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بررسي بحران زيســت محيطي در ماوراءالنهر ،مطالعه موردي :نقش
مديريت آب رودخانه جيحون و ســيحون و تاثير آن بر بحران درياچه
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چکیده:
موضوع آب و تاثير آن در حيات بشر نياز به استدالل و تجزيه و تحليل ندارد اما رشد جمعيت و باال
رفتن سطح زندگي و رشد شهر نشيني توام با ارتقا ابعاد صنعتي و تكنولوژيكي زندگي در جهان باعث
شده تا در مورد اســتفاده بهينه از آب و حوزه هاي آبي موجود در جهان با تامل و درايت و برنامه ريزي
عاقالنه حركت كرده و به تبع چنين شــرايطي مسائل زيســت محيطي را نيز در نظر گرفته و با كنار
گذاشتن رقابتهاي بيهوده سياســي در ص دد تعيين رژيمي عادالنه براي بهره برداري همه كشورها و
ملتها از پهنه هاي آبي موجود (كه رفته رفته با بي دقتي در حال كاهش هســتند) و بهبو د اقتصا د ملي
بود .از اين رو ژئوپلتيك آب در حوزه درياچه آرال بدليل وجو د پنج كشــور حاشيه اين درياچه به عنوان
يك پديده مور د بررسي م د نظر اين مقاله است كه با عدم وجود يك مديريت كارآمد در حال نابودي و
ايجاد يك بحران زيست محيطي در منطقه است و لزوم تبيين همه جانبه مديريت منطقه اي و دست
يابي به يك راه حل مرضي الطرفين را خاطر نشــان مي كند .اين تحقيق با استفاده از منابع كتابخانه
اي و روش توصيفي و تحليل داده ها انجام شده است.
کلید واژگان:
آسیای مرکزی ،جيحون ،سيحون  ،دریاچه آرال  ،مدیریت ،بحران  ،آبیاری  ،اقتصاد
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 .2نویسنده مسئول:دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات منطقه اي دانشگاه عالمه طباطبائي تهران
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مقدمه:
آب مهمترین عامل ایجا د جوامع بشــری و تــداوم آن  ،در طول
تاریخ بوده اســت  .این فاکتور حیات ســاز در تاریخ زندگی انسان
دارای اهمیت یکسانی نبوده و در برخی دوره ها در تاریخ و دربرخي
مناطق عامل مهم اما حساسیت برانگیزی نبوده و در برخی دیگر
از مناطق این عامــل تابدانجا اهمیت می یافــت که جنگ برای
تصاحب آن رویــدادی بدیهی و پیش پا افتــاده تلقی می گردید.
پس از انقالب صنعتی و دویست ســال بی توجهی بشر نسبت به
تبعات زیست محیطی توسعه افسار گسیخته در کنار ارزشي شدن
مصرف انبوه به عنوان یکی از مظاهر جامعه توســعه یافته ،تامین
آب در ســطح جهان چه از بعد کمی و چه کیفی به دغدغه جدیدی
برای بشر تبدیل گردید.
در این میان آب در آســیای مرکزی به دلیل میــزان بارش کم و
موقعیت ژئوپلتیــک خاص منطقه چه در گذشــته و چه در حال از
اهمیت زیادی برخوردار بوده اســت  ،اهمیتی کــه موضع گیری
های سیاســی کشــورهای منطقه را حتی در قرن بیست و یکم
تحت تاثیر قرار داده است .حوزه آبی آرال در این منطقه به عنوان
مهمترین اکو سیســتم آبی آســیای مرکزی زندگی اجتماعی و
سیاســی مردم را تحت تاثیر قرار داده اســت  .این دریاچه که در
گذشــته چهارمین دریاچه بزرگ جهان محســوب میشد به دلیل
اقدامات غیرمســئوالنه و عدم آینده نگری در یک دوره  50ساله
در معرض خشک شدن قرار گرفته اســت .میراثی که با مدیریت
روسی در دوره شوروی سابق شروع ش د و با بی تدبيري و درگیری
در اختالفات منطقه ای بین کشورهای باال دست و پایین دست دو
رودخانه ســیر دریا وجيحون که دو منبع اصلی آب دریاچه هستند
ســیری رو به قهقرا دارد و پیامدی جز خشک شدن کامل دریاچه
ندار د و کمتر از یک دهه آینده کودکان آســیای مرکزی میبایست
در حافظه کهن ساالن و نقشــه های تاریخی در جستجوی آرال
باشند .
اختالفات سیاسی بین کشورها  ،عدم آینده نگری و فرهنگ پایین
 ،سیستم های آبیاری قدیمی و پر مصرف در کنار مستهلک بودن
تجهیزات انتقال آب و فقر تکنولوژیــک  ،اقتصاد تک محصولی
و وابســتگی به کشــت پنبه و توســعه آن در کنار عدم اعتماد به
کشورهای همســایه برای تامین مایحتاج و روی آوری به کشت
محصوالت جدی د نظیر برنج که با اکو سیستم آبی منطقه سنخیت
ندارد به همراه مجموعه ای از عوامل دیگــر منجر به نا کارآمدی
مدیریت و تشــدید و تســریع بحران در این منطقه گردیده است،
مســئله ای که در آینده نزدیک به مهمترین بحران ژئوپلتیکی در
منطقه تبدیل خواهد شد .در این نوشتار ســعی بر آن است تا ابعاد
خســارت های وارده را به این دریاچه در  50سال اخیر و بسترهای
ایجا د کننده ناکارآمدی مدیریت جمعی کشورهای منطقه بررسی
گردد.

