (جایی کهه همکهاری حهداقل اسهت و رقابهت خهاموش
است)؛
پ) به چالش کشیدهشده (هنگامی که رقابت در شدیدترین حالت خود قرار دارد) ( & Zeitoun

.)Warner, 2006: 446
برای توضیح رابطه بین بازیگران ساحلی ،سیاستههای آنهها و توزیهع مشخصهاً نهابرابر سههم آب در
زمینه های فرامرزی ،قدرتْ کلیدی است کهه بهه کهار بهرده مهی شهود .رابطهه بهین آب و قهدرت توسهط
محققانی که در «چارچوب هیدروهژمونی» کار میکنند ،مفهومسازی شده است .آنها با تجزیههوتحلیهل
اعمال قدرت بازیگران ساحلی برای کنترل آب ضمن بررسی عدم تقارن قدرت بین ایهن بهازیگران ،بهه
صراحت الگوهای همکاری و تعارض در حوضههای فرامرزی را آشکار کردهاند .این ادبیهات سهه بُعهد
قدرت  -مادی ،چانه زنی و ایده پردازی -را توصیف می کند و بهه توضهیح نقهش عهدم تقهارن قهدرت و
قدرت در شکلگیری فعل و انفعال آب فرامرزی کمک مهیکنهد ( Caner Sayan & et.al, 2020,

( )pp: 5-6جدول شماره .)3

76

واکاوي مسایل هیدروپولیتیکی در امنیت ملی در غرب ایران

نمودار  .2پایههای هیدروهژمونی
()Zeitoun & Warner, 2006: 450
جدول  .3تعاریف و طبقهبندی انواع قدرت ،در ادبیات سیاست آبهای فرامرزی
تاکتیکها و راهبردها

بُعد

تعریف

دستهبندی

درت مادی

مو عیت ساحلی ،اندازه ،درت نظامی،
درت ا تصادی و ظرفیتهای
ساختاری آن

درت سخت

نیروی نظامی ،تحری های ا تصادی و
ا دامات پنهانی

درت چانهزنی

توانایی بازیگران برای کنترل وانین
بازی و تعیین دستورکار

درت نرم

تنظی دستورکار ،تظاهرات رهبری،
پیوند موضوع و محرومیت از روند
مذاکره

درت
ایدهپردازی

(انتخاب شده)

توانایی یک ساح در تحمی و
درت نرم
مشروعیت بخشیدن به ایدهها و
روایتهای خاص
Caner Sayan & et.al, 2020, pp : 6

دانشسازی و ارزشگذاری

نظریه مجموعههاي هیدروپولیتیکی امنیتی
موضوع مجموعههای امنیتی ،اول بار توسط باری بوزان مطرح شد« .یکهی از اههداف ابهداع مفههوم
مجموعههای امنیتی منطقهای حمایت از سطح منطقهای به عنوان سطحی مناسب برای گستره وسهیعی از
تحلیلهای امنیتی کاربردی بوده است .مجموعههای امنیتی ،دریچه امنیتی منطقهاند؛ هرچند ممکن است
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از زوایای دیگر ،منطقه محسوب نشوند .اگر در یک حالت فرضی تمام نگرانیههای امنیتهی موجهود در
جهان را احصا و نقشهای ترسیم کنیم که هر مرجع ،تأمین امنیت را بهه من هع تهدیهد آن و نیهز بهازیگران
اصلی متصل کند که نقش مث ت یا منفی در این تهدید دارند ،تصویر بهدستآمده آهنگ تغییهر شهدت
تهدیدات را نشان خواهد داد .برخی نقاط گرهی ،شاهد خطوط اتصالی هستند و از برخهی منهاطق فقهط
چند خط ع ور میکند .نظریه مجموعههای امنیتی ،پیشبینی میکند بسیاری از خوشههای تشهکیلشهده
م نای سرزمینی خواهند داشت .ال تهه در منهاطق کهمجمعیهت ههم بهین مجموعههههای امنیتهی منطقههای،
اتصاالتی وجود خواهند داشت و برخی خوشههای غیرسرزمینی مثالً حول تروریسهم بهینالمللهی شهکل
خواهند گرفت» (بوزان و ویور.)54 :1388 ،
با استفاده از نظریه باال ،نظریه مجموعه هیدورپولیتیکی امنیتی 1از سوی شولز )1995( 2به عنوان یک
شکل خاص از مجموعه امنیتی ابراز شد؛ با این ادعا که کم ود آب باعث شده است که هیدروپولیتیک،
به عنوان شکلی از اکوپولیتیک ،یک مسئله مهم برای تعهدادی از کشهورهای خاورمیانهه ماننهد ترکیهه و
عراق است .به این ترتیب ،مسئله آب نگرانیهای مختلف مربوط به امنیهت ملهی کشهورهای مربوطهه در
منطقه را به هم پیوند میدهد .استفاده از مجموعه امنیت منطقههای را در شهرایطی پیشهنهاد مهیدههد کهه
دولت ها با مسائل مشترک امنیتی مرت ط هستند .یک عنصهر بهاارزش از مفههوم شهولز از یهک مجموعهه
امنیتی هیدروپولیتیکی این واقعیت است که اجازه می دهد تا پیوندهای مختلفهی شناسهایی شهود .وی بهه
وجود هر دو پیوند افقهی و عمهودی در مجتمهع امنیتهی هیهدروپولیتیک دجلهه و فهرات اشهاره مهیکنهد.
نمونه هایی از پیوندهای افقی درگیری فلسطین و رژیم صهیونیستی و بعد اکولهوژیکی توسهعه پایهدار در
کل منطقه خاورمیانه است .نمونه هایی از پیوندهای عمودی مسئله کرد است که تعامهل سیاسهی ترکیهه،
سوریه ،عراق ،ایران و اتحاد جماهیر شوروی سهابق را بهه ههم پیونهد زده اسهت (.)Turton, 2001 : 8
تعریف وی از «مجموعه هیدروپولیتیک امنیتی» شامل آن دسته از کشورهایی است که از نظر جغرافیایی
مالک و از نظر فنی استفادهکننده بخشی از رودخانه مشترک هستند و در نتیجه رودخانههها را بهه عنهوان
یک موضوع امنیت ملی مهم در نظر میگیرند (میرزاییپور.)27 :1389،
در واقع مجموعه هیدروپولیتیک امنیتی ،شولز به گروهی از کشورها اشاره دارد که به واسهطه منهابع
آبی (رودها ،دریاچه ها و یا آبخوان ها) با عنوان یک منطقه قابل شناسایی بوده چهه بسها مهرز جغرافیهایی
مشترکی هم نداشته باشند ،اما امنیت ملی و امنیت هیدروپولیتیک آنان چنان درهم تنیده است که چالش
1. Hydropolitical Security Complex
2. Michael Schulz
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امنیتی و هیدروپولیتیک هر یک از آنها نمی تواند جدای از هم واکاوی و راهکاریابی شهود .بهه ع هارتی
تهدید امنیت آبی (هیدروپولیتیک) هر یک از اعضای یک مجموعه هیهدروپولیتیک ،ممکهن اسهت بهه
بروز تهدید امنیت ملی دیگر اعضای بینجامد و بهرعک  .ایهن بهدان معنها اسهت کهه در یهک مجموعهه
هیدروپولیتیک امنیتی احتمال بروز همکهاری بهین بهازیگران مجموعهه ،همهواره محتمهل اسهت و طیهف
مناس ات قدرت در این مجموعهها محدود به همهاوردی ،تهنش و جنهگ نشهده ،همکهاری را نیهز در بهر
می گیرد .در واقع ،هرا

