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  ده ـچكي
ثير ژرفي بـر تـاريخ و تمـدن    أخراسان بزرگ ايران به عنوان يك منطقه استرانژيك از گذشته، ت

شماري از پديده هاي محيطي مشترك كـه همنـواختي هـايي را در    اين منطقه با . ان داشته استجه
 ياي را نمايـان مـي سـازد كـه شايسـته     سياسي ويژه -اين منطقه سبب مي شود، ساختار جغرافيايي

اهميــت ژئواســتراتژيك، ژئواكونوميــك،   ،ديگــر ســوياز  .جغرافيــاي منطقــه اســت ياطــالق واژه
 وبـر كسـي پوشـيده نيسـت      21و ژئوكالچر كشورهاي واقع در خراسان بـزرگ در قـرن   ژئوپوليتيك 

يكي از مسـائل مـورد   . اي به آن داشته انداي همواره نگاه ويژهمدعيان كسب قدرت جهاني و منطقه
العـاده  آب است كه به عنوان يك عنصر غير قابل جايگزين اهميت فوق يتوجه در اين منطقه مسئله

شـامل   كشـور اسـالمي   پنج يمنطقه در اين. ت سياسي و اقتصادي منطقه داشته استاي در معادال
-، ويژگيتاريخي يگذشتهداراي قرار دارند كه  افغانستان، ايران، تاجيكستان، ازبكستان و قرقيزستان

تر منابع غنـي آب   ، منابع مشترك و از همه مهمنيمشتركات فرهنگي، مذهبي و زباهاي جغرافيايي، 
اين مقاله  .كندمي باشند كه بستر مناسبي را براي همكاري و همگرايي بيشتر منطقه اي ايجاب مي 

بـزرگ و   ياسـتراتژيك در منطقـه   يبه تجزيه و تحليل نقش ژئوپوليتيك آب به عنوان يك مقولـه 
ي خراسـان بـزرگ بـر    هاكشور در ميان همگرايي  پردازد و بر اين باور است كهمي تاريخي خراسان

هاي ايجاد اتحاد منطقـه اي بـا توانـايي هـاي     يكي از بهترين راه ،اساس عامل مهم ژئوپوليتيكي آب
  .بالقوه است

  
   :دواژه هاـكلي

   ژئوپوليتيك، همگرايي، خراسان بزرگ، ايران، امنيت
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  ه ـمقدم
تاجيكستان  ، ازبكستان ،ايران، افغانستان هايرا كه در آن كشور هايياز نظر تاريخي، سرزمين

جا به طور رسمي يا غيررسـمي مـردم ايـن    خوانند و همه ميخراسان بزرگ ند، اواقعو تركمنستان 
كشور تاريخ، زبان، ادبيـات و فرهنـگ مشـترك     پنجاين . كنند را برادران خوني عنوان ميكشورها 

ايران از زبان مشترك  .يكديگر نقش اساسي دارد ااسالم نيز در پيوند مردمان اين منطقه ب و دارند
شـهرهاي آسـياي مركـزي هماننـد بخـارا،       .با تاجيكستان و بيشتر مردم افغانستان برخوردار است

سمرقند، بلخ، مرو، خيوه و خوارزم به عنوان مراكز هنرها و علوم ايراني، مقـام وااليـي در ادبيـات    
   .فارسي دارند

  1و غير فرهنگي ايران با تاجيكستان و افغانستان فرهنگي برخي عوامل مشترك و متضاد
  

  تاجيكستان  افغانستان  متغير  رديف
  100  100  دين  1
  -  25  مذهب  2
  50  25  رسوم مذهبي  3
  85  50  زبان  4
  25  90  روابط فرهنگي  5
  -  -20  برخوردهاي نظامي  6
  50  +60  منافع مشترك  7
  -  -20  اختالفات مرزي  8
  50  50  روابط سياسي  9

  360  360  جمع  
 
  

كشـورها هرچنـد   ايـن ، تقالل يـافتن كشـورهاي آسـياي مركـزي    با فروپاشي شـوروي و اسـ  
 ،نــداسياســي و ارتباطــات بــه روســيه و منــاطق شــمالي متصــل  –از لحــاظ ســاختار اقتصــادي 

هـاي جنـوبي خـود    طبيعـي بخـش   ياما از لحاظ فرهنگـي، دينـي، تـاريخي و جغرافيـايي ادامـه     
ارتبـاط خـود را بـا     ،به حساب مي آيند كه طي ساليان متمـادي بـه دليـل نفـوذ شـوروي سـابق      

ــه ــه   يمنطق ــران و منطق ــزرگ در اي ــان ب ــد   يخراس ــت داده بودن ــه از دس ــن . خاورميان در اي

                                                 
  .16، ص 1382و فاطمه وثوقي، خراسان، ژئوپلتيك و توسعه ،  محمدحسين پاپلي يزدي  1

 
 

قـديم خاورميانــه از   يجديـد بـا حـوزه    ينقـش ايـران بـه عنـوان محـور ارتبـاط حـوزه        ،تحـول 
  1.هميت خاصي برخوردار شده استا

  
  

  
  2منبع

  
اهميت ژئواستراتژيك، ژئواكونوميك، ژئوپوليتيـك و ژئوكـالچر كشـورهاي واقـع در خراسـان      

بر كسي پوشيده نيست و مدعيان كسب قدرت جهاني و منطقه اي همواره نگاه  21بزرگ در قرن 
مسائل مورد توجه در اين منطقه مسئله آب است كه بـه عنـوان    يكي از. ويژهاي به آن داشته اند

.   العاده اي در معادالت سياسي و اقتصادي داشته اسـت يك عنصر غير قابل جايگزين اهميت فوق
در ميان كشورهاي خراسان بزرگ، تاجيكستان و افغانستان بيشترين منابع آبي منطقه را در اختيار 

و يـا   فنـاوري اين كشورها به علت  نبود   درهاي جاريياري از آباين در حالي است كه بس. دارند
كشـورهاي ازبكسـتان  تركمنسـتان و     ،در مقابـل . گذاري به  هدر مـي رود  عدم توسعه و سرمايه

ـ  بـين كشـورهاي     همكاري يوسعهت 3.اندآبي خسكسالي و كم دچارايران ك ضـرورت  خراسـان ي
محـور صـلح،    هااي اسـت و ايـن كشـور    منطقـه  يزندههاي سـا  انكارناپذير براي صلح و همكاري

                                                 
، 3، فصلنامه ژئوپوليتيـك، س  »روهاي پيشعاليق ژئوپوليتيكي ايران در آسياي مركزي و فرصت« نيا و ديگران،محمدرضا حافظ 1
  .. 82، ص ) 1386(
  .11ص  ،1371 حسن اللهورديان طوسي، سفر به خراسان، مؤسسه چاپاك، 2

3 “Envirnment Millenium Development Goal in europe and central asia”, WB ,2003,p.24. 
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كشور نيز گـواه وجـود    پنجهاي موجود در اين  ها و ظرفيت قابليت .دانمنطقه  دوستي و برادري در
سد دوستي بر روي رودخانه هريرود توسط  ساخت 1.بسترهاي بسيار براي همكاري و تعامل است

 كـردن ترين رويكرد اتحاد ميان دو كشور براي برطرف ايران و تركمنستان يكي از بهترين و مهم
  .آبي استمشكل كم

  
   ريـاحث نظمبـ) الف

  وپوليتيك آب ـوم ژئـمفه  –1
آب عـاملي   تـا المللـي سـبب شـده    كمبود آب و منافع مشترك دولت ها بر سر آب هاي بـين 

ط اجتماعات بشري نظير المللي و روابط دولت ها با يكديگر باشد و روابكننده در سياست بينتعيين
آب بـه  ،امـروزه . هاي شهري و روستايي درون كشورها را نيز تحـت الشـعاع قـرار دهـد    سكونتگاه

 يهـا وارد عرصـه  انسانزندگي  يكنندهحال نگرانرقابتي و مطلوب و درعين يصورت يك ماده
  2.مناسبات و مناقشات دولت ها شده است

ثبـاتي در صـحنه   روزافزوني به عنوان عامل درگيـري و بـي  بنابراين، آب همانند نفت به طور 
درگيري  بر سر منـابع   40م نزديك به 1948اي كه از سال به گونه ؛الملل در حال ظهور استبين

 يرود اردن و حوضه يحوضه يخاورميانه در. ها در خاورميانه بوده استآب رخ داده كه بيشتر آن
  . دناطق براي درگيري به شمار مي رورودهاي دجله و فرات مستعدترين من

ها و جوامع بشري است كـه ژئوپوليتيـك   ب در سرنوشت انسانآبا توجه به اهميت منابع س پ
 يژئوپوليتيك آب به مطالعـه "رو، مي توان گفت ازاين. آب يا هيدروپليتيك موضوعيت يافته است

كـه  اعم از اين ؛لت ها مي پردازدها و دونقش آب در مناسبات و مناقشات اجتماعات انساني و ملت
  3."المللي باشداي، جهاني و بيندر داخل كشورها و يا بين آنها و داراي ابعاد فراكشوري، منطقه
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  اورميانه ـران آب در خـبح  -2
آب و (هـاي مواصـالتي   منابع طبيعي و خدادادي، راه نظرنظير از خاورميانه يكي از مناطق كم

ن ا، بـر اسـاس اقـوال و نوشـته هـاي بسـياري از كاشـف       استهاي كهن باستاني و تمدن) خشكي
هاي درياهـا و رودخانـه   هاي بشري در كنارههاي جديد و جغرافيدانان جهان، اولين تمدنسرزمين

-هاي بزرگ اين منطقه شكل گرفته و رودهاي بزرگ نيل، دجله و فرات، كارون، اروندرود و حوزه
هرجـا كـه آب    ،بنـابراين . ها و اجتماعات مهم بشري بوده استنسانخليج فارس محل تجمع ا ي

  . هاي كهن بشري در آن شكل گرفته و استمرار داشته استبود، حيات اجتماعات مهم و تمدن
خاورميانه يافت كه در آن تنوع قومي، زبـاني   مانندكمتر منطقه اي را مي توان  ،از سوي ديگر