آشنایی اجمالی با دریاچه آرال:
حوزه دریاچــه آرال یکی از مناطق مورد توجه دیرینهشناســان و
محققانی است که به فعالیت در حوزه انسانهای نخستین تحقیق
میکنن د و در برخی کتب آورده شده که مأمن انسانهای نخستین
در منطقه آسیای مرکزی بوده است .دریاچه آرال در مرکز آسیای
مرکزی قلب تپنده زندگی در این منطقه اســت که با دو شــریان
حیاتی ســیر دریا و آموردریا تغذیه میگردد .حــوزه آبخیزداری
این دریاچه بیش از  154000کیلومتر مربع میباشــد که منجر به
زیر کشــت رفتن نزدیک به  8میلیون هکتار شده است (www.
 )Cawater.infoطول بستر دریاچه در بلندترین خط ساحلی
(به انضمام مناطق خشــک شــده)  428کیلومتر و عریضترین
قسمت آن نیز  284کیلومتر پهنا دارد ()Ibid
این دریاچه بین دو کشور قزاقســتان و ازبکستان قرار گرفته است
که مناطق شــرقی آن دارای عمق کم و مناطــق غربی آن عمق
بیشتری دارد وعمیقترین نقطه آن در نزدیکی سواحل قزاقستان
به عمق  53متر میباشد.
ابعاد بحران در حوزه آبی دریاچه آرال
دریاچــه آرال کــه در گذشــته چهارمین دریاچه بــزرگ جهان
محسوب میشده است امروزه با بحران خشک شدن مواجه شده
است .با اســتفاده از برنامه گوگل ا ِرث و رفتن به منوی تاریخی آن
شــما میتوانید با زوم روی ناحیه آرال میزان تغییرات حادث شده
در  50سال اخیر در این بزرگترین اکوسیستم آبی آسیای مرکزی
را مشاهده کنید.هم اکنون در ســال  2010دریاچه به صورت سه
دریاچه کوچک ،یکی در شمال در دهانه سیر دریا و یکی در جنوب
در امتداد اتصالجيحوندنباله آن نیز در سواحل غربی بستر خشک
شــده دریاچه ،در کنار سواحل قزاقســتان که دارای عمق زیادی
است مشاهده میکنید.
در دهه  ،1960همزمان با شروع برنامه شوروی برای مدیریت آب
و کشاورزی در آسیای مرکزی وســعت دریاچه  66900کیلومتر
مربع بوده اســت و حجم آبی معادل1090کیلومتــر مکعب را در
خو د جای داده بــود )1992 ,Spoor( .و حوزه آبخیزداری آن به
 154934000هکتار بالغ میشد که مناطقی از  5جمهوری آسیای
مرکزی به عالوه ایران و افغانســتان را در بــر میگرفت .اما هم
اکنون طبق آمار وســعت آبی دریاچه به کمتر از 20000کیلومتر
مربع رســیده اســت و حجم آب آن نیز بــه  124کیلومتر مکعب
کاهش یافته است ( .)1992 ,Spoorبرخی پیشبینیها حکایت
از این مسئله دارد که دریاچه با ادامه شــرایط کنونی طی  5تا 10
ســال آینده ناپدید میگــردد ( ،)420 : a 1992 ,Spoorالبته با
درک این نکته که دریاچه در ماههای خشــک سال به یک بیستم
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اندازه واقعی خود میرسد ( )275 , 1992 , Malkinدور از ذهن
نیست.
اقتصاد منطقه رابطــه تنگاتنگی با دریاچه آرال داشــته و دارد .به
عبارت دیگــر رودخانههای متصل بــه دریاچه که جــزء حوزه
آبخیزداری آرال هســتن د دریاچه را به مهمتریــن عنصر در نظم
زندگی اجتماعی آســیای مرکزی تبديل كرده است .کشت پنبه
و محصوالت کشــاورزی که وجه قالب اقتصاد منطقه اســت و
ی ملی در کشورهای
مهمترین عامل تشکیل دهنده تولید ناخالص 
منطقه اســت به وســیله آبهای ســطحی انجام میگیرد و حوزه
آبخیزداری آرال  95درص د آبهای سطحی را در منطقه شکل داده
است ()23 : 1939 ,Micklin
ماهیگیری که در سالهای قبل یکی از منابع درآم د ساکنان سواحل
بود هم اکنون در معرض نابودی است و از ساالنه  40هزار متریک
تن به کمتر از  2هزار متریک تن رسیده استthe Aralsea( .
)2003 ,
در کنار بحرانهای دیگر دریاچه آرال مسئله شور شدن آب دریاچه
نیز بسیار مهم میباشد .این دریاچه که سالهاست جز ء دریاچههای