از تنش ،بیث اتی سیاسی -اقتصهادی ،جنهگ ،آوارگهی و حتهی قرارگیهری در

منطقه ای با کشورهای فقیر ،کشورهای «هیدروهژمون» را به همکاری با دیگر اعضا برخواههد انگیخهت.
از این منظر ،حوضه رودخانه «اورنج» 1را میتوان به عنوان مجموعه هیدروپولیتیک امنیتی نابهال قلمهداد
کرد؛ چرا که همه بهازیگران آن ،هنهوز پیامهدهای راه هردی کمیهابی آب را بهر رشهد اقتصهادی و رفهاه
بلندمدت خود درک نکردهاند .یا اینکه در وضعیت کامالً فنی ،میتوان آن را نهوع خاصهی از مجموعهه
امنیتی ناهمگن دانست که اعضای آن تنها در دو یا چند بخهش از محهدوده حوضهه رودخانهه بهه تعامهل
رسیدهاند (.)Turton, 2001 : 21
مجموعه های هیدروپولیتیک برای مذاکره در مورد سیاستهای تقسیم آب که ترویج ث ات سیاسی،
امنیت منطقه ای ،رونق اقتصادی و پایداری محیط زیست است ،ظاهر می شوند .بها ایهن حهال ،اختالفهات
بینالمللی آب در بیشتر مجموعههای هیدروپولیتیکی رخ میدهد .تصمیم برای حلوفصل این اختالفات
از طریق توافقات مذاکرهشده یا تشدید اختالفات به خشونت ،محاس های پیچیده و بحهثبرانگیهز اسهت.
توضیحات م تنی بر آب در مورد تعارض و همکاری باید اقتصاد ،اکولوژی ،فناوری ،امنیت ،سیاسهت و
خطمشی را در بر بگیرد .همانطورکه آرون الهان  )1999( 2در کهار اصهلی خهود «هیهدروپولیتیک در
جهان سوم :درگیری و همکاری در حوضه های رودخانه بین المللی»3؛ مفصل بیان میکند اسهتفاده چنهد
برابههر از آب فرامههرزی باعههث مههیشههود هیههدروپولیتیک «یکههی از ضههروریتههرین ،پیچیههدهتههرین و
بحث برانگیزترین موضوعاتی باشد که کشورهای در حال توسعه و جامعه بین المللی» باید در قرن آینهده
با آن روبه رو شوند و برطرف شود .اگرچه ترتی ات موفقیت آمیز در زمینهه توزیهع آب وجهود دارد ،امها
مدیریت همکاری حوضه های بین المللی آب هنوز بسهیار نهادر اسهت .یکهی از موانهع اساسهی مهدیریت
همکاری عدم تقارن قدرت در مجتمع ههای آبهی اسهت کهه بهر مشهروعیت ،پیچیهدگی و امکهان سهنجی
 .1رودخانه اورنج ( ، Orang riverطوی ترین رودخانه در جنوب آفریقاست که در مسیر خاور به باختر حوضه آبریز آن
در چهار کشور نامبیا ،بوتسوانا ،آفریقای جنوبی و لسوتو گسترده شده است (. Turton, 2001: 11
2. Arun Elhance
3. Hydropolitics in the Third World: Conflict and Cooperation in International River Basins
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ترتی ات بینالمللی تقسیم آب تأثیر میگذارد (.)Kehl, 2010: 2
عدم تقهارن تهوان داخلهی در مجموعهه ههای هیهدروپولیتیکی بهرای درک همکهاری و درگیهری در
حوضههای رودخانهه بهینالمللهی دارای ارزش توضهیحی قابهلتهوجهی اسهت ،و بهرای شناسهایی دالیهل
کشورهای ساحلی ضعیف اغلب با سیاست های نهامطلوب مطابقهت دارد .بها ایهن حهال ،پویهایی قهدرت
داخلی به تنهایی نتیجه ارت اط بین مجتمع های آبی و سیستم جههانی را بهه دسهت نمهی آورد .کشهورهای
ضعیف ممکن است منابع و قدرت الزم برای ارائه مشوق های همکهاری و تحمیهل محهدودیت هها بهرای
کشورهای ساحلی قوی را نداشته باشند ،با این حال ،آن ها غال اً برای ارائه مشهوق هها و محهدودیتههای
الزم به کشورهای خارجی روی می آورند .کشورهای خهارجی نقهش مهمهی در جهذب منهابع و اعمهال
قدرت در سیستمهای آب بینالمللی دارند و این نقش ممکن است با توجه به کم ود فزاینده منابع آب و
تمرین های تقسیم آب بین المللی ،به طور فزاینده ای مهم شود که منازعه را افزایش دهد .همانطهور کهه
آرون الهان

بیان کرد« :ابتکارات و پشتی انی بین المللی پایدار اغلب برای غل ه بر موانع بسیاری در زمینه

همکاری های بین المللی در حوضه آب و همچنین ترغیب و فعال کردن کشورهای حاشیه نشین مربوطهه
و همکاری به عنوان "موقعیت برنده" برای همه کشورهای وابسته ،مورد نیاز است» .کشورهای سهاحلی
قوی این توانایی را دارند که کشورهای ساحلی ضعیف را وادار به رعایت دستورالعمل های تقسهیم آب
کنند که ممکن است بر آنها تأثیر منفی بگذارد ،اما اگر کشورهای ساحلی ضعیف از حمایت بهازیگران
خارجی برای فراهم کردن مشوق ها و تحمیل محدودیتها برخهوردار شهوند ،ممکهن اسهت کشهورهای
قدرتمند نتوانند پیروز شوند .مگر اینکه آن ها در یک فرایند مذاکره مشارکتی و یک سیاست عادالنه تهر
تقسیم آب شرکت کنند (.)Kehl, 2010 : 8
جدول  .4حوضههای رودخانه بینالمللی ،کشورهای موردی در هشت مجموعه هیدروپولیتیکی در جهان
حوضه گنگ و براهماپوترا

حوضه ایندوس

حوضه دجله و فرات

بنگالدش ،بوتان ،چین ،هند،
میانمار ،نپال ،تبت-
سرزمینهای مورد اختالف

هندوستان ،پاکستان،
کشمیر -سرزمینهای
مورد اختالف،

عراق ،ایران ،سوریه ،ترکیه

رژی صهیونیستی ،اردن،
لبنان ،سوریه ،فلسطین-
سرزمینهای مورد اختالف

حوضه پارانا -الپالتا

حوضه زامبزی

حوضه نیل

حوضه آمازون

آرژانتین ،بولیوی ،برزی ،
پاراگویه ،اوروگوئه

مصر ،اتیوپی ،سودان،
آنگوال ،بوتسوانا،
کنیا ،اوگاندا ،روآندا،
کنگوکینشازا ،ماالوی،
بروندی ،کنگو -زئیر،
موزامبیک ،نامیبیا،
تانزانیا
تانزانیا ،زامبیا ،زیمبابوه
Source : Kehl, 2010 : 18
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حوضه اردن

بولیوی ،برزی  ،کلمبیا،
اکوادور ،گویان فرانسه،
گویان ،پرو ،سورینام،
ونزوئال
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
این مقاله از نظر هدف کاربردی ،با روش کیفی و رویکرد و ماهیهت روش توصهیفی -تحلیلهی و بها
استفاده از منابع کتابخانهای و سایتهای اینترنتی انجام گرفته است .با توجه به روش و ابهزار گهردآوری
اطالعات ،متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفتهاند .متغیر تهدیدات امنیت آبی به عنوان متغیر مستقل
است که امنیت ملی دو کشور ایران و عراق را به عنوان متغیر وابسته متأثر خواههد کهرد .پرسهش اصهلی
مطرحشده این است که آیا تهدید امنیت آبی در منطقه غرب کشور به تهدید امنیت ملی دو کشور ایران
و عراق می انجامد؟ انگاره حاصل این پاسخ را می دهد که با توجه به سطح توسهعه منطقهه مهرزی غهرب
کشور تهدید امنیت آبی در این منطقه به تهدید امنیت ملی دو کشور ایران و عراق میانجامد.