مـديريت  و موراكامي در كتاب فسور ماساهيرد به نحوي كه پروود داشته باشجو ديني تا اين حد و
كمتـر   ،در كـره زمـين  « :ده مـي نويسـد  كرمنتشر  1995كه در سال  آب براي صلح در خاورميانه

مثل خاورميانه را مي توان يافت كه قوميت ها، اديان، زبـان، اجتماعـات، فرهنـگ هـا و      مناطقي
يك از مناطق كره زمـين ايـن   ، در هيچحالدرعين. دهاي مختلفي در آن وجود داشته باشسياست

از ميـان ايـن   . هـا ديـده نمـي شـود    هـا و پيچيـدگي  هاي متضاد در تركيب كشـمكش ن جنبهچني
مسـئله خودنمـايي مـي     تـرين غامضبحران آب به صورت بارزترين و  ،هم پيچيدهي درمجموعه

  1.»كند
معموال روي چهار  ،بحران آب به عنوان يكي از منابع درگيري در خاورميانه يبارهچند ايده در

خشك آسـياي   ياما در منطقه. متمركز است) دجله و فرات ، نيل و رود اردن(رودخانه اين منطقه 
يافتـه  اسـتقالل رعت مجراي رويارويي كشورهاي تازهسند به مركزي نيز آب هاي مشترك مي توا

مناطق شـمالي خلـيج فـارس گسـترش      ءبعاد بحران را در سرزمين هاي ماورااين منطقه باشد و ا
ذخاير نفت جهان را در خود دارد، از اين بحـران   يخليج فارس نيز كه بخش عمده يمنطقه. دهد

سـطحي و زيرزمينـي مشـترك     هـاي اغلب كشورهاي اين منطقه داراي منابع آب. مستثني نيست
. بـه وجـود آورده اسـت   شـان  مـواره منازعـات مختلفـي را در ميان   هـا ه بوده و بهره برداري از آن

  ند، اكشوري  عربستان و امارات متحده عربي جزو پنج كشورهاي نفت خيز عربي نظير كويت، قطر
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كشور نيز گـواه وجـود    پنجهاي موجود در اين  ها و ظرفيت قابليت .دانمنطقه  دوستي و برادري در
سد دوستي بر روي رودخانه هريرود توسط  ساخت 1.بسترهاي بسيار براي همكاري و تعامل است

 كـردن ترين رويكرد اتحاد ميان دو كشور براي برطرف ايران و تركمنستان يكي از بهترين و مهم
  .آبي استمشكل كم

  
   ريـاحث نظمبـ) الف

  وپوليتيك آب ـوم ژئـمفه  –1
آب عـاملي   تـا المللـي سـبب شـده    كمبود آب و منافع مشترك دولت ها بر سر آب هاي بـين 

ط اجتماعات بشري نظير المللي و روابط دولت ها با يكديگر باشد و روابكننده در سياست بينتعيين
آب بـه  ،امـروزه . هاي شهري و روستايي درون كشورها را نيز تحـت الشـعاع قـرار دهـد    سكونتگاه

 يهـا وارد عرصـه  انسانزندگي  يكنندهحال نگرانرقابتي و مطلوب و درعين يصورت يك ماده
  2.مناسبات و مناقشات دولت ها شده است

ثبـاتي در صـحنه   روزافزوني به عنوان عامل درگيـري و بـي  بنابراين، آب همانند نفت به طور 
درگيري  بر سر منـابع   40م نزديك به 1948اي كه از سال به گونه ؛الملل در حال ظهور استبين

 يرود اردن و حوضه يحوضه يخاورميانه در. ها در خاورميانه بوده استآب رخ داده كه بيشتر آن
  . دناطق براي درگيري به شمار مي رورودهاي دجله و فرات مستعدترين من

ها و جوامع بشري است كـه ژئوپوليتيـك   ب در سرنوشت انسانآبا توجه به اهميت منابع س پ
 يژئوپوليتيك آب به مطالعـه "رو، مي توان گفت ازاين. آب يا هيدروپليتيك موضوعيت يافته است

كـه  اعم از اين ؛لت ها مي پردازدها و دونقش آب در مناسبات و مناقشات اجتماعات انساني و ملت
  3."المللي باشداي، جهاني و بيندر داخل كشورها و يا بين آنها و داراي ابعاد فراكشوري، منطقه
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  اورميانه ـران آب در خـبح  -2
آب و (هـاي مواصـالتي   منابع طبيعي و خدادادي، راه نظرنظير از خاورميانه يكي از مناطق كم

ن ا، بـر اسـاس اقـوال و نوشـته هـاي بسـياري از كاشـف       استهاي كهن باستاني و تمدن) خشكي
هاي درياهـا و رودخانـه   هاي بشري در كنارههاي جديد و جغرافيدانان جهان، اولين تمدنسرزمين

-هاي بزرگ اين منطقه شكل گرفته و رودهاي بزرگ نيل، دجله و فرات، كارون، اروندرود و حوزه
هرجـا كـه آب    ،بنـابراين . ها و اجتماعات مهم بشري بوده استنسانخليج فارس محل تجمع ا ي

  . هاي كهن بشري در آن شكل گرفته و استمرار داشته استبود، حيات اجتماعات مهم و تمدن
خاورميانه يافت كه در آن تنوع قومي، زبـاني   مانندكمتر منطقه اي را مي توان  ،از سوي ديگر

مـديريت  و موراكامي در كتاب فسور ماساهيرد به نحوي كه پروود داشته باشجو ديني تا اين حد و
كمتـر   ،در كـره زمـين  « :ده مـي نويسـد  كرمنتشر  1995كه در سال  آب براي صلح در خاورميانه

مثل خاورميانه را مي توان يافت كه قوميت ها، اديان، زبـان، اجتماعـات، فرهنـگ هـا و      مناطقي
يك از مناطق كره زمـين ايـن   ، در هيچحالدرعين. دهاي مختلفي در آن وجود داشته باشسياست

از ميـان ايـن   . هـا ديـده نمـي شـود    هـا و پيچيـدگي  هاي متضاد در تركيب كشـمكش ن جنبهچني
مسـئله خودنمـايي مـي     تـرين غامضبحران آب به صورت بارزترين و  ،هم پيچيدهي درمجموعه

  1.»كند
معموال روي چهار  ،بحران آب به عنوان يكي از منابع درگيري در خاورميانه يبارهچند ايده در

خشك آسـياي   ياما در منطقه. متمركز است) دجله و فرات ، نيل و رود اردن(رودخانه اين منطقه 
يافتـه  اسـتقالل رعت مجراي رويارويي كشورهاي تازهسند به مركزي نيز آب هاي مشترك مي توا

مناطق شـمالي خلـيج فـارس گسـترش      ءبعاد بحران را در سرزمين هاي ماورااين منطقه باشد و ا
ذخاير نفت جهان را در خود دارد، از اين بحـران   يخليج فارس نيز كه بخش عمده يمنطقه. دهد

سـطحي و زيرزمينـي مشـترك     هـاي اغلب كشورهاي اين منطقه داراي منابع آب. مستثني نيست
. بـه وجـود آورده اسـت   شـان  مـواره منازعـات مختلفـي را در ميان   هـا ه بوده و بهره برداري از آن

  ند، اكشوري  عربستان و امارات متحده عربي جزو پنج كشورهاي نفت خيز عربي نظير كويت، قطر
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-تقريبا تمام آبخانـه  ،در اين كشورها 1.كه در سطح دنيا كمترين منابع آب سرانه را در اختيار دارند
برداري قرار گرفته است و منابع جديدي براي رفع نيازهـاي آتـي وجـود    هاي زيرزميني مورد بهره

 2.ندارد
كشـورهاي  بحـرين،    اكنـون هـم .كشورهايي ديگري نيز در خاورميانه با كميابي آب مواجه اند

مالي، تونس، يمن و فلسطين اشغالي در معرض كمبود آب هستند و انتظار مي رود اردن، الجزاير، 
به ايـن   2025يران، مصر، ليبي، مراكش، عمان، سوريه و اتيوپي در سال هفت كشور ديگر شامل ا

   3.فهرست اضافه شوند 
 شده و نياز آبي در كشورهاي خاورميانهبينيميزان جمعيت پيش

  

 درصد آب شيرين
 مورد نياز در بخش هاي

آب ساالنه 
شيرين تجديد 

 پذير
 )كيلومتر مربع( 

درصد
جمعيت در 

مناطق 
شهري سال 

2001 

 )ميليون نفر ( جمعيت 
 منطقه

 كشاورزي  صنعتي  خانگي 2025  2001  1970 

87  5  8 3/632 59 568 6/385 4/173 خاورميانه
75  3  22 9/0 79 8/7 2/5 6/1 اردن
67  9  24 2/0 84 5/4 3/3 2/0 امارات
92  2  6 5/137 64 4/88 1/66 8/28 ايران
56  4  39 1/0 88 1 7/0 2/0 بحرين
72  11  16 7/200 66 2/85 3/66 3/35 تركيه
89  3  9 1/4 62 5/12 7/9 1/5 تونس
60  15  25 3/14 49 2/43 31 8/13 الجزاير
94  2  4 1/46 50 1/27 1/17 3/6 سوريه
92  5  3 4/96 68 3/40 6/23 4/9 عراق
90  1  9 4/2 83 9/40 1/21 7/5 عربستان
74  3  23 1/0 91 8/0 6/0 1/0 قطر
60  2  37 02/0 100 2/4 3/2 7/0 كويت
68  4  28 6/4 88 4/5 3/4 5/2 لبنان
87  2  11 6/0 86 3/8 2/5 2 ليبي
92  3  5 30 5530 5/40 2/29 3/15 مراكش
86  8  6 8/86 43 2/96 8/69 3/35 مصر
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بـه نصـف    2025آب در خاورميانه تـا سـال    يكه سرانهكارشناسان سازمان ملل با اعالم اين
كاهش خواهد يافت ، نسبت به بروز كشمكش هاي سياسي و درگيري هاي نظـامي در اثـر بـروز    

 1200آب در اين منطقه  يسرانه ،زارش اين سازمانگبه . نداهبحران آب در اين منطقه هشدار داد
هزار متر مكعب در سال مي  7جهاني آب نزديك به  يمترمكعب در سال است در حالي كه سرانه