آب شیرین محسوب میشــده دارای اکوسیســتمی متناسب و
هماهنگ با دریاچههای آب شــیرین بوده اســت اما مسئله ورود
نمک به وســیله باد و آب باران از بیابانهای اطــراف دریاچه که
سابق ًا بستر دریاچه بودهاند ،اما هم اکنون به دلیل پس رفت ساحل
و تبخیر آب به شورهزار تبدیل شــدهو مهمترین عامل شور شدن
دریاچه بوده اســت .گذشــته از این ،ورود کم آب به دریاچه که در
برخی از سالها قطع نیز میگردید در کنار میزان تبخیر زیاد منطقه
موجب غلظت بیشتر آب گردیده اســت مضاف ًا اینکه فعالیتهای
کشاورزی در طول مســیر رودخانه و انجام عملیاتهای زهکشی
در مناطق باالدســت رودخانه موجب ورو د کود و مواد شیمیایی و
نمک به رودخانه و انتقال آن به حوزههای پایین دستی و نهایت ًا به
دریاچه شده است)123 - 165 : 2007 ,Oberhansli( .
مســئله آب و هوا و تغییرات حادث شده پس از عقبنشینی ساحل
دریاچه و به وجو د آمــدن نمکزار و بیابان به همــراه افت آبهای
زیرزمینی مناطق ســاحلی موجب تغییرات آب و هوایی و وخیمتر
شدن اوضاع برای ســکونت در اطراف دریاچه شده است که این
مســئله بر زندگی اجتماعی اطراف دریاچه آرال تأثیر مســتقیمی
گذارده است.
در یک نگاه اجمالی هم اکنــون دریاچه در بدترین وضعیت خود از
زمان جدایی از دریاچه کاســپین بزرگ قرار گرفته است .خشک
شدن و منقبض شدن دریاچه به همراه افزایش غلظت نمک در آب
و از بین رفتن اکوسیســتم گیاهی و جانوری دریاچه موجب مرگ
دریاچه در چند سال آینده خواهد شد کما اینکه هم اکنون نیز برای
کســانی که دریاچه با آنها  100کیلومتر فاصلــه گرفته و زمانی از
ساحل نشینان محسوب میشدهاند از بین رفته است.
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بسترهای ناکارآمدی مدیریت آب در دریاچه آرال
الف :میراث شوروی مانعی برای مدیریت کارآمد
در دهــه  60میالدی برنامه شــوروی برای به زیر کشــت بردن
زمینهــای بایر آســیای مرکزی شــروع شــد .در ایــن برنامه
به دلیــل ماهیــت متمرکز نظام کمونیســتی شــوروی طرح از
مســکو برنامهریزی میگردی د و ویژگیهــای محیطی و توان و
پتانســیلهای موجود منطقه نادیده گرفته میشــد .اولویتهای
اقتصادی نظــام کمونیســتی در تولید پنبه از ایــن منطقه منجر
به توسعه بیشــتر سیستم آبیاری و افزایش ســطح زیر کشت این
محصول شد و به تبع این عامل ،مصرف آب در منطقه نیز افزایش
یافت.
امــا میراثی که شــوروی در منطقه بــه جای گذاشــت و پس از
فروپاشی تبعات آن درگیر  5جمهوری جانشین آن گردی د سیستم
یکپارچه اســتفاده از آب برای کشــت پنبه بود .در این سیستم به
دلیل عضویت جمهوریها در کنفدراســیون شــوروی برنامهای
برای تعیین حق سهم اعضا وجو د نداشــت .برای مثال تولید برق
از آب در مناطق باالدستی صورت میگرفت و پس از آن آب برای
آبیاری دشــتهای پایین دســتی انتقال مییافت و لذا هیچگونه
درگیری بر سر تقســیم آب وجو د نداشت و سیستم یکپارچه باعث
عدم نیاز به قانون و دســتورالعملی برای تعیین میزان برداشــت
مناطق از آب میشد)1929 ,See: Micklin( .
پس از فروپاشی شوروی ســابق و مستقل شدن این جمهوریها،
مسئله میزان حق الســهم با دو مشکل روبرو گشــت ابتدا اینکه
کشــورهای پایین دســتی با در پیشگیری محافظه کاری سعی
در ادامه روند پیشین و از طرف دیگر ســعی در توسعه مناطق زیر
کشت کشاورزی نمودهآند و این در حالی بود که حقوق کشورهای
باال دستی رودخانه را ناديده گرفته و بارها نسبت به عملیاتهای
ایجا د سد در مناطق باالدســتی رودخانه واکنش نشان دادهان د لذا