یافتههاي پژوهش
معرفی محدوده مورد مطالعه
استان های ایالم و کرمانشاه به عنوان محدوده مورد مطالعهه در منطقهه غهرب کشهور در نظهر گرفتهه
شده اند .این دو استان در منطقه مرزی غرب کشور ،مشخصات کامل یک منطقه محروم را دارند و ایهن
مسئله به طور مشخص براسا

پژوهش ها و آمارها نمایان است .کرمانشاه یکی از استان های غربی ایران

است .این استان ناحیه ای کوهستانی است که در بین فالت ایران و جلگه میان رودان قرار گرفتهه اسهت.
در بین مدار جغرافیایی 45° 39 20تا  48° 1 58طول جغرافیایی شهرقی و  33° 37 8تها 17 18
 35°عرض جغرافیایی شمالی قرار گرفته است .وسعت استان کرمانشهاه  2463600هکتهار اسهت کهه در
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ارتفاع  1322متری از سطح دریا واقع شده است .استان کرمانشاه از شمال به استان کردستان ،از جنهوب
به استان های لرستان و ایالم ،از شرق به استان همدان و از سمت غرب به کشور عراق محهدود مهی شهود
کههه  330کیلههومتر مههرز مشههترک بهها ایههن کشههور دارد .جمعیههت اسههتان در سرشههماری  1395برابههر بهها
1945227نفر بوده اسهت کهه از ایهن تعهداد1355094 ،نفهر در منهاطق شههری و 586621نفهر در منهاطق
روستایی سکونت داشته اند .دارای  14شهرستان 27 ،بخش 26 ،شههر 85 ،دهسهتان و  3172روسهتا بهوده
است .متوسط بارش ساالنه در استان کرمانشاه  300تا  800میلیمتر اسهت .بلنهدترین قلهه ایهن اسهتان ،قلهه
شاهو با ارتفاع بیش از  3000متر می باشد .این استان با داشهتن بهارش مناسهب نسه ت بهه بهارش متوسهط
کشور و همچنین پایین بودن میزان ت خیر دارای منابع آب سطحی قابل توجهی است کهه رودخانهه ههای
استان بخشی از این منابع است .بعضی از رودهای استان مانند الوندرود ،لیله ،زیمکان رود از داخل استان
و بعضی دیگر مانند سیروان و گاماسیاب از خارج از محدودة اسهتان سرچشهم مهیگیرنهد (سه زق ایی و
دیگران( )38-39 :1395،حیدریساربان و همکاران( )62 :1397،ج اری و ع دلی.)74 :1398،
جدول  .6جمعیت استان کرمانشاه در سال 1395
مکانها

تعداد جمعیت

تعداد مردان

تعداد زنان

تعداد خانوار

نقا شهری

1355094

978738

676356

379823

نقا روستایی

586621

301197

285424

150834

غیرساکن

3512

1845

1667

840

ک جمعیت

1945227

981780

963447

531497

منبع  :سایت مرکز آمار ایران1399 ،

دومین استان در غرب کشور ،استان ایالم با  20138کیلومتر مربع است که حدود  2درصد مسهاحت
کل کشور را تشکیل میدهد .این استان در غرب سلسهله ج هال زاگهر

بهین  32° 3تها  34° 2عهرض

شمالی از خط استوا و  45° 40تا  48° 3طول شرقی از نصف النهار گرینهوی در گوشهه غربهی کشهور
واقع شده است .دارای  10شهرستان 26 ،بخش  25 ،شهر 49 ،دهستان و  630آبادی دارای سکنه اسهت.
در منطقهای کوهستانی در حاشیه جنوبغربی رشته ج ال زاگر

قرار گرفتهه اسهت .قسهمت زیهادی از

مساحت استان را مناطق کوهستانی و یا تپه ههای مهاهور تشهکیل مهی دهنهد کهه بها شهیب ههای تنهدی بهه
دشت های کم ارتفاع منتهی می شوند .رشته کوههای مرتفع و موازی ک یرکوه بهه طهول  160کیلهومتر از
شمال غربی تا جنوب شهرقی اسهتان را در برگرفتهه و قسهمتی از منهاطق غربهی و شهمال غهرب ایهالم را از
قسمتهای دیگر مجزا مینماید .همچنین بلنهدترین ارتفهاع ک یرکهوه بهه نهام ورزریهن دارای  3062متهر
ارتفاع از سطح دریا است و در بخش های میانی استان کوه های مانشت در شمال ایهالم بها ارتفهاع 2656
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متر قرار دارد (سالنامه آماری استان ایهالم .)25 :1393،تعهداد جمعیهت اسهتان و شهرسهتانهها در جهدول
شماره  7آورده شده است .استان ایالم با داشتن بیش از  400کیلومتر مرز مشترک با عهراق تحهت تهأثیر
شرایط سیاسی و اقتصادی ناشی از موقعیت مرزی قرار گرفته است .این اسهتان مهرزی بها وجهود داشهتن
منابع عظیم نفتی ،آب وهوای مناسب برای توسعه کشهاورزی و دامپهروری و نیهروی انسهانی کارآمهد از
جمله استان های توسعه نیافته کشور است ،به طوری که از نظر زیرساخت های عمرانهی از جملهه راه ههای
مواصالتی ،شهرک های صنعتی ،صنایع ت دیلی و  ...در جایگاه آخر کشور قرار دارد (مهدیپهور:1397،
.)1
جدول  .7جمعیت استان ایالم در سال 1395

مکانها

تعداد جمعیت تعداد مردان تعداد زنان تعداد خانوار

نقا شهری

356894

180377

176519

88024

نقا روستایی

199337

101369

37958

47407

غیرساکن

1376

722

654

301

ک جمعیت

557599

282468

275131

135732

منبع  :سایت مرکز آمار ایران1399 ،

چالشهاي روابط هیدروپولیتیک ایران و عراق
روابط هیدروپولیتیک ایران و عراق در حوضه آبریز دجلهه تعریهف مهی شهود و متهأثر از آن اسهت؛
بنابراین ،ق ل از ورود به بحث اصلی ،به طور اجمالی این حوضه آبریز معرفی میشود .حوضهه رودخانهه
دجله دارای چندین زیرحوضه است که بین عراق و ترکیه یا بین ایران و عراق مشترک است .شاخههای
اصلی مشترک ع ارتند از :زاب بزرگ ،فشخابور ،زاب کوچک و دیاله .با بیش از  ،27 BCM1شهاخه
های دجله به طور قابلتهوجهی در کهل جریهان رودخانهه دجلهه نقهش دارنهد .سههم اصهلی در تخلیهه از
رودخانههای زاب بزرگ و زاب کوچک سرچشمه میگیرد کهه  40تها  60درصهد از کهل دجلهه را در
بغداد تشکیل میدهد .به طورکلی ،چهار شاخه مشترک دارای رژیمهای جریان مشابه هستند و نوسانات
ط یعی سالهای مرطوب و خشک در اطراف میانگین جریان سهاالنه وجهود دارد .اگرچهه از دههه 1960
زاب کوچک و دیاله کمتر آسیب دیده است ،اما در حال حاضر هی مدرکی م نی بر تنظیم یک رژیهم
جریانی تنظیم شده وجود ندارد .مدیریت منابع آب از یک حوضه مشترک بهه دیگهری متفهاوت اسهت.

1. Billion Cubic Metres
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درحالیکه به نظر میرسد زاب بزرگ تا به امروز غیرقابل تنظیم باشهد ،چنهدین سهد و تنظهیمکننهده در
مورد زاب کوچک و دیاله از پروژههای کشاورزی آبیاری در منطقه پشتی انی میکننهد .ههی توافقنامهه
ویژهای برای آب در مورد هر چهار شهاخه دیگهر حهاکم نیسهت ( INVENTORY OF SHARED

.)WATER RESOURCES IN WESTERN ASIA, 2013: 128
چهار شاخه اصلی رودخانه دجله یعنی فشخابور ،زاب بزرگ ،زاب کوچک و دیاله ،از کوهههایی
تههورو  -زاگههر

در ایهران و ترکیهه سرچشههمه گرفتهههانههد .در محههدوده کوهسههتانی بههاالتر ،آبهههای

زیرزمینی از سفرههای اصلی کارستی (آبخوانهای بخم و پیال اسپی) درون چشمهها تخلیه میشهود .در
حوضههای بین کوهی ،آبهای زیرزمینهی نیهز از طریهق پوشهاندن رسهوبات غیرتلفیقهی وارد بسهترهای
جریان میشوند .بیشتر این چشمههای آب احتماالً برای باالبردن اهداف آبیاری و آبرسانی به باالدسهت
منحرف شده است .در محدوده کوهپایه تورو  -زاگر  ،آبهای زیرزمینی از سفرههای بهای حسهن
مقداد غال اً در شاخههای اصلی دجله تخلیه مهیشهوند .فهشخهابور از محهدودهای در کهوهههای شهرقی
تورو

در غرب هاککاری ،در محدودهای با اوجهای باالتر از  3000متر مکعب بر ثانیهه بهاال مهیرود.