ميليـارد متـر مكعـب در     170از  خاورميانـه ميزان تقاضا براي آب در  ،بيني هابر طبق پيش. باشد 
سـرانه آب در   ،به عبارت ديگـر . خواهد رسيد 2025ميليارد مترمكعب در سال  228به  2000سال 

  1. سال كاهش خواهد يافت متر مكعب در  500به  2025اين منطقه تا سال 
  

  2025برآورد كمبودهاي مختلف آب كشورهاي دنيا در سال 
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-تقريبا تمام آبخانـه  ،در اين كشورها 1.كه در سطح دنيا كمترين منابع آب سرانه را در اختيار دارند
برداري قرار گرفته است و منابع جديدي براي رفع نيازهـاي آتـي وجـود    هاي زيرزميني مورد بهره

 2.ندارد
كشـورهاي  بحـرين،    اكنـون هـم .كشورهايي ديگري نيز در خاورميانه با كميابي آب مواجه اند

مالي، تونس، يمن و فلسطين اشغالي در معرض كمبود آب هستند و انتظار مي رود اردن، الجزاير، 
به ايـن   2025يران، مصر، ليبي، مراكش، عمان، سوريه و اتيوپي در سال هفت كشور ديگر شامل ا

   3.فهرست اضافه شوند 
 شده و نياز آبي در كشورهاي خاورميانهبينيميزان جمعيت پيش

  

 درصد آب شيرين
 مورد نياز در بخش هاي

آب ساالنه 
شيرين تجديد 

 پذير
 )كيلومتر مربع( 

درصد
جمعيت در 

مناطق 
شهري سال 

2001 

 )ميليون نفر ( جمعيت 
 منطقه

 كشاورزي  صنعتي  خانگي 2025  2001  1970 

87  5  8 3/632 59 568 6/385 4/173 خاورميانه
75  3  22 9/0 79 8/7 2/5 6/1 اردن
67  9  24 2/0 84 5/4 3/3 2/0 امارات
92  2  6 5/137 64 4/88 1/66 8/28 ايران
56  4  39 1/0 88 1 7/0 2/0 بحرين
72  11  16 7/200 66 2/85 3/66 3/35 تركيه
89  3  9 1/4 62 5/12 7/9 1/5 تونس
60  15  25 3/14 49 2/43 31 8/13 الجزاير
94  2  4 1/46 50 1/27 1/17 3/6 سوريه
92  5  3 4/96 68 3/40 6/23 4/9 عراق
90  1  9 4/2 83 9/40 1/21 7/5 عربستان
74  3  23 1/0 91 8/0 6/0 1/0 قطر
60  2  37 02/0 100 2/4 3/2 7/0 كويت
68  4  28 6/4 88 4/5 3/4 5/2 لبنان
87  2  11 6/0 86 3/8 2/5 2 ليبي
92  3  5 30 5530 5/40 2/29 3/15 مراكش
86  8  6 8/86 43 2/96 8/69 3/35 مصر
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بـه نصـف    2025آب در خاورميانه تـا سـال    يكه سرانهكارشناسان سازمان ملل با اعالم اين
كاهش خواهد يافت ، نسبت به بروز كشمكش هاي سياسي و درگيري هاي نظـامي در اثـر بـروز    

 1200آب در اين منطقه  يسرانه ،زارش اين سازمانگبه . نداهبحران آب در اين منطقه هشدار داد
هزار متر مكعب در سال مي  7جهاني آب نزديك به  يمترمكعب در سال است در حالي كه سرانه

ميليـارد متـر مكعـب در     170از  خاورميانـه ميزان تقاضا براي آب در  ،بيني هابر طبق پيش. باشد 
سـرانه آب در   ،به عبارت ديگـر . خواهد رسيد 2025ميليارد مترمكعب در سال  228به  2000سال 

  1. سال كاهش خواهد يافت متر مكعب در  500به  2025اين منطقه تا سال 
  

  2025برآورد كمبودهاي مختلف آب كشورهاي دنيا در سال 
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  راسان بزرگ ـابع آب در خـمن) ب
هـاي  را كـوه  آنكه  بخشـي از  وشده شك واقع خخشك و نيمه خراسان بزرگ در منطقه اي
هـا  هاي كوهسـتان ها و يخهاي اين منطقه از آب شدن برفآب يپرازبرف پوشانيده است و عمده

رودهـاي   يسرچشـمه  ازدو كشور تاجيكستان و قرقيزستان منابع آب فراوانـي كـه   . شودميتأمين
ـ . را در اختيار دارند  استمنطقه  هـا را در اختيـار   ناچـار مـي بايسـت ايـن آب    ه اما اين دو كشور ب

  1.اقستان ، تركمنستان و ازبكستان قرار دهنددست رودخانه يعني قز كشورهاي پايين
  .رودندرودخانه هاي عمده اين منطقه آموردريا ، سير دريا، هريرود و كشف اين

آسياي مركزي ، از رشـته   يترين رودخانهآموردريا به عنوان بزرگ ) :جيحون ( آموردريا   -1
از خـارج شـدن از    هاي هندوكش واقـع در كشـور تاجيكسـتان سرچشـمه مـي گيـرد و پـس       كوه

ضـمن   رودخانهاين دهدمي مرز مشترك كشورهاي افغانستان و ازبكستان را تشكيل  ،تاجيكستان
در . ، وارد كشـور تركمنسـتان مـي شـود    قسمتي از مـرز تركمنسـتان و افغانسـتان    به شكل دادن
-كه معروفهاي متعددي براي امور كشاورزي و غيره از آموردريا جدا مي شود كانال ،تركمنستان

آموردريا در مسير خود پس از تشكيل قسمتي از مرز تركمنسـتان  .  استقوم كانال قرههاترين آن 
  2.وارد ازبكستان مي شود و درنهايت به درياچه آرال مي ريزد ،با ازبكستان

كيلومتر آن در كشور ازبكسـتان جريـان    1400كيلومتر است كه بيش از  2600طول اين رود 
 4/108تـا   5/49كيلومتر مكعب اسـت كـه از    5/78دبي ساالنه اين رودخانه حدود ميانگين . دارد

  3.استكيلومتر مكعب در نوسان 
از  ،تـرين رودهـاي منطقـه اسـت    سيردريا كه پس از آموردريا پـرآب ):  سيحون (سيردريا   -2

پـرتالطم  شان قرقيزستان سرچشمه مي گيرد و از به هم پيوستن رود هاي پامير و تيانكوهسلسله
كـه در   رودخانـه ايـن .كيلومتر اسـت  2922 سيردرياطول . تشكيل مي شود  ونارين با كارادريا ، س

فرغانه ، منطقه نمنگان ازبكستان مي گردد و پس از گذشـتن از قراقـوم    يوارد دره مسيرشادامه

                                                 
، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز ، سال » بحران آب در آسياي مركزي و چرخش در سياست خارجي« يرضا كسايي ، عل 1

  .216، ص  4، ش  13
  . » روي ايران در آسياي مركزيهاي پيشهيدروپوليتيك تاجيكستان و فرصت« عطاهللا عبدي و حسين مختاري هشي ، 2
، 1386عباس رسولي ، فصلنامه مطالعات آسـياي مركـزي و قفقـاز ،    » آب در منطقه آسياي مركزي ترجمهوضعيت « سارا اوهارا ، 3

  .167ص 
 

 

و بـه   دشـو مـي وارد ازبكستان و قزاقستان  بارديگردر شمال استان سغد و شهر خجند تاجيكستان 
   .گذرد مي خوقندو  اوردا قيزيلو  خجندسيردريا از كنار شهرهاي 1. آرال مي ريزد يدرياچه
كيلومتر از حوالي دوغـارون تـا    157ين رود مهم افغانستان است كه به طول هريرود سوم -3
اين رودخانه تقريبا آب نيمـي  . دهدمرز مشترك ايران و افغانستان را تشكيل مي ،ذوالفقار يدهانه

هاي هرات ، غور ، باغيس ، فراه ، باميان و جوزجـان  از شمال غرب كشور افغانستان شامل استان
اضـافه    هريـرود هاي شمال شرقي استان خراسان نيز به آب .استكشي كرده زه را به سمت غرب

و به هريـرود   گيردميرودهايي كه از ايران سرچشمه . شودو با نام تجن وارد خاك تركمنستان مي
  .رود رود ، ميرجاوه و كشفباخرز يا شهرنو،  جام: ند از امي ريزند عبارت

  

  
 خراسانسازمان آب منطقه اي : منبع 

  
  

هاي مرتفع از كوه، ترين رود استان خراسان استترين و پرآباين رودخانه كه مهم: رود كشف -4
در  ،هاي شمال شرقي شهرسـتان مشـهد  كشي كليه آبو پس از زه گيردميهزارمسجد سرچشمه 

طـول  . سـنگي بـه هريـرود مـي ريـزد     و در محلي به نام قـره  يابدميجهت غرب به شرق امتداد 

                                                 
1  The Word Bank , “The Water Resources Sector Strategy “ 2003,P14. 
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هاي ارتفاعات شمالي و جنوبي دهليز مشهد را به و آباستكيلومتر 300بالغ بر  رود كشفدخانهرو
  1.كشي مي نمايدسوي رودخانه اترك زه

گيـران  گيـرد و در منطقـه خـان   مياين رودخانه از ارتفاعات شرقي مزداوند سرچشمه : شورلق -5 
  .اغلب خشك مي شود هاآب كم و در تابستان. وارد خاك تركمنستان مي گردد

-ميشمه چسر) شمال مشهد(شمالي ارتفاعات احمدآباد  ياز دامنه هاكهاين رودخانه: چهچهه -6 
هـا  و تابستاناستآب آن كم. به رودخانه تجن مي ريزد ،ذشته گچهچهه از مرز  يدر منطقه گيرد،

  .معموال از مرز خارج نمي شود
 يوستنو پس از پ گيردميتيكان اين رودخانه از ارتفاعات شرقي كوه هزارمسجد سرچشمه قره -7
آب آن نسـبتا زيـاد و   . ريزدبه رود تجن مي گذردميتيكان از مرز بادي قرهآرودخانه شورسو در  به