سمتگیریها در رابطه با استمرار و یا تغییر این روش در استفاده
از آب علیالرغــم وجود توافقــات در رابطه با مســائل پیرامونی
موضوع اولین عامل در عدم توافق طرفین در طرحی جامع نسبت
به مدیریــت عقالیی و آیندهنگــر ،با توجه به اقتضائات زیســت
محیطی منطقه گردیده است.
ب) آب عنصر اصلی پویایی اقتصا د در منطقه
آب در آسیای مرکزی فاکتور غالب در شکل دهی اقتصاد معیشتی
و ملی میباشد50 .درصــد اقتصاد قرقیزســتان تاجیکستان 24
درصد  ،ازبکستان 28درصد وابستگی مستقیم به آب دارد و این
آمار ،سهم کشاورزی آنها از تولید ناخالص داخلی این کشورهاست
که به طور مستقیم با آبهای سطحی حوزه دریاچه آرال در ارتباط
است)22 : 2006 : Dowling( .
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گذشته از این کشوری مانند ترکمنستان که صادرکننده نفت و گاز
در منطقه است برای تأمین  97درصد از آب مصرفی خود به حوزه
آبی دریاچه آرال وابسته است و یا ازبکستان نیز وضعیتی مشابه با
ترکمنســتان دار د و در عین حال این دو کشور بیشترین مصرف را
در شــرایط کنونی از حوزه آبی دریاچه آرال دارند و هر گونه تغییر
قطع ًا به کاهش ســهم آنها منجر خواهد شد لذا کارشکنیها برای
مدیریت واح د بر اســاس تقالی عادالنه با در نظرگیری شــرایط
زیست محیطی منطقه و سهم کشورهای دیگری چون افغانستان،
تاجیکستان و قرقیزستان همواره از طرف سه کشور ترکمنستان،
ازبکستان و قزاقستان در جریان بوده است.
ویژگی دیگر نظام آبی دریاچه آرال ،مسئله عمل در قاعده بازی ،با
حاصل جمع صفر است چرا که استفاده هر طرف از آب مساوی با از
بین رفتن فرصت استفاده برای دیگری است این مسئله منجر به
این شــده که در یک تحقیق علمی در رابطه با عوامل ایجاد کننده
تنش بین کشــورهای منطقه بعد از عوامل قومی آب با امتیاز 75
درصد بیشترین پتانسیل را در شــروع یک درگیری داشته باشد
()99 : 2009 ,NourzHanov
میزان مصرف آب بین کشــورهای باالدســتی یــا تولیدکننده و
کشورهای پایین دستی هیچگونه تناسبی ندارد از مجموع آبهای
ســطحی در جریان در منطقه نزدیک به  90درصد را سه کشور
پایین دستی مصرف میکنند که در خود این گروه نیز ازبکستان دو
برابر مجموع دو کشور دیگر مصرف آب دارد, world bank( .
)1996
این مســئله قطع ًا در آینده موجب اختالفات عدیدهای میگردد و
کما اینکه هم اکنون نیز مخالفتهای زیــادی پیرامون موضوع
مطرح میباشد لذا میتوان نتیجه گرفت این نظام توزیع ناعادالنه
آب و وابستگی شــدید به آن ،در کنار محافظه کاری کشورهای
پائین دستی در حفظ شرایط موجود یکی دیگر از عوامل بسترساز
ناکارآمدی مدیریت در این دریاچه گردیده است.
ج :اقتصاد تک محصولی و ناکارآمدی مدیریت
در دوره شوروی به واســطه نیاز به مواد خام و کشاورزی در طرح
سراسری شــوروی مبنی بر تقســیم وظایف بین جمهوریها ،به
منطقه آســیای مرکزی وظیفه تولید موا د خام و کشــاورزی و به
ویژه کشــت پنبه محول گردیده به دنبال این موضوع کشت پنبه
به طور وسیع در این منطقه با اســتفاده از یکپارچهسازی سیستم
آبیاری کل منطقه در ســطح کالن شروع شــد و در طول  7دهه
حاکمیت شوروی بر منطقه این رویه ادامه داشت و منجر به تولید
 90درصد از پنبه مور د نیاز شــوروی گردید (1992 ; sinnott
;  )22کشــت وســیع پنبه اقتصاد این منطقه را به اقتصادی تک
محصولی مبدل نمود ،امری که به دلیل وابستگی این اقتصادها به
آب ،موضوع مدیریت آب را پیچیدهتر کرده است.
اقتصاد تک محصولی مبتنی بر کشــت پنبه مجهــز به وضعیتی