حوضه آبریز نسه تاً کوچهک در قلمهرو ترکیهه عمهدتاً توسهط کانسهارهای پرتهوی مجموعهه هاککهاری
پوشانده شده است و فیشخابور فوقانی احتمهاالً دارای جریهان اصهلی قابهل تهوجهی از تخلیهه آبههای
زیرزمینی در مسیر خود به منطقه همسایه در شمال عراق نیست .در حوضه زاخو در شمال غربهی عهراق،
رودخانه فشخابور قرار دارد و جریان آبهای زیرزمینی را از سفرهههای آبهی کهواترنر در دوران سهوم
دریافت میکند .در انتهای پایین حوضه زاخو ،در منطقه مهرزی بهین عهراق ،سهوریه و ترکیهه ،آبههای
زیرزمینی در سفرههای کمعمق احتماالً به سهمت رود دجلهه در منطقهه حزیهل سهویو 1جریهان مهییابهد.
جزئیاتی در مورد روابط سطح آب زیرزمینی برای محدوده در دستر

نیست.

من ع زاب بزرگ در ارتفاعی تقری اً  3000متر مکعب بر ثانیه در کوههای زاگر

در شهرق دریاچهه

وان در ترکیه قرار دارد .از سهم جریان فرامرزی در تخلیه زاب بزرگ ،و نه در مهورد روانهاب فصهلی و
جریان پایه از دبی آبخوانها در حوضه فوقهانی سیسهتم رودخانهه ،اطالعهی در دسهت نیسهت .زهکشهی
گسترده آبهای زیرزمینی به بستر رودخانه زاب بزرگ در حوضه اربیل در کوهپایه کوهههای زاگهر
رخ میدهد .سرچشمه اصلی زاب کوچک در ارتفاعی در حدود  3000متر مکعهب بهر ثانیهه در حاشهیه
شرقی کوههای زاگر

در ایران قرار دارد .عالوه بر جریان فرامرزی دیاله ،به نظر مهیرسهد کهه جریهان

1. Hezil Suyu
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زیرسطحی از کوههای ایران به دشت حل چه میرود و در چشمه بزرگ زولوم 1تخلیهه مهیشهود .رژیهم
آب زیرزمینی/سطحی در دشت احتماالً تحت تأثیر اتصال بین سفرههای کهمعمهق ،بسهترهای جریهان و
سایر منابع است .تعامل بین جریان آبهای زیرزمینی در سفرههای کمعمق و آبهای سهطحی احتمهاالً
در حوضههه دیالههه میانههه در منطقههه مههرزی ب هین ای هران و عههراق رخ م هیدهههد ( INVENTORY OF

.)SHARED WATER RESOURCES IN WESTERN ASIA, 2013: 135-138
جدول  .8فاکتورهای زیرحوضههای رود دجله
رودخانه

فشخابور

زاب بزرگ

زاب کوچک

دیاله

محدوده مشترک
حوضه

عراق  43و ترکیه
 57درصد

عراق  65و ترکیه
 35درصد

ایران  24و عراق
 76درصد

ایران  25و عراق
 75درصد

مساحت حوضه

 6/143کیلومتر
مربع

 26/310کیلومتر
مربع

 19/780کیلومتر
مربع

 33/240کیلومتر
مربع

طول رودخانه

 181کیلومتر

 462کیلومتر

 302کیلومتر

 574کیلومتر

متوس حج جریان
سالیانه

2 BCM

12/7 BCM

7/8 BCM

4/6 BCM

سدها

ثبت نشده تا به
امروز
~37,000 ha

ثبت نشده تا به
امروز

2 (~7 BCM
)capacity

4 (>7 BCM
)capacity

..

..

..

مساحت پروژه آبیاری
شده

Source: INVENTORY OF SHARED WATER RESOURCES IN WESTERN ASIA, 2013

جدول  .9خالصه آمار ساالنه حجم جریان برای شاخههای اصلی رودخانه دجله در عراق
رودخانه (مساحت

ایستگاه (مساحت

زهکشی به کیلومتر

زهکشی به کیلومتر

مربع)

مربع)

حداقل
)(BCM

حداکثر
)(BCM

دوره

متوسط
)(BCM

4/3

0/41

23/6

0/31

فشخابور (6/143

زاخو (3/500

1958-1989

2/0

0/9

زاب بزرگ (26/310

اسکی کاالک (20/500

1931-2011

12/7

3/7

0/42

زاب کوچک (19/780

دوکان (11/500

1931-2011

6/0

1/7

15/1

0/48

دیاله (33/240

دربندیخان (17/800

1931-2011

4/6

1/2

14/4

2

)CV (-

;Source: Compiled by ESCWA-BGR based on data provided by USGS, 2012
Ministry of Water Resources in Iraq, 2012.

1. Zulum Spring
 .2ضریب تغییر (. Coefficient of Variation
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تقری اً  30میلیارد مترمکعب آبهای حوضه آبریز مرزی از  68رودخانه از مرزهای بینالمللی کشور
خارج میشوند و حدود  6میلیارد مترمکعب به دریای خهزر 16 ،میلیهارد مترمکعهب بهه دریهای عمهان و
خلیج فار

و  8میلیارد مترمکعب به کشورهای عراق ،پاکستان و ترکمنستان وارد میشود 10 .استان از

مجمههوع اسههتانهههای کشههور دارای رودخانههه مههرزی مشههترک بهها کشههورهای همسههایه هسههتند (نههامی و
محمدپور .)142 :1389،به عالوه ساالنه حدود  9/7میلیارد مترمکعب آب از طریق ده ها رودخانه بزرگ
و کوچک از ق یل زاب کوچک ،سیروان ،الوند و  ...از ایران به دجله و حوضهه ههای آبریهز آن سهرازیر
میشود .بر این اسا

نزدیک به یکپنجم آبهای جریانیافته در حوضه آبریز دجله مربوط به آبهای

سطحی سرازیرشده از ایران است و کل منشأ حدود  12درصد از حجم آب های سهطحی کشهور ایهران
به عراق سرازیر میشود (نیرومندفر و شهیدی.)242 :1397،
هارزا )1963( 1اظهار داشته است :تحوالت روی رودخانههای کارون و کرخه در ایران ممکن است
اجازه ورود جدی اروندرودبه درون آب دریای خلیج فار

را تغییر بدهد ،و به ت ع آن با های خرمای

آن را با کاهش محصول مواجه کند ،مگر اینکه کمک های قابلتوجهی از دجله و فرات دریافهت کنهد.
عالوه بر این ،جریان رودخانه های کارون و کرخه ایران به دلیل کنتهرل کامهل ایهران بهر رودخانهه هها از
طریق تنظیم و سازه های هیدرولیکی انحرافی ،کامالً قطع می شود که آخرین مورد آن انحهراف کهارون
ق ل از تالقی آن با رودخانه اروندرودبوده اسهت ( .)Rahi, 2018: 128-130باتوجهه بهه اینکهه عهراق
وابستگی زیادی به آب رودخانههای دجله و فرات دارد ،بزرگترین ضعف هیدروپولیتیکی این کشهور
سرچشمه گرفتن این دو رودخانه از کشورهای همسهایه اسهت .بغهداد همهواره ایهن نگرانهی را دارد کهه
سوریه و ترکیه با برداشت بیشتر از آب این دو رود ،باعث خشک شدن جریان آب به عهراق شهوند .در
حقیقت کاهش آب بهه واسهطه عملیهات هیهدرولیکی کشهورهای همسهایه ،کشهور عهراق را در عرصهه
کشاورزی و تولید انرژی الکتریکی دچار مشکل کرده است .برای نمونه با احداث سد ط قا و قرار دادن
توربین های قوی در آن توسط سوریه ،عراقی ها اعالم کردند که  40درصد از نیروگاه های تهأمینکننهده
برق این کشور رو به خاموشی می روند .در این بین واپایش آب های خروجی از ایران هم برای عهراق و
هم برای ایران از حساسیت ویژهای برخوردار است (خالدی و همکاران.)68 :1393،
در سالهای اخیر ،رودخانه وند (الوند) در مرکز اختالفات بین ایهران و عهراق بهوده اسهت .در سهال
 ،2008خ رگزاریها گزارش دادند که دریاچه همرین به دلیل سدسازی رودخانه الوند در ایران حهدود
 80درصد ظرفی ت خود را از دست داده و موجب اعتراض و تظاهرات در مهرز ایهران و عهراق شهد .در
1. Harza
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سال  ،2011پارلمان عراق به این موضوع پرداخته و متعاق اً مقامات عراقی راهحلههای ایهن مشهکل را بها
همتایان ایرانی خود گفتگو کردند .بند دیالهه 1در حهدود  10کیلهومتری پهاییندسهت سهد همهرین و در
حدود  130کیلومتری محل تالقی دیاله با دجله واقع شده اسهت کهه در اواخهر دههه  1960سهاخته شهد.
هدف اصلی از این بند منحرف کردن خروجی سد همرین به کانالهای آبیاری است .در ایهران دو سهد
در سرچشمه دیاله واقع شده است :سهد قشهالق( 2یها وحهدت) در رودخانهه قشهالق 3واقهع شهده اسهت،
درحالیکه سد گاووشان 4بر روی رودخانه گاوه 5قرار دارد .سد قشالق در سال  1979بها حجهم مخهزن
بالقوه ( 224میلیون مترمکعب) به پایان رسید .سد گاووشان بین سالهای  1992تا  2004و در درجه اول
برای اهداف آبیاری ساخته شده است (جدول  .)10این سد عالوه بر پشتی انی از نیروگاه برق آبهی ،آب
شرب شهر کرمانشاه را نیز تأمین میکند .آب از طریق یهک تونهل از مخهزن سهد گاووشهان بهه حوضهه
رودخانهههه رضهههوار 6منحهههرف مهههیشهههود ( INVENTORY OF SHARED WATER