  .دائمي است
ختن و پـس از مشـروب سـا    گيردميتفاعات شمالي هزارمسجد سرچشمه اراز : رودخانه كالت -8

  .و به رودخانه تجن مي ريزد گذردمياز مرز ، كالت نادري
و وارد خاك تركمنستان  گيردمياين رودخانه از ارتفاعات شمالي هزار مسجد سرچشمه : بارسو -9

  .مي شود
  .و به تركمنستان مي ريزد گيردميهزار مسجد سرچشمه  ازارتفاعات: زنگالنلو -10
 يو در منطقـه  گيـرد مـي هاي هزارمسجد سرچشـمه  غربي كوهاز ارتفاعات شمال : گر درون -11

-مـي تالقـي اين رودخانه با رودخانه زنگالنلو در منطقه كاهو . آباد وارد تركمنستان مي شود لطف
  2.كند

  
  رانـوژي شرق ايـليمي و هيدورلـوضعيت اق )پ

. اسـت  )رضوي ، جنـوبي و شـمالي  (آبي و خشكسالي از مسائل اصلي استان هاي خراسان كم
خـواهي و دعاهـا و نيـايش هـا و آثـار      هـاي بـاران  شرايط اقليمي، خاطرات و آداب و رسوم ، آئين

سـاله مركـز و جنـوب     ي نـه تقريبـا در هـر دوره   ،ذشتهگسال  500مكتوب نشان مي دهد كه در 
گسـترش   نـاامني،  تقريبا خشكسالي با قطحـي،  ،در گذشته. خراسان را خشكسالي درنورديده است

                                                 
  .101، ص  1389، 2، ج  »جغرافياي استراتژيك ايران « عزت اله عزتي ،  1
  .125همان ، ص   2

 
 

مهـم جهـت غـارت و چپـاول      ات داخلي بين ايالت و عشاير و حتي لشكركشي هاي نسـبت مبارزا
ترين داليل اتحـاد ايـالت   يكي از عمده محققانحتي  عده اي از . بودمناطق حاصلخيز تر همراه 

يكـي از ويژگـي    1.مي كنند  جوومغول و پيروزي چنگيزخان را در خشكسالي هاي زمان او جست
زندگي متكي بـه سـفره    رو،ازاين. خراسان كمبود آب هاي سطحي استهاي مشترك سه استان 
مركزي و جنوبي بسـتگي تـام   خراسانويژه به ،حيات و تمدن در خراسان. هاي اب زيرزميني است

جمعيـت مركـز و جنـوب    % 80هاي عميـق  و چاه هابدون قنات. هاي عميق داردو چاههابه قنات 
هاي اقتصادي شمال خراسان اعم از كشـاورزي  درصد فعاليت 65بيش از . شودخراسان تخليه مي 

زمينـي ويژگـي مشـترك    رسـفره هـاي زي  افت آبي. و صنعتي و خدماتي متكي به چاه عميق است
  2. هاي خراسان استتقريبا همه دشت

ـ  با وجود كمبود منابع سطحي مين آب مـورد نيـاز   أ، يكي از سياست هاي اصلي استان بـراي ت
-ايـن كه ساالنه حجم بسيار بااليي از آب  باشدهاي مرزي بايد مهار آبف هاي مختلبخش براي

مهـار رودخانـه   . شـود به كشور همجوار منتقل مـي   ،منطقه كه از داخل كشور سرچشمه مي گيرد
مين منـابع مـورد   أهاي مرزي در كنار ساير روش هاي مناسب براي حفظ و نگهداري آب جهت ت

كيد كرد مهار آب هاي مرزي يكي از روش هاو أهرچند بايد ت. ستنياز از اهميت بااليي برخوردار ا
 يو تالش در جهت مهار اين رودخانه ها مسلما در رابطـه  استحل ها براي جبران كمبود آب راه

مجـاور در آن سـوي مـرز را     يبه خصوص كه منطقـه . تأثيرگذاراستايران با كشورهاي همسايه 
وابستگي زيادي  كهات مردم آن منطقه نيز كشاورزي است توليد يبيابان تشكيل مي دهد و عمده

معـرض  نيز در باالدست در ،كننده كالنشهر اين استاناصلي تغذيه يرودخانه ،هريرود. به آب دارد
  .  ثير زيادي در آب مورد نياز مردم خواهد داشتأاين مهار ت .تهديد مهار توسط افغانستان است

  
  يـسد دوست )ت

 سد دوستي  حجم مخزن اين .صفر مرزي بين ايران و تركمنستان قرار دارد ينقطهسد دوستي در
ميليـارد متـر    25/1حجم مخزن اين سـد  .صفر مرزي بين ايران و تركمنستان قرار دارد ينقطهدر

                                                 
  . 84، ص3، چ)1368انتشارات علمي و فرهنگي، : تهران( ، ترجمه عبدالحسين ميكده،»امپراتوري صحرانوردان«ه گروسه، رن 1
 13-20، ص1381فصلنامه تحقيقات جغرافيايي،  ،»سياسي –هاي اجتماعيآب و تنش« محمدرضا حافظ نيا و مهدي نيكبخت،  2
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  .معموال از مرز خارج نمي شود
 يوستنو پس از پ گيردميتيكان اين رودخانه از ارتفاعات شرقي كوه هزارمسجد سرچشمه قره -7
آب آن نسـبتا زيـاد و   . ريزدبه رود تجن مي گذردميتيكان از مرز بادي قرهآرودخانه شورسو در  به

  .دائمي است
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  .و به رودخانه تجن مي ريزد گذردمياز مرز ، كالت نادري
و وارد خاك تركمنستان  گيردمياين رودخانه از ارتفاعات شمالي هزار مسجد سرچشمه : بارسو -9

  .مي شود
  .و به تركمنستان مي ريزد گيردميهزار مسجد سرچشمه  ازارتفاعات: زنگالنلو -10
 يو در منطقـه  گيـرد مـي هاي هزارمسجد سرچشـمه  غربي كوهاز ارتفاعات شمال : گر درون -11

-مـي تالقـي اين رودخانه با رودخانه زنگالنلو در منطقه كاهو . آباد وارد تركمنستان مي شود لطف
  2.كند
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. اسـت  )رضوي ، جنـوبي و شـمالي  (آبي و خشكسالي از مسائل اصلي استان هاي خراسان كم
خـواهي و دعاهـا و نيـايش هـا و آثـار      هـاي بـاران  شرايط اقليمي، خاطرات و آداب و رسوم ، آئين

سـاله مركـز و جنـوب     ي نـه تقريبـا در هـر دوره   ،ذشتهگسال  500مكتوب نشان مي دهد كه در 
گسـترش   نـاامني،  تقريبا خشكسالي با قطحـي،  ،در گذشته. خراسان را خشكسالي درنورديده است

                                                 
  .101، ص  1389، 2، ج  »جغرافياي استراتژيك ايران « عزت اله عزتي ،  1
  .125همان ، ص   2

 
 

مهـم جهـت غـارت و چپـاول      ات داخلي بين ايالت و عشاير و حتي لشكركشي هاي نسـبت مبارزا
ترين داليل اتحـاد ايـالت   يكي از عمده محققانحتي  عده اي از . بودمناطق حاصلخيز تر همراه 

يكـي از ويژگـي    1.مي كنند  جوومغول و پيروزي چنگيزخان را در خشكسالي هاي زمان او جست
زندگي متكي بـه سـفره    رو،ازاين. خراسان كمبود آب هاي سطحي استهاي مشترك سه استان 
مركزي و جنوبي بسـتگي تـام   خراسانويژه به ،حيات و تمدن در خراسان. هاي اب زيرزميني است

جمعيـت مركـز و جنـوب    % 80هاي عميـق  و چاه هابدون قنات. هاي عميق داردو چاههابه قنات 
هاي اقتصادي شمال خراسان اعم از كشـاورزي  درصد فعاليت 65بيش از . شودخراسان تخليه مي 

زمينـي ويژگـي مشـترك    رسـفره هـاي زي  افت آبي. و صنعتي و خدماتي متكي به چاه عميق است
  2. هاي خراسان استتقريبا همه دشت

ـ  با وجود كمبود منابع سطحي مين آب مـورد نيـاز   أ، يكي از سياست هاي اصلي استان بـراي ت
-ايـن كه ساالنه حجم بسيار بااليي از آب  باشدهاي مرزي بايد مهار آبف هاي مختلبخش براي

مهـار رودخانـه   . شـود به كشور همجوار منتقل مـي   ،منطقه كه از داخل كشور سرچشمه مي گيرد
مين منـابع مـورد   أهاي مرزي در كنار ساير روش هاي مناسب براي حفظ و نگهداري آب جهت ت

كيد كرد مهار آب هاي مرزي يكي از روش هاو أهرچند بايد ت. ستنياز از اهميت بااليي برخوردار ا
 يو تالش در جهت مهار اين رودخانه ها مسلما در رابطـه  استحل ها براي جبران كمبود آب راه

مجـاور در آن سـوي مـرز را     يبه خصوص كه منطقـه . تأثيرگذاراستايران با كشورهاي همسايه 
وابستگي زيادي  كهات مردم آن منطقه نيز كشاورزي است توليد يبيابان تشكيل مي دهد و عمده

معـرض  نيز در باالدست در ،كننده كالنشهر اين استاناصلي تغذيه يرودخانه ،هريرود. به آب دارد
  .  ثير زيادي در آب مورد نياز مردم خواهد داشتأاين مهار ت .تهديد مهار توسط افغانستان است

  
  يـسد دوست )ت

 سد دوستي  حجم مخزن اين .صفر مرزي بين ايران و تركمنستان قرار دارد ينقطهسد دوستي در
ميليـارد متـر    25/1حجم مخزن اين سـد  .صفر مرزي بين ايران و تركمنستان قرار دارد ينقطهدر
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هـزار هكتـار    25مين آب اراضي دشت سرخس بـه ميـزان   أاين سد تساختهدف از . استمكعب 
ها وهمچنن انتقـال  مهار سيالب آبياري براي تركمنستان و يسعههزار هكتار تو 26براي ايران و 