شکننده در اقتصاد این کشــورها و درآمد پایین گردیده است کما
اینکه مصرف آب در صنعت توان درآمدزایی بیشتری برای منطقه
داشت اما به واســطه نبود زیر ســاختها و تکنولوژی در توسعه
صنعت منطقه و رویآوری به کشــت بیشــتر ،برای درآمد بیشتر
شده است که این مسئله نیز بر منابع آبی فشار بیشتری وار د نموده
است برای مثال در بین ســالهای  4ـ  1990ظرفیت تولید آب در
منطقه نزدیک به  8ميليون متــر مکعب کاهش یافت اما در همین
مدت زمینهای کشاورزی حدود  700هزار هکتار افزایش یافت.
()426 : 1992 ,spoor
مسئله بعدی مؤثر در مدیریت آب با توجه به اقتصاد تک محصولی
منطقه ،برنامهها برای رهایی از فشار اقتصاد متکی بر کشت پنبه
و روی آوری برای تنوع کشــت برای بدســت آوردن اســتقالل
محصوالت غذایی چــون گندم و برنج متمركز اســتwold( .
 )22 : 1996 , Bankایــن مســئله با توجه بــه پرمصرف بودن
اقالم جایگزین در مقایســه با پنبه فشار بیشتری به منابع آبی وارد
میسازد و از طرف دیگر انعطاف را بر سر تعیین یک رژیم حقوقی
عادالنه در استفاده از آب دریاچه آرال با مشکل مواجه میسازد.
د :توزیع نامتوازن آب در منطقه و ناکارآمدی مدیریت
عامــل دیگــر در ناکارآمدی مدیریت حــوزه آبــی دریاچه آرال
توزیع نامتوازن منابع آبی در منطقه اســت .دو کشور تاجیکستان
و قرقیزســتان  ،که به واســطه قرار گرفتن در مناطق کوهستانی
هندوکــش و پامیــر کــه از مناطــق مرتفع جهان محســوب
میشــود تأمین کننــده آب حوزه آبــی دریاچه آرال میباشــد.
رودخانهجيحوناز تاجیکستان و سيحون از قرقیزستان دو شریان
اصلی تأمین آب منطقه و دریاچه آرال از این دو کشــور سرچشمه
گرفته است .و این در حالی است که نقش ترکمنستان ،ازبکستان
و قزاقستان در تأمین آب بسیار ناچیز است.
رودخانهجيحونبیشترین سهم تولید آب با  75درصد حجم کل آب
متعلق به تاجیکستان است و این در حالی است که در ترکمنستان
و ازبکســتانعلیالرغم تولی د کمتــر از  3و  9درصد ،بیشــترین
استفاده از آب را دارند.
( )www.Ca waterinto. Netباز به ترتیب  35/8و 48/2
درصد از آب را مصرف مینمایند و تاجیکستان تنها  15درصد از
حجم آب را مصرف میکند ( )251 : 2007 , Sehringدر مورد
سيحون نیز وضعیت به همین ترتیب است منتهی با این تفاوت که
در سيحون قزاقستان جای ترکمنســتان را میگیرد .قرقیزستان
 74درصد از آب این رودخانــه را تأمین میکنــد اما مصرف این
کشور کمتر از یک درصد حجم آب اســت و این در حالی است که
ازبکستان  50درصد و قزاقستان 42درصد از آب این رودخانه را
به خود اختصاص دا دهاند ()251 ; ,Ibid
ایــن توزیع نامتــوازن کــه بخشــی از آن تحت تأثیر ســاختار
ژئومورفولــوژی منطقه و بخش دیگر تحت تأثیر عدم پتانســیل