.)RESOURCES IN WESTERN ASIA, 2013: 145
جدول  .10سدهای ساختهشده و برنامهریزیشده در شاخههای اصلی رودخانه دجله به ترتیب زمانی ساختوساز

7

کشور

نام سد

رودخانه

سال تکمیل

ظرفیت
(MCM
)

هدف

عراق

دوکان

زاب
کوچک

1961

6/970

I, FC,
HP

ایررن سررد بخشرری از پررروژه
آبیاری کرکوک است.

عراق

دربندیخان

دیاله

1962

3/000

I, FC,
HP, WS

سمت اعظر حوضره آبخیرز
این سد با  17/850کیلرومتر
مربع در ایران رار دارد.

عراق

دیبیس

زاب
کوچک

1965

..

FD

سد تنظی کنندهای که آب را
از زاب کوچررک بررره سرررمت
پروژه آبیاری کرکوک هدایت
می کند .ظرفیت سررریز سرد
 4000متر مکعرب برر ثانیره
است.

7

اطالعات پس زمینه

1. Diyala Weir
2. Qeshlagh (or Vahdat) Dam
3. Gheshlagh River
4. Gavoshan Dam
5. Gaveh River
6. Razavar
7. (a) Irrigation (I), Flood Control (FC), Hydropower (HP), Flow diversion (FD), Water Supply
(WS).
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کشور

نام سد

رودخانه

سال تکمیل

ظرفیت
(MCM
)

هدف

عراق

بند دیاله

دیاله

1969

..

FD

ایررن سررازه تنظرری کننررده در
پایین دسرت مخرزن همررین
رار دارد و آب را به رودخانره
دیالرره سررالی و کانررالهررای
آبیاری توزیع میکند.

ایران

شالق
(وحدت

شالق
(سرچشمه
دیاله

1979

224

I, HP,
WS

-

عراق

همرین

دیاله

1981

4/000

..

در سررررال  ،2008دریاچرررره
همرین بره دنبرال سدسرازی
ایران در رودخانره ونرد%80 ،
ظرفیت خود را از دست داد.

ایران

گاووشان

دیاله

2004

550

I, HP,
WS

این سد برای ترأمین MCM
 395برررای آبیرراری 31/000
هکتررار از اراضرری ،تولیررد 11
مگاوات نیروگاه برق و ترأمین
 63 MCMآب آشرررامیدنی
به شهر کرمانشاه ساخته شده
است.

عراق

تاقتاق

زاب
کوچک

زمانبندی
شده برای
تکمی 2015 :

..

..

-

عراق

بخ

زاب بزرگ

زمانبندی
شده برای
تکمی 2015 :

..

عراق

ماندوا

زاب بزرگ

I

7

اطالعات پس زمینه

تا حدی ساخته شده

زمانبندی
شده برای
تکمی 2015 :

..

..

-

ترکیه

کوکورسا

زاب بزرگ

طراحی شده

..

HP

ظرفیررت برنامررهریررزی شررده
نیروگاه 245 :مگاوات

ترکیه

دوگانلی

زاب بزرگ

طراحی شده

..

HP

ظرفیررت برنامررهریررزی شررده
نیروگاه 462 :مگاوات

ترکیه

هاخاری

زاب بزرگ

طراحی شده

..

HP

سد در مرحله طراحی نهرایی
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کشور

نام سد

رودخانه

سال تکمیل

ظرفیت
(MCM
)

هدف

7

اطالعات پس زمینه

خررود اسررت .ظرفیررت برنامرره
ریررزی شررده نیروگرراه245 :
مگاوات
Source: Compiled by ESCWA-BGR based on General Directorate of State
;Hydraulic Works in Turkey, 2009; Ministry of Environment in Iraq et al., 2006
FAO, 2009; IRIN, 2008; UNESCO, 2009.

شکل  .2نقشه موقعیت رودخانههای مرزی ایران و عراق
نامی و محمدپور151 :1389،

به نظر میرسد تشدید نیازهای آبی به دلیل خشکسالی و برنامههای توسعهای درازمدت ملی ،به ویژه
در استان های محروم تر غربی ،دولت ایران را تشویق به اسهتفاده بیشهتر از آب ههای رودخانهه هها و حتهی
انحراف آب آنها به بخشهای داخلی خواهد کرد« .برداشتهای کالن مقیا

ایهران از رودخانههههای

وارده به عراق ،می تواند موضوع مناقشه های نوینی باشد که حتی منابع قدیمی مشهاجره را تحهت الشهعاع
خود قرار خواهد داد؛ مناقشاتی که هم اکنون مشکل پایهای در روابط ترکیه -عراق است» (کریمیپهور،
 .)42-43 :1380در کل سواحل نامناسب کشور عراق ،افزایش جمعیت و سرانه مصرف آب در ایهران و
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عراق ،طرح های ایران برای کنترل آب ههای ورودی بهه عهراق و وابسهتگی عهراق بهه آب ههای سهطحی
کشورهای همسایه از طرفی می تواند در آینده امنیت دو کشور ایران و عراق را تهدید کرده و زمینه ساز
بروز جنگ بین این دو کشور شود و از سوی دیگر می تواند زمینه ساز همکاری اقتصادی– سیاسهی بهین
دو کشور باشد (خالدی و همکاران.)70 :1393،