اين سد بـر روي رودخانـه هريـرود    . ميليون مترمكعب آب به مشهد عنوان شده است 150ساالنه 
ها مركز افغانستان سرچشمه مي گيرد و پس از عبوراز شـهر  اين رودخانه ازكوه .شده است  ساخت
كيلومتر از مرز ايران و تركمنسـتان را   112حدود ان را و همچنين افغانست ازمرز ايران و يبخش ،هرات

 50كه طبق توافـق ،   استميليارد متر مكعب در سال  1/2دبي رودخانه به طور متوسط . تشكيل مي دهد
  .  1متعلق به ايران است  آندرصد 

ترين طرح مشترك دو كشور ايران و تركمنستان است كـه بـرروي رودخانـه    سد دوستي مهم
هـزار مترمكعـب آب را خواهـد    800اين سد گنجايش يك ميليـون و  . شده است  ساختهريررود 

ـ   50در صورت آبگيـري ، درياچـه اي بـه وسـعت     . داشت   .وجـود خواهـد آورد  هكيلومترمربـع را ب
شـده كـه    سـاخته كه اين سد بـر روي رودخانـه اي    سد دوستي آن است يمهمترين نكته درباره

  .  سرچشمه آن در هيچ كدام از دو كشور ايران و تركمنستان قرار ندارد
                                                                                                                                      

  ان ـركمنستان و ازبكستـابع آب در تاجيكستان ، تـوضعيت من )ث
را مي تـوان بـه صـورت     يادشدهكشورهاي  ،هاي شيرينبرداري از آباز نظر دسترسي و بهره

مكعب برابر بـا   كيلومتر 64(كشورهايي كه آب بسيار دارند مانند تاجيكستان . كردبندي  زير دسته
كشورهايي كه آب كمي دارند مانند ازبكسـتان   و )درياچه آرال يهاي روان حوضهدرصد آب 55.4

  . دنرا كامال از بيرون از مرز  وارد مي كنآنو تركمنستان كه آب ) درصد 7.6مكعب يا كيلومتر 8.8(
درصد آب قرقيزسـتان و تاجيكسـتان از منـابع     100تقريبا  ،سياي مركزيآكشورهاي  مياندر 
-درصـد از آب  50اين در حالي است كه تمامي آب مصرفي تركمنستان و  .مين مي شودأداخلي ت

 64هاي جاري در تاجيكسـتان سـاالنه   مين مي شود مجموع تقريبي آبأهاي ازبكستان از خارج ت
و بقيه به ) ميليارد مترمكعب 43(آموردريا  يميليارد متر مكعب است كه تقريبا بيشتر آن به حوضه

ميليـاردمتر مكعـب افـزايش و در     90هاي پرباران حداكثر به قدار در سالاين م. دريا مي ريزد سير
  . ميليارد مترمكعب كاهش مي يابد 39هاي كم بارندگي به حداقل سال
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درصـد از كـل    55بـيش از   يتاجيكستان مركز اصلي توليد و جريـان آب اسـت و سرچشـمه   
-ازايندرصد 3/25و حدود  ستاگرفته در منطقه از داخل خاك اين كشور هاي اصلي شكلجريان
هاي حوضه آرال از كشـورهاي  درصد از آب 90،درمجموع. نيز در خاك قرقيزستان قرار دارد منابع

-آب     درصـد از   80گيرد كه اين حجم آب تقريبا شامل تاجيكستان و قرقيزستان سرچشمه مي
درصـد از   4/55ز بـيش ا  يكه سرچشـمه با وجود اين. استسياي مركزي آهاي قابل دسترس در 

درصـد در خـاك    3/25سـياي مركـزي در خـاك تاجيكسـتان و     آگرفته در هاي آبي شكلجريان
-ازايـن . ننـد درصد از ايـن آب را مصـرف ك   15حدود  تنهاولي اين كشورها  ،قرقيزستان قرار دارد

-مـي و نيز به مصرف قزاقسـتان   كنندميبرداريبهرهدرصد 71ازبكستان و تركمنستان نيز ميزان، 
  1.ريزديا به درياچه آرال مي رسد

هاي آب سطحي وروردي اين كشورها با توجه به ميزان وابستگي به جريان ميانازبكستان در 
چرا كه دو رودخانه مهم سيردريا و آموردريـا در كشـور ازبكسـتان بـه     ؛ تر استپذير، آسيباز خارج

كيلومترمكعـب منـابع آب    99.5از حـدود  . انـد عنوان شريان هاي مهم بخش كشاورزي و صنعت 
كيلومترمكعـب از   87.3يعنـي   بقيـه كيلومتر مكعب در خاك اين كشور و  12.2 ،ساليانه اين كشور

  2.مي شود تأمينكشورهاي قرقيزستان و تاجيكستان 
سياسـي و اقتصـادي    ظرفيتتاجيكستان با توجه به مشكالت اقتصادي خود نتوانسته است از 

از نظر منابع انرژي و غذايي بـه   كشوراين ،گذشته اينو از  كندبرداري الزم را منابع آب خود بهره
در تاجيكسـتان  بـديهي اسـت   .  اسـت ازآنآب  يكننـده مقدار زيادي وابسته به كشورهاي دريافت

مـي توانـد از موقعيـت     اشعالوه بر بهبـودي اوضـاع اقتصـادي     ،هاي خودصورت استفاده از آب
با ازبكستان از ايـن اهـرم    يشو در اختالفات سرزميني و تحديد مرزها كند فرادستي خود استفاده

نفت و گـاز بـا    يفروش آب به كشورهاي فرودست يا مبادلهيمسئلهميتواند حتي  .ببردبهرهفشار 
مـي   ،وقوع پيوستن چنين مسائلي كه دور از انتظار نمي باشندهروشن است كه ب. كندآب را مطرح 

  . هايي در منطقه آسياي مركزي منجر شودتواند به بحران

                                                 
، ، ترجمه قاسم ملكـي »مركزي و قفقازالمللي و مديريت بحران در آسياي هاي فرامرزي، امنيت بيناستفاده از آب«  پيام فروغي،  1

  .64ص ،)1382(43فصلنامه مطالعات آسياي مركزي، ش
، 1386فصلنامه مطالعـات آسـياي مركـزي و قفقـاز،      ،»ابعاد مختلف بحران آب در آسياي مركزيانداري بر چشم« ناصر كنعاني،  2
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هـزار هكتـار    25مين آب اراضي دشت سرخس بـه ميـزان   أاين سد تساختهدف از . استمكعب 
ها وهمچنن انتقـال  مهار سيالب آبياري براي تركمنستان و يسعههزار هكتار تو 26براي ايران و 

اين سد بـر روي رودخانـه هريـرود    . ميليون مترمكعب آب به مشهد عنوان شده است 150ساالنه 
ها مركز افغانستان سرچشمه مي گيرد و پس از عبوراز شـهر  اين رودخانه ازكوه .شده است  ساخت
كيلومتر از مرز ايران و تركمنسـتان را   112حدود ان را و همچنين افغانست ازمرز ايران و يبخش ،هرات

 50كه طبق توافـق ،   استميليارد متر مكعب در سال  1/2دبي رودخانه به طور متوسط . تشكيل مي دهد
  .  1متعلق به ايران است  آندرصد 

ترين طرح مشترك دو كشور ايران و تركمنستان است كـه بـرروي رودخانـه    سد دوستي مهم
هـزار مترمكعـب آب را خواهـد    800اين سد گنجايش يك ميليـون و  . شده است  ساختهريررود 

ـ   50در صورت آبگيـري ، درياچـه اي بـه وسـعت     . داشت   .وجـود خواهـد آورد  هكيلومترمربـع را ب
شـده كـه    سـاخته كه اين سد بـر روي رودخانـه اي    سد دوستي آن است يمهمترين نكته درباره

  .  سرچشمه آن در هيچ كدام از دو كشور ايران و تركمنستان قرار ندارد
                                                                                                                                      

  ان ـركمنستان و ازبكستـابع آب در تاجيكستان ، تـوضعيت من )ث
را مي تـوان بـه صـورت     يادشدهكشورهاي  ،هاي شيرينبرداري از آباز نظر دسترسي و بهره

مكعب برابر بـا   كيلومتر 64(كشورهايي كه آب بسيار دارند مانند تاجيكستان . كردبندي  زير دسته
كشورهايي كه آب كمي دارند مانند ازبكسـتان   و )درياچه آرال يهاي روان حوضهدرصد آب 55.4

  . دنرا كامال از بيرون از مرز  وارد مي كنآنو تركمنستان كه آب ) درصد 7.6مكعب يا كيلومتر 8.8(
درصد آب قرقيزسـتان و تاجيكسـتان از منـابع     100تقريبا  ،سياي مركزيآكشورهاي  مياندر 
-درصـد از آب  50اين در حالي است كه تمامي آب مصرفي تركمنستان و  .مين مي شودأداخلي ت

 64هاي جاري در تاجيكسـتان سـاالنه   مين مي شود مجموع تقريبي آبأهاي ازبكستان از خارج ت
و بقيه به ) ميليارد مترمكعب 43(آموردريا  يميليارد متر مكعب است كه تقريبا بيشتر آن به حوضه

ميليـاردمتر مكعـب افـزايش و در     90هاي پرباران حداكثر به قدار در سالاين م. دريا مي ريزد سير
  . ميليارد مترمكعب كاهش مي يابد 39هاي كم بارندگي به حداقل سال
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درصـد از كـل    55بـيش از   يتاجيكستان مركز اصلي توليد و جريـان آب اسـت و سرچشـمه   
-ازايندرصد 3/25و حدود  ستاگرفته در منطقه از داخل خاك اين كشور هاي اصلي شكلجريان
هاي حوضه آرال از كشـورهاي  درصد از آب 90،درمجموع. نيز در خاك قرقيزستان قرار دارد منابع

-آب     درصـد از   80گيرد كه اين حجم آب تقريبا شامل تاجيكستان و قرقيزستان سرچشمه مي
درصـد از   4/55ز بـيش ا  يكه سرچشـمه با وجود اين. استسياي مركزي آهاي قابل دسترس در 

درصـد در خـاك    3/25سـياي مركـزي در خـاك تاجيكسـتان و     آگرفته در هاي آبي شكلجريان
-ازايـن . ننـد درصد از ايـن آب را مصـرف ك   15حدود  تنهاولي اين كشورها  ،قرقيزستان قرار دارد