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اســتفاده و جذب آب در پروسه تولید در کشــورهای باالدستی و
بخشــی نیز از میراث اســتفاده یکپارچه و ســنت ســهم بیشتر
کشــورهای پایین دستی علی الخصوص ازبکســتان است یکی
دیگر از موانع برقــراری یک رژیم عادالنه در برداشــت از آب در
حوزه دریاچه آرال میباشد.
هـ  ) :افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به آب
مسئله افزایش جمعیت و رشــ د شهرنشینی در سراسر جهان یکی
از عوامل مصرف جهانی بیشتراز منابع کره زمین است که آسیای
مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد .جمعیت این کشورها،
به سرعت در حال افزایش اســت برای مثال در ازبکستان از سال
 2003تا  2008دو میلیون نفر بر جمعیت کشــور افزوده شده و یا
قرقیزستان در سالهای  2003تا  2005دارای نرخ رشد جمعیتی
بالغ بر  5/18درص د بوده است.
( )www.indexmundi.comامــا متأســفانه مشــکل
بزرگتر این منطقه  2عامل اســت ابتدا افزایش جمعیت در مناطق
کشــاورزی مانند دره فرغانه میباشــد که منجر به مشــکالت
بهداشتی و زیست محیطی نسبت به رودخانه گردیده است و فشار
جمعیت منجر به فشار بیشــتر به آب و اکوسیستم منطقه گردیده
است.
مسئله دوم افزایش شهرنشینی است که همراه با افزایش مصرف
و تقاضای بیشتر میشــود و فعالیتهای شهرنشــینی منجر به
افزایش مصرف آب ،مازاد بر مصرف کشــاورزی خواه د شد .هم
اکنون  49درص د جمعیت ترکمنستان شهرنشــین هستند و نرخ
رشد شهرنشینی در این کشــور به اندازه ایران یعنی  2/2درصد
است و یا این عدد برای قزاقستان و ازبکستان به ترتیب 58درصد
و 37درصد است و این در حالی است که در کشورهای باالدستی
شهرنشــینی کمتر رواج دارد مضاف ًا اینکه جمعیــت نیز به مراتب
کمتــر اســت ( )ww. CIA. Govاگر چه میزان شهرنشــینی
منطقه از متوسط جهان کمتر است اما پتانسیل و ظرفیت گسترش
شهرنشــینی و به وجود آمدن کالن شــهرها در منطقــه به غیر
از قزاقستان و شرایط خاص این کشــور وجو د ندارد لذا گسترش
شهرنشینی موجب فشار بیشتر و تقاضای بیشتر برای مصرف آب
اســت لذا این مســئله روند تصمیمگیری را پیچیدهتر مینماید و
تعیین رژیم حقوقی را با مشکل مواجه مینماید.
و  :تغییرات زیست محیطی و گرمایش جهاني زمین
متخصصــان معتقدند که در این منطقه گرم شــدن جهانی زمین
تأثیرات قابل مالحظهای بر منطقه گذاشته است .میزان بارندگی
در سلسله کوههای تیانشــان و پامیر کاهش یافته است و نشانه
ملموس آن نیز کاهش یخچالهای طبیعی در این منطقه اســت
( .)53 – 2007:40,Heggاین یخچالهای طبیعی منبع اصلی
تغذیه آبی منطقه محســوب میشــوند .محققان اعتقاد دارند که
در آســیای مرکزی در طول قرن بیســتم دمای سراسر هوا بین