چالشهاي آبی در منطقه مرزي غرب کشور
باید اشاره کرد که مرزهای غربی ایران با عراق ،از نمونه مرزهای تیپیک در مسائل ژئوپولیتیهک در
روابط بینالملل است .به ع ارت دیگر کمتر مرزهایی در دنیا میان کشورها ،اینگونه پتانسیل بحرانزایهی
و مناقشه را دارند .روابط تاریخی ،وضعیت قومی -فرهنگی ،مذهب از عوامل تقویتکننهده و مشهترک
روابط دو کشور است که تحت تأثیر مسائل سیاسی و تفکرات و تصمیمات دولتمردان تهران-بغداد قرار
داشته است (نامی و محمدپور .)157 :1389،حال بها توجهه بهه ایهن عوامهل تقویهتکننهده در روابهط دو
کشور ،اگر بخواهیم چالشهای آبی دو کشور را ت یین کنیم ،میتوان گفت این چالشها ع ارتند از:
چالش اول ،وابستگی شدید عراق به آب و آن هم منابع آبی که از مرزهای خهارج از سهرزمین ایهن
کشور سرچشمه می گیرند که اگر این وابستگی به خارج از مرزها را به آن اضافه کنیم ،شهرایط خاصهی
شکل می گیرد .در غرب کشور در دو استان ایالم و کرمانشاه21 ،رودخانه (جهدول شهماره  ،)11کهه بها
احتساب استانهای کردستان ،آذربایجهان غربهی و خوزسهتان  25رودخانهه مهیشهوند ،تقری هاً  7میلیهارد
مترمکعب (بیش از  9میلیارد مترمکعب نیز براورد شده است) آب را از ایران خهارج نمهوده و بهه عهراق
وارد میکنند (نامی و محمدپور .)142 :1389 ،در کل منشأ  12درصد از حجم آبهای سهطحی کشهور
عراق از ایران اسهت کهه  10درصهد از کهل حجهم آب ههای سهطحی کشهور ایهران را شهامل مهی شهود
(نیرومندفر و شهیدی.)233 :1397 ،
چالش دوم اینکه ،در غرب کشهور ،اسهتان کرمانشهاه بهه عنهوان یکهی از اسهتانههایی کهه در زمینهه
فعالیتهای کشاورزی مطرح میباشهد تولیدکننهده اصهلی بسهیاری از محصهوالت مههم و راه هردی بهه
حساب میآید به طوری که تولیدکننده حداقل  10درصد نیازهای غذایی کشور است .اما این موضهوع
نمایان است که اوالً این استان از نظر سرمایهگذاری و توجه ،مدیریت صحیحی نهدارد بها وجهود اینکهه
دارای توان و پستانسیلهای بالقوه فراوانی در بخهش کشهاورزی اسهت؛ دوم ،توزیهع فضهایی تهوانههای
موجود به طور یکسان نیست و باعث تأثیرگذاری بر سطح توسعه کشاورزی در استان شده است و سوم
اینکه ،سطح شهرستانهای استان از نظر شاخصهای انسانی -مدیریتی در توسعه کشاورزی تفاوتههای
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فاحشی با یکدیگر دارند .میزان بارندگی در استان ،سالیانه بیش از  11میلیارد مترمکعهب اسهت .حوضهه
آبریز داخلی استان حوضه علیای کرخه است کهه حوضهه سهیمره نیهز نامیهده مهیشهود و حوضهه آبریهز
خارجی استان کامل وارد عراق میشوند .شهرستانهای «قصرشیرین ،پاوه ،ثالث باباجانی» و «جوانرود و
سرپلذهاب» در حوضه آبریز خارجی استان قرار دارند و از نظر توانهای ط یعهی بخهش کشهاورزی بهه
ترتیب از مناطق کماستعداد و نیمهمستعد در استان میباشند که شهرستانهای مهرزی ایهران و عهراق نیهز
هستند .از زیرساختهای کشاورزی ،وجود کانالهای سرپوشیده و بتنی برای کهاهش ت خیهر آب اسهت
که از این حیث ،شهرستان سرپل ذهاب با  7/5کیلومتر در هر  100کیلومترمربهع کانهال سرپوشهیده رت هه
اول ،شهرستان پاوه با  3کیلومتر ،رت ه دوم و شهرستان ثالث باباجانی با  1/7کیلومتر در رت ه بعدی قهرار
دارد که این موضوع ،نشاندهنده وضعیت نامناسهب اسهتان در داشهتن ایهن نهوع کانهالهها اسهت .نحهوه
بهرهبرداری آبیاری نوین در استان با میانگین  10درصد است که فاصله زیادی تا سطح مطلوب را نشهان
میدهد .شاخص استفاده از برق برای فعالیتههای کشهاورزی میهانگین  12/5درصهد را نشهان مهیدههد
(توکلی.)255-262 :1392،
چالش سوم ،نقش منابع آب بر سکونتگاه های روستایی در استان کرمانشاه نیز قابل توجهه اسهت .در
مقالهای که مارابی و همکاران ( )1398ارائه کردهاند ،نشان میدهند که خصوصیات ژئوهیهدرولوژی در
پراکندگی یا تراکم روستاها در این استان نقش داشته است .فاصله از آبهای سطحی به عنوان یکهی از
عوامل ط یعی و منابع آب به عنوان یکی از بسترهای ط یعی ،شرایط برای استقرار روسهتاها را بهه وجهود
می آورند .در استان کرمانشاه بیشترین تراکم نقاط روستایی در جهت شیب غربی واقع شده و بهه لحها
مورفومتری زمین ،در مناطق مسطح و شیب کم ،مساکن روسهتاییان بنها شهده اسهت .در مهورد چیهنش و
الگوی پراکنش نقاط روستایی در این استان بهه ترتیهب تهراکم درجهه آبراههه ،ارتفهاع ،تهراکم آبراههه،
ناهمگنی ،شیب ،فاصله از خطالرا

و  ...اثرگذار بوده است .به گونهای که با کاهش ههر کهدام از ایهن

شاخصها ،تراکم نقاط روستایی کاهش و با افزایش شاخصها ،تراکم نقاط روسهتایی افهزایش را نشهان
دادهاند در مجموع ،محیطی که دسترسی به منابع آبهای سطحی دائمیتر ،ارتفاعات پایینتر ،زمینهای
غیرمتضر تر ،شیب های مالیم ،فاصله گرفتن از ستی ها و خهطالهرأ هها ،دوریگزینهی از مسهیلهها و
باتالقها ،استقرار در پهنههای وسیع و هموار و عمدتاً در جهات غربهی دالیهل گهزینش سهکونتگاهههای
روستاییان استان کرمانشاه بوده است (مارابی و همکاران.)92-103 :1398 ،
در حوضه زیمکان رود در حدود  225روستا وجود داشته که اکنون تعدادی از آنهها تخلیهه شهده و
تازه آباد و گهواره نیز به شهر ت دیل شده اند؛ بنابراین ،تعداد مناطق مسکونی باقی مانده بهه  2شههر و 149
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روستا میرسد که جمعیتی در حدود  39972نفر را در خود جای دادهاند .دو شهر تازهآباد و گههواره بها
جمعیتی به ترتیب  7818و  4918نفر ،بیشترین تمرکز جمعیتهی ایهن حوضهه بهه شهمار مهی رونهد و بقیهه،
روستاهایی هستند که کمتر از  1000نفر جمعیت دارند .در ایهن منطقهه فعالیهت ههای اقتصهادی ،تنهها در
بخش کشاورزی و دامداری متمرکز شده است .کشت نخود ،جو و گندم مهم ترین کشهت ههای دیهم و
کشت ذرت و ح وبات و با ها ،مهم ترین کشت آبی این منطقه را به خود اختصاص می دهنهد .پهرورش
دام نیز از اهمیت خاصی برخوردار است .مراکز جمعیتی در حوضه زیمکان نیز خیلی گسترده نیست .بهه
دلیل کم ود امکانات ،جمعیت زیادی از این منطقه کوچ کرده اند و روستاهای زیادی تخلیه شده اسهت.
روستاهای زیادی نیز وجود دارد که تنها در فصل زمستان از ساکنان خود پذیرایی می کنند و در فصهول
گرم ،اهالی آن به مناطق سردسیر کوچ میکنند 48 .روستای این حوضه از آب چشهمههها ،چهاههها و در
صورت لزوم ،تانکرهای حامل آب استفاده می کنند .بنا به گفته های فرمانداری شهرستان داالهو ،مقهدار
مصرف سرانه آب این منطقه در حدود  0/13متر مکعب است (ج اری.)97-99 :1391،
چالش چهارم ،افزایش رو به رشد تلفات منابع آب و خاک حوضهههای آبخیهز اسهت کهه بهه دلیهل
بهرهبرداری غیراستاندارد از منابع ،شدت فزایندهای داشته اسهت .در حوضهه حهاجیآبهاد (در شهرسهتان
کنگاور) در سالهای گذشته تعداد  167بند اصالحی خشکه چین (به روش خربزه چینی) ،تعهداد  4بنهد
اصالحی توری سنگی و تعداد  110کانال خاکی با هدف ذخیرهسازی رواناب و کنترل سیالب از سوی
اداره آبخیزداری استان کرمانشاه احداث شده است .حجهم کهل رسهوب سهالیانه در ایهن حوضهه تقری هاً
 10712/11تُن برآورد شده است و مقدار رسوب ویژه حوضه  959/10تُن در کیلومترمربع در سال بوده
است .در مجموع ،اراضهی آبهی در حوضهه حهاجیآبهاد بیشهترین رسهوب و فرسهایش ویهژه را موجهب
میشوند به عالوه شیب رواناب از دیگر عوامل فرسایش خاک در این حوضه است .از اینرو الزم است
تا اصول کشت آبی در حوضه رعایت شود تا فرسایش را کنترل کرد (حصادی و همکاران-50 :1393،
.)43
چالش پنجم ،وضعیت منابع آبی در استان ایالم به عنوان همسایه جنوبی کرمانشاه و شرقی عراق ،نیز
متأثر از چالشهای هیدروپولیتیکی است .برای مثال در تغییرات تراز آب زیرزمینی که بهه صهورت داده
ماهیانه طی سال های آبی  74-75تا  93-94در دشت مهران بررسی شده است ،سطح تراز آب زیرزمینی
چاه های منطقه مورد نظهر از مهرمهاه سهال آبهی  74-75تها فهروردین  91-92رونهد نزولهی و په