-مـي و نيز به مصرف قزاقسـتان   كنندميبرداريبهرهدرصد 71ازبكستان و تركمنستان نيز ميزان، 
  1.ريزديا به درياچه آرال مي رسد

هاي آب سطحي وروردي اين كشورها با توجه به ميزان وابستگي به جريان ميانازبكستان در 
چرا كه دو رودخانه مهم سيردريا و آموردريـا در كشـور ازبكسـتان بـه     ؛ تر استپذير، آسيباز خارج

كيلومترمكعـب منـابع آب    99.5از حـدود  . انـد عنوان شريان هاي مهم بخش كشاورزي و صنعت 
كيلومترمكعـب از   87.3يعنـي   بقيـه كيلومتر مكعب در خاك اين كشور و  12.2 ،ساليانه اين كشور

  2.مي شود تأمينكشورهاي قرقيزستان و تاجيكستان 
سياسـي و اقتصـادي    ظرفيتتاجيكستان با توجه به مشكالت اقتصادي خود نتوانسته است از 

از نظر منابع انرژي و غذايي بـه   كشوراين ،گذشته اينو از  كندبرداري الزم را منابع آب خود بهره
در تاجيكسـتان  بـديهي اسـت   .  اسـت ازآنآب  يكننـده مقدار زيادي وابسته به كشورهاي دريافت

مـي توانـد از موقعيـت     اشعالوه بر بهبـودي اوضـاع اقتصـادي     ،هاي خودصورت استفاده از آب
با ازبكستان از ايـن اهـرم    يشو در اختالفات سرزميني و تحديد مرزها كند فرادستي خود استفاده
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  ر درياـوردريا و سيـردي رودخانه هاي  آمـاهميت راهب) ج

-آب براي كشورهاي پـايين  يمنبع عمده) حونسي(و سيردريا ) جيحون(دو رودخانه آموردريا 
طبـق  . نـد داركه پوشش صحرايي زيـادي   .انديعني ازبكستان و جنوب قزاقستان  ،دستي رودخانه

سسه همكاري و توسعه سوئيس، آموردريا از جمله رودهايي است كـه در طـول سـال    ؤتحقيقات م
هاي    ين رود در ازبكستان،  زمينا.  دست رودخانه دارداهميت ويژه و حياتي براي ساكنان پايين

كشاورزي مناطق مرزي با تركمنستان از جمله ، بخارا و منطقه قره قالپاقستان در شمال غرب اين 
تـرين  آب كانال قراقـوم كـه از جملـه بـزرگ    عمده ، منبع در تركمنستان .كشور را آبياري مي كند

كانال قره قوم . انه آموردريا استرودخ ،خشك آسياي مركزي است يآبياري در منطقه هايشبكه
ايـن رودخانـه    وجـود  ،ديگر سوياز . استسه رودخانه آموردريا، مرغاب و رود تجن  يپيونددهنده

براي تركمنستان باعث ايجاد مجتمع هاي وسيع كشاورزي شده و هرساله ميليون هـا تـن خـاك    
 1.امـور كشـاورزي اسـت   رسوب مي كند كه بسيار مسـتعد   كشورايندر سواحل آن توسط مرغوب 

شـيرخان   آمودريـا در سـواحل  . خانه  قابل كشتيراني استاز اين رود بزرگي همچنين قسمت هاي
بندر و بندر حيرتان قرار گرفته كه كاالهاي صادراتي يا وارداتي افغانستان به ممالك آسياي ميانـه  

براي توليـد نيروهـاي هيـدروليك     داردكه يجيحون آبشارهاي متعدد .مبادله مي شود آناز طريق
  2.قابل استفاده است

  
قبـل و  ( ازبكسـتان   ،ركمنستانـت ،برداري از منابع آبي در تاجيكستانرهـبه) چ

  روپاشيـبرداري قبل از فرهـبه) بعد از فروپاشي شوروي
هـاي  درصـد ايـن منـابع در كوهسـتان     90امـا بـيش از   ، اين منطقه از لحاظ منابع آب غني است

  دو رود عمده اين منطقه، سيردريا وآمودريا، از اين دو. يزستان و تاجيكستان متمركز شده استقرق
  . كشور سرچشمه مي گيرند

                                                 
، 13، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، س »بحران آب در آسياي مركزي و چرخش در سياست خارجي« عليرضا كسايي،  1
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، تاجيكستان و ازبكستان تا قبل ازفروپاشـي  ز منابع آب در كشورهاي تركمنستانبرداري ابهره
ها بدون مشكل و ميليون نفري آن 50تا جمعيت  شدشوروي  از مسكو با دقت فراواني كنترل مي

مسكو هر تابستان به قرقيزستان و تاجيكسـتان در  . درگيري از آب كافي و عادالنه برخوردار باشند
  دسـت رودخانـه ، مـزارع و    آب را باز كنند تا مناطق پايين كهشمه رودخانه ها دستور مي داد چسر
ايـن دو كشـور آب را در   . بـرنج خـود را آبيـاري كننـد    يزارهاي پنبه و شـال  وسيب  بزرگهاي باغ

از همسايگان خـود  گزمستان ها در مناطق كوهستاني ذخيره مي كردند و با زغال سنگ ،  نفت و 
  1.كه در مقابل آب ارزشمند تابستاني فرستاده مي شد ، برق ارزان توليد مي كردند

و حتي جغرافيايي ايـن   يصادحكومت شوروي در سطح گسترده اي، ساختارهاي اجتماعي، اقت
تر منتقل دستها به اجبار به نواحي پايينتعداد زيادي از مردم ساكن كوهستان. منطقه را تغيير داد

شدند تا به كشت پنبه بپردازند و شمار زيادي از مردمان اسالو نيز به عنوان مهاجر از ديگر بخـش  
فرغانه، حاصـلخيزترين و پرجمعيـت    يرهد. شوروي به اين منطقه آورده شدندهاي اتحاد جماهير 

 يهايـن دره در دور . ترين ناحيه در اين منطقه، بين قرقيزستان ازبكستان و تاجيكستان تقسيم شد
ها در سيستم توليـد حـائز تـأثير    در آن زمان مرزهاي جمهوري. شوروي مركز عمده توليد پنبه بود

و از دانه جدا مي شد و مسير حمل و نقل بين  پنبه قرقيزستان در ازبكستان پاك ،براي مثال. نبود
  . اين دو كشور از تاجيكستان مي گذشت

مخـازن عظـيم آبـي در قرقيزسـتان و تاجيكسـتان بـا هـدف تـأمين آب          ،شوروي يهدر دور
و شـد چند نيروگاه برق آبي نيز ساخته . بودهكشتزارهاي پنبه در تاجيكستان و ازبكستان ساخته شد

از طريق ايـن شـبكه،   . بوداين منطقه به يك شبكه واحد منطقه اي متصل  خطوط انتقال برق در
دسـت صـادر مـي    كشورهاي باالدست رودها جريان برق را در طول زمستان به كشورهاي پـايين 

كردند و در طول تابستان، وقتي كه آب به سوي مزارع پنبه هدايت مي شد، ايـن رونـد بـرعكس    
. دسـت مـي شـدند   جريان برق از كشورهاي پـايين  يندهد و كشورهاي باالدست واردكنگرديمي 

ريزي و هماهنگي جريان آب براي مزارع پنبه طي تابستان، در مسكو و توسط وزير آبيـاري  برنامه
 .صورت مي گرفت
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  اللـرداري بعد از استقـببهره
موضوع توزيع آب و منازعات مرزي منجر بـه رويـارويي هـاي     ،1980 يهرچند در اواخر دهه

پس از فروپاشي شوروي، اسـتفاده از  . فرونشستاما اين درگيري ها با دخالت مسكو  ؛آشكاري شد
بـازي  . المللـي تبـديل شـد   اي داخلي محسوب مي شد، به موضوعي بينلهآب كه در گذشته مسئ

ها كه در وضـعيت جديـد داراي   يك از جمهورسختي بر سر منابع آب در گرفت كه طي آن هر ي
، 1991در سـال  . حكومت مستقلي شده بودند، بر حاكميت بر منابع سرزميني خود تأكيد مي كردند

يكـي از اقـدامات   . همه كشورهاي آسياي مركزي استقالل خود را از اتحاد شوروي اعالم كردنـد 
براي همـاهنگي   1992دولتي در سال يانيافته ايجاد كميسيوني ماستقاللتازه هاياوليه جمهوري

  .در خصوص مسئله آب بود
قرقيزسـتان و  . ازبكستان به تنهايي بيش از نيمـي از منـابع آب منطقـه را مصـرف مـي كنـد      

ويژه به اين دليل كه از لحـاظ  هتاجيكستان بر آب مورد نياز ازبكستان و قزاقستان كنترل دارند و ب
كنترل بر منابع . ين منابع به عنوان كااليي براي تجارت مي نگرندساير منابع در تنگنا هستند، به ا

هرچنـد ايـن   . ها مهم است، زيرا از اين منابع بـراي توليـد بـرق اسـتفاده مـي كننـد      آب براي آن
كه طـرف مسـلط در ايـن مـذاكرات در     اختالفات مي تواند با مذاكره رفع شود، اما جالب توجه اين

دست به منابع آب كشورهاي باالدست نيـاز  كشورهاي پايين ،ابستاندر ت. طول سال تغيير مي كند
كه در زمستان با توجه به وابستگي كشوهاي باالدست به زغال سنگ، گاز، نفـت و  دارند، در حالي

هـاي دوجانبـه   نامهشمار زيادي از موافقت. ها طرف برتر مذاكره هستندآن ،مسيرهاي حمل و نقل
فقـط قرقيزسـتان و ازبكسـتان در     ،مثال براي. براي حل و فصل مسئله آب به امضاء رسيده است

توافق نامه در اين خصوص امضا و تعداد زيادي جلسه برگزار  10 ،2004تا  1997هاي فاصله سال
  .  ابط استهاي امتيازگيري در اين روحربهترين مهم گاز ازبكستان و آب قرقيزستان. اندكرده

ـ  دليلقرقيزستان و تاجيكستان كه به  ،ديگر سوياز  مين بهـاي سـوخت بـراي    أفقر قادر به ت
ناچار زمستان ها هم از سد هاي خود براي توليد بـرق   ،توليد برق مصرفي خود در زمستان نيستند