79

2ـ 1درجه افزایش یافته اســت و این مســئله بر روی سیســتم
بارندگی ،تبخیر و ایجاد یخچالها تأثیر مستقیمی گذاشته است.
()308 -285 :2005 ,Lioubimtseva
اما در کمیته آب سنجی ازبکســتان ،از وضعیت بد انتقال آب از دو
رودخانه اصلی منطقه خبر میدهد که حکایــت از افت  15تا 20
درصد آب هر دو رودخانــه دارد,2010 ,Rokhmatulaev( .
)308
بنابراین کاهش میــزان آب در مقابل افزایــش مصرف آب در دو
حوزه کشاورزی و شهری فشار بیشتری را برای تصمیمگیری در
خصوص تبیین رژیمی مبتنی بر عدالــت در حوزه آرال وارد نموده
است.
ز :اختالفات سیاسی بین کشورها و رواج بیاعتمادی
اختالفات قومــی مهمترین عامل در به وجــود آوردن تنشهای
منطقهای در آســیای مرکزی بوده اســت (, Nourzhanov
 )99 , 2009و بیشترین پتانســیل در ایجا د چنین درگیریهایی به
شرح زیر است:
2/08

قرقیزستان

قزاقستان

0/76

تاجیکستان

قزاقستان

-1/17

ازبکستان

تاجیکستان

-1/42

تاجیکستان

قرقیزستان

- 1/50

ازبکستان

قرقیزستان

-1/52

ازبکستان

قزاقستان

خوشــبینترین وضعیت ( )4بدترین وضعیــت ( 4ـ) Source
)(Ibid
وجود اختالفات بین تاجیکســتان و ازبکســتان بر سر تحوالت
روی داده در استان خجند و ادعای آنها مبنی بر حمايت ازبکستان
از ســرهنگ محمود خــدا بردیف از این دســت نمونههاســت.
ترکمنســتان و قزاقســتان نیز ادعاهایی نســبت به ازبکستان
دارن د و ترکمنســتان نیز نسبت به قزاقســتان ادعای ارضی دارد.
()371 – 30 :2001 , ALLison
گذشته از مســائل تاریخی مربوط به میراث شــوروی در منطقه
مبنی بر تقسیم منطقه بر اســاس قومیتها ،مسئله هویتسازی
جمهوریهای آســیای مرکزی و تأکی د بر شــخصیت ســازی
تاریخی نیز به دلیل ناهمگونی مرزهای باســتانی مورد تأکید این
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جمهوریها ،موجــب ایجا د اختالفاتی گردیده اســت برای مثال
قزاقها مدعیاند که پایتخت ازبکستان جزء سرزمین اوش بزرگ
بوده اســت و یا در چنین ادعاهایی از سوی تاجیکستان در رابطه با
قلمرو ســامانیان نیز مطرح میگردد .لذا مسئله اختالفات سیاسی
موجب واگرایی شــده است.مؤسســه صلح آمریکا در یافتههای
پژوهشی خود اذعان کرده که مشــکالت آسیای مرکزی عبارتند
از :
الف :فقدان انسجام ملی به جهت منازعات قومی
ب) فقدان کثرتگرایی سیاسی ـ اجتماعی به جهت گرایشهای
تمرکزگرا و انحصارگرا
ج) ضعف شــدید بوروکراســی به جهت فقدان تنوع و تفکیک در
نقشهها
د) فقدان تساهل و مدارای سیاسی
هـ) سنتی بودن مبنای مشروعیت (سیف زاده)126 :1377 ،
همانطور که مشــاهده میشود فرهنگ سیاســی رایج در آسیای
مرکزی مسبب عدم همکاری و روحیه مشــارکت در ایجاد رژیم
حقوقی میشو د و عناصری چون فقدان تساهل و مدارای سیاسی
و فقدان انســجام ملی به جهت منازعات قومی تأثیر مستقیمی بر
تصمیمگیری بر حوزه آبی دریاچه آرال میگذارد.
نتیجهگیری:
حوزه آبی دریاچــه آرال به عنــوان کانون یکــی از وخیمترین
بحرانهای زیســت محیطی در حال حاضر در جهان میباشــد.
این دریاچه چهارمین دریاچه بزرگ جهان در چند قدمی خشــک
شدن و سپرده شــدن به حافظه تاریخ قرار دارد و نشان دهنده اوج
تأثیر منفی فعالیتهای بشر بر طبیعت است .فعالیتی که در طول
پنج دهه با هدف کســب ســود و بنا بر مصالح ملی منجر به چنین
ضایعهای بزرگ بر اکوسیستم منطقه گردیده است.
بحران زیســت محیطی دریاچه آرال با خشک شدن دریاچه پایان
نمیپذیــرد .بلکه شــروع دورهای جدید از بحرانهای ناشــی از
خشک شدن خواه د بود .بحرانهایی نظیر تغییرات آب و هوایی،
بیکاری ،مشــکالت اقتصادی ،از بین رفتن منابع آب زیرزمینی،
بیابان زا شــدن منطقه ،گرد و غبار و نمک زا شدن آب و باد منطقه
در کنار مسائل بهداشــتی و تأثیراتی که بر سالمتی مردم منطقه
گذاشته میشود.
اگر چه بازگشــت میزان آب دریاجه به ســطح دهه  1960تقریباً
غیرممکن اســت اما تالشها میبایست به ســمت جلوگیری از
پیشــرفت بحران و وخیمتر شــدن وضعیت دریاچه هدایت شود.
این نوشتار درصدد بود تا بسترهای مانع در تحقق همگرایی برای
مدیریت کارآم د آب در دریاچه آرال را معرفی نموده تا برنامهریزان
بتوانند با شــناخت این بسترها اهداف را ترســیم نمایند .نگارنده
معتق د است که تالشها میبایســت حول این هدف برنامهریزی