از آن

مقداری افزایش در تراز سطح آب زیرزمینی اتفاق افتاده است .انتظار می رود در سهال ههایی کهه بهارش
افزایش پیدا می کند ،سطح آب زیرزمینهی نیهز افهزایش پیهدا کنهد ،امها بها بررسهی آمارههای سهطح آب
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زیرزمینی منطقه در شکل  3نشان می دهد که سطوح آب زیرزمینی منطقه روند کاهشی داشته اسهت .در
سال ههای آبهی  87-88 ،85-86 ،80-81 ،79-80 ،76-77و  91-92علهیرغهم افهزایش بهارش سهالیانه،
متوسط تراز آب های زیرزمینی با افت مواجه بوده است که احتماالً بهارش ههای بها پهراکنش نامناسهب و
شدت زیاد در دشت اتفاق افتاده باشد که فرصهت تغذیهه را از آبخهوان گرفتهه اسهت .بهه همهین علهت،
علیرغم افزایش بارش در بعضی سالها ،آبخوان با افت مواجه بوده است ،اما با توجه به شدت افهت در
سال های مذکور ،عالوه بر شدت و پراکنش بارش ،قطعهاً عوامهل دیگهر نیهز مزیهد بهر علهت شهده و بهر
نوسانات تراز آبهای زیرزمینی دشت تأثیر میگذارند (زمانی و همکاران.)1396:22،
متوسط تراز آب زیرزمینی ()m

بارش سالیانه ()mm
سال آبی

شکل  .3نمودار تغییرات همزمان بارش سالیانه و متوسط تراز آبهای زیرزمینی دشت مهران طی سالهای
 74-75تا ( 93-94زمانی و همکاران)1396:22 ،
جدول  .11رودخانههای خروجی از استانهای ایالم و کرمانشاه به عراق
ردیف

نام رودخانه

حوضه اصلی آبریز

زیر حوضه

میزان آب خروجی

استان

(میلیون مترمکعب)
1

زیمکان

خلیج فارس

سیروان

282/5

کرمانشاه

2

هواسان

خلیج فارس

مرزی غرب

151/3

کرمانشاه

3

وره تو

خلیج فارس

مرزی غرب

53/6

کرمانشاه

4

الوند

خلیج فارس

مرزی غرب

520/3

کرمانشاه

5

کنگاکوش

خلیج فارس

مرزی غرب

68/4

کرمانشاه

6

کنگیر

خلیج فارس

مرزی غرب

157/6

کرمانشاه و ایالم

7

کانی شیخ

خلیج فارس

مرزی غرب

-

ایالم

8

سده (صد

خلیج فارس

مرزی غرب

-

ایالم

9

تلخاب

خلیج فارس

مرزی غرب

-

ایالم

10

گدارخوش

خلیج فارس

مرزی غرب

151/3

ایالم

11

چ سرخ

خلیج فارس

مرزی غرب

-

ایالم
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12

کنجانچ

خلیج فارس

مرزی غرب

179/7

ایالم

13

گاوی

خلیج فارس

مرزی غرب

34/6

ایالم

14

چنگوله

خلیج فارس

مرزی غرب

167/1

ایالم

15

کاللی

خلیج فارس

مرزی غرب

-

ایالم

16

نصریان

خلیج فارس

مرزی غرب

-

ایالم

17

چای رهتپه

خلیج فارس

مرزی غرب

-

ایالم

18

آب غریب

خلیج فارس

مرزی غرب

-

ایالم

19

آب جالل

خلیج فارس

مرزی غرب

-

ایالم

20

میمه

خلیج فارس

مرزی غرب

163/9

ایالم

21

دویریج

خلیج فارس

مرزی غرب

148/2

ایالم

نامی و محمدپور149 :1389،

تحلیل یافتهها
با توجه به اهمیتی که آب در زندگی انسان دارد ،در آینده از موضوعات اساسی که چالش ههایی را
به طور مستمر در سطوح سیاسی ،امنیتهی ،اقتصهادی و اجتمهاعی بهروز مهی دههد ،وضهعیت منهابع آبهی و
دسترسی به آب است .این مسئله را از آمار و اطالعات منتشرشده از پژوهشهای انجامگرفتهه مهیتهوان
دریافت .مطابقت نداشتن مرزهای سیاسی با مرزهای ط یعی و حوضههای آبریز رودخانههای بینالمللی،
باعث شده که امروزه بیش از  40درصد از جمعیت جهان در مناطق بها حوضهه آبریهز مشهترک زنهدگی
کنند .همانطورکه  50تا  60درصد وسعت هر کدام از قارههای دنیا را حوضههای آبریز مشترک در بهر
میگیرد تعامل میان دولتهها در ایهن زمینهه برگرفتهه از تعامهل میهان مهردم محلهی و ملهتهها در نحهوه
بهرهبرداری از این حوضههای آبریز مشترک است که طیف گستردهای از روابهط دوسهتانه و همکهاری
همههراه بهها سهههازگاری تهها مناقشههه و درگیهههری و حتههی جنههگ را مههیتوانههد دربرگیههرد (فرجههی و
رنج رحیدری .)315 :1396،به اعتقاد مجتهدزاده ،هیدروپولیتیک به مطالعه اثر تصمیمگیریهای مربهوط
به استفاده از آب در شکلگیریهای سیاسی در روابط میان کشورها با یکدیگر با روابط میان دولتها و
مردم حتی در یک کشور میپردازد .کم ود آب یا اجازه ع ور آب از مرزههای بهینالمللهی بهه گونههای
روزافزون در روابط سیاسی دولتها و ملهتههای خهود و روابهط کشهورها بها یکهدیگر اثهر مهیگهذارد
(مجتهدزاده.)131 :1381،
در کشور ایران ،بررسی سیاست ها و برنامه های حفاظت از منهابع آب حهاکی از نارسهایی ههای قابهل
توجهی در این بخش است .بر اسا

مطالعات مرکز پژوهش های توسعه و آینهده نگهری ( )1397فقهدان

مدیریت یکپارچه منابع آب ،نادیده گرفتن نقش مشارکتهای مردمی در حفاظت و بهرهبرداری از منابع
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آب و ضعف هماهنگی بین دستگاه های مختلف در زمینهه ههای مهرت ط بها آب تنهها بخهش کهوچکی از
مشکالت و نارساییهای سیاسهتگهذاری بهرای حفاظهت کمهی و کیفهی منهابع آب کشهور اسهت .ایهن
نارساییها ،در حوضههای فرامرزی آثار نهامطلوب بیشهتری را در پهی دارد (روغنهی و همکهاران:1399،
 .)189دولتمردان ایران همواره بر سر تقسیم آبهای مرزی با همسایگان خود اختالف داشتهاند و ایهران
در این خصوص بیش از  25جنگ را در طی چهارصد سال گذشهته تجربهه کهرده اسهت .شهاید مناقشهه
برانگیزترین این حوضه ها ،مرز مشترک ایران با عراق باشد که به رغهم قراردادهها و توافهق ههای بسهیار،
مسائل آن تاکنون حل نشده است و یک جنگ هشت ساله با پیامدهای منفی بسیار برای هر دو کشور را
موجب شده است .نزاع بین ایران و عراق بر سر مهرز شهط العهرب (ارونهدرود) یهک مثهال کالسهیک از
اختالفات مکانی در ارت اط با مرز است .در کشور عراق به علت فقدان بندرهای مناسب ساحلی؛ بندهای
رودخانه ای مثل بصره ،به طور سنتی اهمیت فراوانی داشته اند .نظهارت بهر رودخانهه ارونهدرود نیهز یهک
هدف عمده سیاسی عراق بوده است .همین امر س ب کشمکش با ایران طی چند دههه اخیهر بهوده اسهت
(نیرومنههدفر و شهههیدی .)236 :1397،مسههئله آلههودگی رودخانهههههها در غههرب کشههور نیههز بههر روابههط
هیدروپولیتیک ایران و عراق تأثیرگذار بوده است؛ مثالً آلودگی رودخانه سهیکان (یکهی از شهاخهههای
انتهایی حوضه ی آبریهز سهیمره) ،بهه وسهیله پسهاب ههای کشهاورزی رخ مهی دههد (ج هاری.)94 :1391،
همچنین شوری و آلودگی جریانهای وارده و کاهش دبی آب وارده به عراق ،بهه مشهکالت آبهی ایهن
کشور افزوده و وخامت وضعیت را بیشتر میکند (پیشگاههادیان و حجازی.)151 :1389،
از سوی متخصصان و کارشناسان حوضه هیدروپولیتیک و امنیت ،بر رابطه میهان دسترسهی بهه منهابع
آب و تأثیر آن بر امنیت ملی فراوان تأکید شده است و حتی گذر قهرن حاضهر را بها امنیهت آب ،پیونهد
میدهند .اعتراضات و جیرهبندیهایی که برای آب در دنیا در کشورهای مانند ایران ،بولیوی و  ...شکل
گرفته است این موضوع را تأیید میکنند .با مشهاهده جهدول شهماره  ،11تعهداد  21رودخانهه مهرزی در
غرب کشور به سرزمین عراق وارد میشوند ،همواره این همه منابع آبی در کشورهای توسعهیافته به نحو
احسن مدیریت میشوند ،اما در ایران به دالیل مدیریت ضعیفی که وجود دارد با توجه به نیازهای آبهی
منطقه غرب کشور و همچنین در کل کشور ،همچنان هدررفت این منابع را میبینیم .وضعیت استانهای
ایالم و کرمانشاه در سطوح اقتصادی ،زیرساختهای عمرانی ،کشاورزی و  ...گویای عدمتوجه بهه ایهن
منطقه مرزی است .در نقشه شماره  ،1محهدوده وابسهتگی عهراق بهه آبههای سهطحی وارده از ایهران و
محدوده حوضهای آبهای سطحی که از ایران به عراق سرازیر میشهوند مشهاهده مهیشهود؛ قطعهاً ایهن
وابستگی به آبهای سطحی از سوی عراق به آبهای خروجی از ایران ،بها هرگونهه کهاهش عمهده در
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میزان دبی آب از سوی ایران ،میتواند باعث چالشها و نگرانیهای عمده شود که این اقهدام همهراه بها
چالشهای عراق در ارت اط با کشورهای ترکیه و سوریه نیز وضعیت نگرانکنندهتری را خواهد داشهت.
این وضعیت نگرانکننده گفته میشود ،چون در عرصه همکاری روابط هیدروپولیتیک میان کشورهای
ایران و عراق ،اقدامات موفقیتآمیزی انجام نگرفته است.