 دسـت عصـباني خـود مـي    استفاده مي كنند و با اين كار موجب بروز سيل در همسايه هاي پايين
از آب بيشتري از رودخانـه  ، ازبكستان نيز نگران است كه افغانستان  با وضع اقتصادي بهتر.  شوند

آب، نتـايج   ينامـه در زمينـه  امضاي تعداد زيادي تفاهم باوجود.  آموردريا در مرز خود استفاده كند
بارها تعهـدات   آمده ناچيز بوده و بعضي از كشورها خصوصاً زماني كه نفوذشان بيشتر بوده،دستهب

 
 

ها بر اين باور بوده اند كه مي توانند بـه روش بهتـري منـافع خـود را     آن. خود را ناديده گرفته اند
بيشـتر ايـن فشـارها از    . فشارهاي داخلي بوده اند زيررهبران اين كشورها  ،از سويي .تأمين كنند 

المللـي  عوامل بين. تدست رودها بوده اسسوي كشاورزان هم در كشورهاي باالدست و هم پايين
كه كشورهاي باالدست متحدان روسيه هستند، در حالي. نيز در معادالت آب منطقه تأثيرگذار است

  1.دست سياست فاصله گرفتن از روسيه و كاهش نفوذ آن را تعقيب مي كنندكشورهاي پايين
تقريبـا  ميليارد مترمكعـب اسـت كـه     64هاي جاري در تاجيكستان ساالنه مجموع تقريبي آب

ايـن مقـدار در    .و بقيه به سيردريا مي ريزد) ميليارد مترمكعب 43(موردريا آ يبيشتر آن به حوضه
 39باران به حـداقل   هاي كمسال   ميليارد مترمكعب افزايش و در 90هاي پرباران حداكثر بهسال

  . ميليارد مترمكعب كاهش مي يابد
  

ـ   ومي و زباني ـهاي تاريخي، قانسـتج )ح  راسان ـميان ايـران و كشـورهاي خ
  بزرگ 

تعلقات فرهنگي و تمدني كشورهاي اين منطقه با ايران امروزي در حوزه هاي قومي، زبـاني ،  
فرهنگي و اجتماعي داراي ريشه هاي عميقي است كه  صرفا در مطالعـات   ،نژادي، تاريخي، ديني

   .ها دست يافتهاي اسنادي نمي توان بدانكتابخانه اي و پژوهش
ظهور اسالم فرهنگ مردم ايران و ماوراءالنهر يكي بود و حكمراناني كه به آن  ،قرن 14حدود 

بـه ايـران و    آنبـا ظهـور اسـالم و ورود    . منطقه اعزام مي شدند يكي ايده را گسترش مي دادنـد 
در زمان چهـار خليفـه    قسمت اعظم ايران و آسياي مركزي) ه 22 ،م 652(سقوط سلسله ساساني 

، عبـاس ، حكومـت هـاي ايرانـي چـون طاهريـان، صـفاريان       پس از خلفـاي بنـي  . ن شدندمسلما
، ديلميان، غزنويان و سلجوقيان به صورت مستمر و فعال در آسـياي مركـزي حمكرانـي    سامانيان

كردند و مشاهيري چون رودكي، ابوعلي سينا، ابوريحان بيروني، فردوسي و خواجـه نظـام الملـك    
ماوراءالنهر همـت   ياسالمي و علم و دانش در منطقه –يفرهنگ ايراننسبت به گسترش زبان و 

  2.گسترش يافتنيزخاور دور و رم باستان و قسطنطنيه  بهآنها  يبه طوري كه آوازه ،گماشتند

                                                 
  .2009 ،خبرگزاري فارس،» ديپلماسي آب در آسياي مركزي ترجمه محمد صالحي«الدين كارايف، زين  1
 ،48، ش، فصلنامه مطالعات آسـياي مركـزي و قفقـاز   »تعامل فرهنگي ايرانيان و تركان در آسياي مركزي«بهرام، اميراحمديان،   2
  .55ص  ،)1383(
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  اللـرداري بعد از استقـببهره
موضوع توزيع آب و منازعات مرزي منجر بـه رويـارويي هـاي     ،1980 يهرچند در اواخر دهه

پس از فروپاشي شوروي، اسـتفاده از  . فرونشستاما اين درگيري ها با دخالت مسكو  ؛آشكاري شد
بـازي  . المللـي تبـديل شـد   اي داخلي محسوب مي شد، به موضوعي بينلهآب كه در گذشته مسئ

ها كه در وضـعيت جديـد داراي   يك از جمهورسختي بر سر منابع آب در گرفت كه طي آن هر ي
، 1991در سـال  . حكومت مستقلي شده بودند، بر حاكميت بر منابع سرزميني خود تأكيد مي كردند

يكـي از اقـدامات   . همه كشورهاي آسياي مركزي استقالل خود را از اتحاد شوروي اعالم كردنـد 
براي همـاهنگي   1992دولتي در سال يانيافته ايجاد كميسيوني ماستقاللتازه هاياوليه جمهوري

  .در خصوص مسئله آب بود
قرقيزسـتان و  . ازبكستان به تنهايي بيش از نيمـي از منـابع آب منطقـه را مصـرف مـي كنـد      

ويژه به اين دليل كه از لحـاظ  هتاجيكستان بر آب مورد نياز ازبكستان و قزاقستان كنترل دارند و ب
كنترل بر منابع . ين منابع به عنوان كااليي براي تجارت مي نگرندساير منابع در تنگنا هستند، به ا

هرچنـد ايـن   . ها مهم است، زيرا از اين منابع بـراي توليـد بـرق اسـتفاده مـي كننـد      آب براي آن
كه طـرف مسـلط در ايـن مـذاكرات در     اختالفات مي تواند با مذاكره رفع شود، اما جالب توجه اين

دست به منابع آب كشورهاي باالدست نيـاز  كشورهاي پايين ،ابستاندر ت. طول سال تغيير مي كند
كه در زمستان با توجه به وابستگي كشوهاي باالدست به زغال سنگ، گاز، نفـت و  دارند، در حالي

هـاي دوجانبـه   نامهشمار زيادي از موافقت. ها طرف برتر مذاكره هستندآن ،مسيرهاي حمل و نقل
فقـط قرقيزسـتان و ازبكسـتان در     ،مثال براي. براي حل و فصل مسئله آب به امضاء رسيده است

توافق نامه در اين خصوص امضا و تعداد زيادي جلسه برگزار  10 ،2004تا  1997هاي فاصله سال
  .  ابط استهاي امتيازگيري در اين روحربهترين مهم گاز ازبكستان و آب قرقيزستان. اندكرده

ـ  دليلقرقيزستان و تاجيكستان كه به  ،ديگر سوياز  مين بهـاي سـوخت بـراي    أفقر قادر به ت
ناچار زمستان ها هم از سد هاي خود براي توليد بـرق   ،توليد برق مصرفي خود در زمستان نيستند

 دسـت عصـباني خـود مـي    استفاده مي كنند و با اين كار موجب بروز سيل در همسايه هاي پايين
از آب بيشتري از رودخانـه  ، ازبكستان نيز نگران است كه افغانستان  با وضع اقتصادي بهتر.  شوند

آب، نتـايج   ينامـه در زمينـه  امضاي تعداد زيادي تفاهم باوجود.  آموردريا در مرز خود استفاده كند
بارها تعهـدات   آمده ناچيز بوده و بعضي از كشورها خصوصاً زماني كه نفوذشان بيشتر بوده،دستهب

 
 

ها بر اين باور بوده اند كه مي توانند بـه روش بهتـري منـافع خـود را     آن. خود را ناديده گرفته اند
بيشـتر ايـن فشـارها از    . فشارهاي داخلي بوده اند زيررهبران اين كشورها  ،از سويي .تأمين كنند 

المللـي  عوامل بين. تدست رودها بوده اسسوي كشاورزان هم در كشورهاي باالدست و هم پايين
كه كشورهاي باالدست متحدان روسيه هستند، در حالي. نيز در معادالت آب منطقه تأثيرگذار است

  1.دست سياست فاصله گرفتن از روسيه و كاهش نفوذ آن را تعقيب مي كنندكشورهاي پايين
تقريبـا  ميليارد مترمكعـب اسـت كـه     64هاي جاري در تاجيكستان ساالنه مجموع تقريبي آب

ايـن مقـدار در    .و بقيه به سيردريا مي ريزد) ميليارد مترمكعب 43(موردريا آ يبيشتر آن به حوضه
 39باران به حـداقل   هاي كمسال   ميليارد مترمكعب افزايش و در 90هاي پرباران حداكثر بهسال

  . ميليارد مترمكعب كاهش مي يابد
  

ـ   ومي و زباني ـهاي تاريخي، قانسـتج )ح  راسان ـميان ايـران و كشـورهاي خ
  بزرگ 

تعلقات فرهنگي و تمدني كشورهاي اين منطقه با ايران امروزي در حوزه هاي قومي، زبـاني ،  
فرهنگي و اجتماعي داراي ريشه هاي عميقي است كه  صرفا در مطالعـات   ،نژادي، تاريخي، ديني

   .ها دست يافتهاي اسنادي نمي توان بدانكتابخانه اي و پژوهش
ظهور اسالم فرهنگ مردم ايران و ماوراءالنهر يكي بود و حكمراناني كه به آن  ،قرن 14حدود 

بـه ايـران و    آنبـا ظهـور اسـالم و ورود    . منطقه اعزام مي شدند يكي ايده را گسترش مي دادنـد 
در زمان چهـار خليفـه    قسمت اعظم ايران و آسياي مركزي) ه 22 ،م 652(سقوط سلسله ساساني 

، عبـاس ، حكومـت هـاي ايرانـي چـون طاهريـان، صـفاريان       پس از خلفـاي بنـي  . ن شدندمسلما
، ديلميان، غزنويان و سلجوقيان به صورت مستمر و فعال در آسـياي مركـزي حمكرانـي    سامانيان