شود که در یک پروسه  30ساله میزان آب دریاچه را به ابتدای دوره
استقالل برسانند که در این صورت کمک بزرگی به احیای دوباره
اکوسیستم دریاچه خواهد شد.
از آنجــا کــه در ایــن نوشــتار بســترها بــه ترتیــب
الــف ـ میــراث شــوروی ب ـ وابســتگی بــه آب
ج ـ اقتصاد تک محــوری د ـ توزیع نامتــوازن آب در منطقه هـ ـ
افزایش جمعیت و نیاز بیشــتر به آب و تغییرات زیست محیطی و
گرمایش زمین و در نهایت اختالفات قومی و سیاســی در منطقه
تشخیص داده شد .هر کدام از این عوامل ،دلیل فعال بودن و چند
وجهی بودن بر عناصر دیگر تأثیــر و آنها را تقویت میکند و تقریب ًا
هیچکدام از این بســترها در تضاد با هم نیســتند همین خصیصه
باعث افزایش تأثیرگذاری بر الگوهای تصمیمگیری در آســیای
مرکزی شده است .برای مثال مســئله افزایش جمعیت ،تغییرات
زیســت محیطی و گسترش کشــاورزی دارای رابطه همپوشانی
هســتند و مکمل هم در پیچیده نمودن اوضــاع مدیریتی حوزه
آبی آرال گردیــده اند .اگر چه تفکیک عناصر مطرح شــده تقریب ًا
نیاز به موشــکافی و دقیقنگری در تأثیرات حاصله از این بسترها
در حوزههای خاص تصمیمگیری داشــت لذا ،تقســیمبندیها
صرف ًا تقسیماتی نســبی هستند و نویســنده معتقد است که قطع ًا
بســترهای واگرای دیگری مؤثــر در تصمیمگیری کشــورها
پیرامون مســائل حوزه آبی وجود دارد که از چشم نویسنده پنهان
مانده است اما تالش نگارنده بیشــتر تحلیل ماهوی و پرداختن به
ویژگیهای ژئوپلتیکی منطقه از نگاه تأثیر عوامل ژئوپلتیک آب بر
تصمیمگیری و ناکارآمدی مدیریــت در مهار بحران دریاچه آرال
بوده است.
همانطوريکه در قســمتهای قبل توضیح دا د شــد رهبران این
کشورها میبایســت میزان آب در ابتدای دهه  90را مبنا قرار داده
و در یک پروسه  30ساله در جهت نیل به این مقصود برنامه ریزی
نمود و این دولتها میبایست نهادی مســتقل از دخالت اعضا و
در رابطه تنگاتنگ با نهادهای بینالمللی چون ســازمان ملل و با
قابلیت اعمال نفوذ مؤثر در فعالیت دولتمردان و مردم و تأســیس
صندوقــی در کنار این نهاد و یــا زیر مجموعه ایــن نهاد با هدف
قیمتگذاری بر کل پروســه انتقال آب و مصرف آب و حتی برای
اســتفاده از آب برای تولی د برق و مدیریت مالی این پروســه باشد
ایجاد کنند هم اکنون نهادها و کنوانسیونهایی برای مدیریت آب
منطقه ایجا د شــ دهاند اما به دلیل فقدان روحیه دموکراتیک ،این
نهادها دارای ابزار و اقتدار الزم برای مدیریت مؤثر نیستند.
در صورت تأســیس چنین نهادی حتی با درآمــد حاصله میتوان
درصدد تغییر اوضــاع اجتماعی و ســرمایهگذاری در بخشهای
رفاهی و بهداشتی منطقه نیز اقدام كرد کما اینکه “مقام”(قانون)
موجود در حقوق دریاها برای مدیریت دریاها میتوان د نمونه خوب
و عملیای برای الگوبرداری باشد.
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