نتیجهگیري
وضعیت منابع آب در مجموعه های هیدروپولیتیکی به عنوان مسئله ای اصلی مطهرح اسهت .در حهال
حاضر رابطه آب و امنیت ،رابطه ای وابسته به هم شده است .در مجموعه های هیدروپولیتیکی امنیتی کهه
شولز از آن صح ت میکند ،کشورهایی که در این مجموعههها قهرار مهیگیرنهد ،بهه واسهطه منهابع آبهی
(رودها ،دریاچه ها و یا آبخوانها) با عنوان یک منطقه قابهل شناسهایی هسهتند ،چهه بسها مهرز جغرافیهایی
مشترکی هم نداشته باشند ،اما امنیت ملی و امنیت هیدروپولیتیک آنان چنان درهم تنیده است که چالش
امنیتی و هیدروپولیتیک هر یک از آن ها نمی تواند جدای از هم واکاوی و راهکاریابی شود .به ع هارتی
تهدید امنیت آبی (هیدروپولیتیک) هر یک از اعضای یک مجموعه هیهدروپولیتیک ،ممکهن اسهت بهه
بروز تهدید امنیت ملی دیگر اعضا بینجامد و برعک  .از مجموع هشت مجموعه هیدروپولیتیکی کهل،
دو تای آنها در منطقه ژئوپولیتیکی خاورمیانه قرار دارد.
در حوضه رود دجله و فرات به عنوان یکی از مجموعههای هیدروپولیتیکی ،دو کشور ایران و عراق
در آن قرار دارند .در حال حاضر ،وضعیت روابط هیدروپولیتیک این دو کشور ،پیچیده بودن این روابط
را نشان می دهد؛ با توجه به قرابت های مذه ی -فرهنگی هر دو کشور ،در منطقهه مهرزی غهرب ایهران و
شرق عراق ،سهکونتگاهههای انسهانی بها مشهکالت بههرهبهرداری از منهابع آب مشهترک روبههرو هسهتند.
چالشهایی که به طور مشخص به آنها میتوان اشاره کرد ع ارتند از:
 .1وابستگی شدید عراق به آب و آن هم منابع آبی که از مرزهای خارج از سرزمین این کشهور سرچشهمه
میگیرند که اگر این وابستگی به خارج از مرزها را به آن اضافه کنیم ،شرایط خاصی شکل میگیرد؛
 .2در غرب کشور ،استان کرمانشاه به عنوان یکی از استان هایی که در زمینه فعالیت های کشاورزی مطهرح
می باشد ،تولیدکننده اصلی بسیاری از محصوالت مهم و راه هردی بهه حسهاب مهی آیهد بهه طهوری کهه
تولیدکننده حداقل  10درصهد نیازههای غهذایی کشهور اسهت .بها افهت سهطح آب ههای زیرزمینهی و یها
بهره برداری بیش از اندازه از آب رودخانهه هها ،از یکسهو کشهاورزی و تولیهدات آن بها خسهران مواجهه
می شوند و از سوی دیگر اعتراض مردم عراق در آن سوی مرز به دلیل کاهش دبهی آب روودخانهههها،
شکل میگیرد؛
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 .3نقش منابع آب بر سکونتگاه های روستایی در اسهتان کرمانشهاه نیهز قابهل توجهه اسهت ،همهان طهور کهه
خصوصیات ژئوهیدرولوژی در پراکندگی یا تراکم روستاها در این استان نقش داشته است.

این در حالی است که دو کشهور ،هنهوز بهه توافقنامههای کهه جهامع باشهد و بتواننهد مشهکالت آبهی
یکدیگر را برطرف کنند دست نیافتهاند؛ بنابراین ،عدم توافقات میان دو کشهور در قالهب معاههدات ،در
صورت هر نوع تغییر حکومتها ،باعث ایجاد درگیری و منازعه خواهد شد؛ همهانگونهه کهه در دوران
حکومت صدام حسین اینگونه شد .نیاز استان های مرزی کرمانشاه و ایهالم در ایهران بهه منهابع آب بهرای
کشاورزی که به عنوان شغل اصلی و راه درآمد مردم این استانها میباشد و وابستگی زیاد مهردم عهراق
به آب رودهای دجله و فرات و همچنین چالش هایی که با دولت ههای ترکیهه و سهوریه دارد ،مجموعهه
عواملی را شکل می دهند که وضعیت کنونی را چالش زا نشان می دهند .همچنین باید به ایهن نکهات نیهز
اشاره کرد که وضعیت آینده روابط هیدروپولیتیکی دو کشور ،متهأثر از ثابهت بهودن میهزان ذخهایر آب
تجدیدپذیر ،افزایش جمعیت ،باال رفتن کیفیت زندگی ،توسعه صنایع و کشاورزی و خشکسالی خواهد
بود که رودخانه های مرزی ،نقشی به مراتب بیشتر در تأمین منابع آبی پیدا خواهند کرد؛ بنهابراین ،ایهران
به عنوان کشور باالدست از توانایی بیشتری در کنترل آبهای مرزی برخهوردار اسهت؛ بهه همهین دلیهل
پروژههای اجرایی مانند انتقال آب میانحوضهای در طرحهای اجرایی بهرای کهاهش کم هود منهابع آب
می تواند یکی از راهحلهای کاهش بحران آب باشد .به طورکلی ،با توجه به وضعیت موجود در منطقهه
مرزی دو کشور ،این پتانسیل وجود دارد که امنیت ملی ایران و عراق ،تهدید شود .در ادامه ،مواردی به
عنوان راهکار پیشنهاد میشود:
 )1دو کشور ایران و عراق با توجه به قرابت های فرهنگهی و تهاریخی ،مهی تواننهد روابهط بهتهر و
مناسبتری را در زمینههای مذه ی ،سیاسی و اقتصادی با یکدیگر دن ال کنند؛
 )2استفاده از کارشناسان مجهرب و متخصهص در ارت هاط بها مسهائل آبهی بهرای برطهرف کهردن
چالشهای موجود در این زمینه؛
 )3آگاهی رسانی و فرهنگ سازی در منطقه مرزی میان دو کشور برای مردم در راسهتای تقویهت
همکاریهای محلی؛
 )4با ایجاد بازارچه های مرزی ،پیوند اقتصادی و اشتغال ایجاد شود تا وابسهتگی نسه ت بهه منهافع
ایجاد شود.
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