كردند و مشاهيري چون رودكي، ابوعلي سينا، ابوريحان بيروني، فردوسي و خواجـه نظـام الملـك    
ماوراءالنهر همـت   ياسالمي و علم و دانش در منطقه –يفرهنگ ايراننسبت به گسترش زبان و 

  2.گسترش يافتنيزخاور دور و رم باستان و قسطنطنيه  بهآنها  يبه طوري كه آوازه ،گماشتند

                                                 
  .2009 ،خبرگزاري فارس،» ديپلماسي آب در آسياي مركزي ترجمه محمد صالحي«الدين كارايف، زين  1
 ،48، ش، فصلنامه مطالعات آسـياي مركـزي و قفقـاز   »تعامل فرهنگي ايرانيان و تركان در آسياي مركزي«بهرام، اميراحمديان،   2
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  راسان بزرگ ـران و كشورهاي خـهاي وابستگي اي رفيتـظ) خ
كالن جهان تلقي مـي شـوند كـه در ارتبـاط بـا سـاير        نظاماساساً كشورها به عنوان جزئي از 

امكان داد و ستد انـرژي   ،بسته باشد نظاماگر . كنش متقابل دارند  ،كشورها و يا مناطق جغرافيايي
هاي باز در حد بـاال تبـادل    نظامفراهم مي شود ، متقابالً  .دهندو راه براي سقوط  يابدميكاهش 

  1.دنبه حيات خود ادامه مي دهانرژي دارند و با قوت و توانمندي 
خراسـان بـزرگ     يبه طور دقيقي با منطقه استسائل كوهن  ياين مسئله كه ملهم از نظريه

از ديـد   .ژئوپوليتيكي ميكند توجيه مـي گـردد   يبه عنوان بخش مهمي از هارتلند آوراسيا و نظريه
افـزايش   آنآنتروپـي   ،نـد و انرژي كمتري دريافـت ك  باشدتر كوهن به هر مقدار كه سيستم بسته

از ايـن  .  سيستم را تهديد مي كنـد ، صورت خطر نابوديدراين. شودميكاشته اشو توانايي يابدمي
هـاي  برخوردارنـد و مـي تواننـد يكـي از كـانون      ييكشورهاي اين منطقه از آنتروپي بـاال  ،ديدگاه
البته در ميان . ارتباط قرار گيرندندهاي توسعه و كه در مسير فرآياين مگر  ،خيز جهان باشندبحران

ـ      داراياين كشورها ، ايران  ويـژه در  هآنتروپي پايين است و بيشـترين سـطح ارتبـاط و تعامـل را ب
، علم و فناوري اطالعات و غيره  مي تواند داشـته  ي حمل و نقل، ارتباطات، اقتصاد، تجارتحوزه

قدرت ملي كشور  ،آنتروپي كمتر باشد يزيرا  هرچه درجه. صورت سيستم باز عمل كند هباشد و ب
  . بيشتر است

ارتباط  داشتن نياز رو به رشد كشورهاي خراسان بزرگ در آسياي مركزي به كاهش آنتروپي و
هـاي ايـران در   و وابستگي اين كشورها بـه قابليـت   ،با جهان خارج از ژئوپوليتيك بري از يك سو

هـاي مناسـبي را   فرصت ،هاي نوينفناوري چنينهاي آزاد و همبآدسترسي يه خارج از منطقه و 
 سـرمايه  ،، مسافر و انرژي و دستيابي به بازارهـاي رقـابتي  حمل و نقل كاالدر رابطه با ترانزيت و 

  2.گذاري مشترك و صادرات خدمات فني و مهندسي براي جمهوري اسالمي ايران فراهم ميĤورد
 يآنتروپي مـي تـوان بـه بازيـابي جـاده     كاهش  هدرباره نياز مبرم كشورهاي خراسان بزرگ ب

راهبردي بسيار  هايارتباطات براي كشورهاي منطقه يكي از شاخص امروزه .نيز اشاره كردابريشم
يـك    هاي سنتي با شمال توجيه مي گرديـد، راه همهجا كه در گذشته از آن. مهم تلقي مي گردد

 .استدسترسي به جهان خارج از منطقه  براياين كشورها  درتنوع  ايجاد  ،عامل مهم و راهبردي

                                                 
 1 Cohen , Saul B “ Geopolitics in the new word “  1997 , P15-47  
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روزافزون پنبه، محصوالت باغي و خشكبار در ازبكستان و كم كردن واحدهاي سياسي مـانع   توليد
جهـت دسترسـي    "KTI "كيد بر كريدور شمال بـه جنـوب   أدر راه به جنوب توسط قزاقستان با ت

هـاي بسـيار بـاالي    انگيـزه   براي ترانزيـت كـاال و انـرژي و همچنـين    ) ايران(تر به جنوب آسان
ستان از طريـق ترمَـز بـه    تصال ازبكاتاجيكستان در يافتن راه به شمال افغانستان و به ايران و نيز 

روشن  راآن آفرينيهاي نقش، همگي داليلي است كه عاليق ژئوپوليتيكي ايران و زمينهاين مسير
 1.مي سازد

 
  گيري هنتيجـ
بسـيار مهمـي    يالجيشـي و ژئوپـوليتيك  از اهميـت سـوق   خراسان بزرگ در طول تـاريخ  - 1

ابريشم از خشكي بـه   يجايي جادههاي بخار كه منجر به جابساخت كشتي. برخوردار بوده است
بين ايران و روسيه و از  1881ها بر آسياي مركزي و قرارداد مرزي همچنين تسلط روس ،دريا شد

يجاد كشور شوروي، باعث جدايي مردمـاني گرديـد   و ا 1917تر انقالب كمونيستي اكتبر همه مهم
-اكنون منابع غني آب يكي از مهمهم. ها مراودات اقتصادي و فرهنگي با همدگير داشتندكه قرن

ها نثر آؤترين وزنه هاي ژئوپوليتيكي و استراتژيكي خراسان بزرگ است كه مي توان با مديريت م
  .ها تبديل كردها را به فرصت، محدوديتهاياد و ائتالف در ميان اين كشوربا رويكرد اتح

ي در ميان كشورهاي خراسـان بـزرگ مـ    سيس كميسون مشترك استفاده از ذخاير آبأت - 2
تواند عاملي براي افزايش همگرايي و ايجاد بستري مناسب در جهت تـدوين يـك نظـام امنيتـي     

كشـورهاي  همكاري هاي  در جهاني كه امنيت از طريق همكاري و همگرايي به دست آيد،. گردد
، اسـتحكام و توسـعه ايـن    مي تواند عامل پيشـرفت محيطي مسائل خراسان بزرگ در بسياري از 

حـذف تنـاقض هـا ، رفـع     . قـدرت در منطقـه شـود    يكشورها گردد و منجر به ايجاد يك موازنه
ي كشورهاي اين منطقـه بـا بـه كـارگير     ميانگسترش روابط دو و يا چندجانبه  موجودواختالفات 

 .در ايـن منطقـه اسـت   همگرايـي  هاي مؤثر ديپلماسي از عوامل مـؤثر در دسـتيابي بـه     سازوكار
ضرورت هاي استراتژيك  ايجاب مي كند كشورهاي اين منطقه از طريـق ائـتالف و همبسـتگي،    

 . كنندعوامل همگرايي را در خود تقويت و نسبت به كاهش واگرايي اقدام 

                                                 
، فصلنامه ژئوپوليتيك، »هاي پيش روعاليق ژئوپوليتيكي ايران در آسياي مركزي و فرصت«نيا و ديگران ،  حافظمحمدرضا  ١
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  راسان بزرگ ـران و كشورهاي خـهاي وابستگي اي رفيتـظ) خ
كالن جهان تلقي مـي شـوند كـه در ارتبـاط بـا سـاير        نظاماساساً كشورها به عنوان جزئي از 

امكان داد و ستد انـرژي   ،بسته باشد نظاماگر . كنش متقابل دارند  ،كشورها و يا مناطق جغرافيايي
هاي باز در حد بـاال تبـادل    نظامفراهم مي شود ، متقابالً  .دهندو راه براي سقوط  يابدميكاهش 

  1.دنبه حيات خود ادامه مي دهانرژي دارند و با قوت و توانمندي 
خراسـان بـزرگ     يبه طور دقيقي با منطقه استسائل كوهن  ياين مسئله كه ملهم از نظريه

از ديـد   .ژئوپوليتيكي ميكند توجيه مـي گـردد   يبه عنوان بخش مهمي از هارتلند آوراسيا و نظريه
افـزايش   آنآنتروپـي   ،نـد و انرژي كمتري دريافـت ك  باشدتر كوهن به هر مقدار كه سيستم بسته

از ايـن  .  سيستم را تهديد مي كنـد ، صورت خطر نابوديدراين. شودميكاشته اشو توانايي يابدمي
هـاي  برخوردارنـد و مـي تواننـد يكـي از كـانون      ييكشورهاي اين منطقه از آنتروپي بـاال  ،ديدگاه
البته در ميان . ارتباط قرار گيرندندهاي توسعه و كه در مسير فرآياين مگر  ،خيز جهان باشندبحران

ـ      داراياين كشورها ، ايران  ويـژه در  هآنتروپي پايين است و بيشـترين سـطح ارتبـاط و تعامـل را ب
، علم و فناوري اطالعات و غيره  مي تواند داشـته  ي حمل و نقل، ارتباطات، اقتصاد، تجارتحوزه

قدرت ملي كشور  ،آنتروپي كمتر باشد يزيرا  هرچه درجه. صورت سيستم باز عمل كند هباشد و ب
  . بيشتر است

ارتباط  داشتن نياز رو به رشد كشورهاي خراسان بزرگ در آسياي مركزي به كاهش آنتروپي و
هـاي ايـران در   و وابستگي اين كشورها بـه قابليـت   ،با جهان خارج از ژئوپوليتيك بري از يك سو

هـاي مناسـبي را   فرصت ،هاي نوينفناوري چنينهاي آزاد و همبآدسترسي يه خارج از منطقه و 
 سـرمايه  ،، مسافر و انرژي و دستيابي به بازارهـاي رقـابتي  حمل و نقل كاالدر رابطه با ترانزيت و 

  2.گذاري مشترك و صادرات خدمات فني و مهندسي براي جمهوري اسالمي ايران فراهم ميĤورد
 يآنتروپي مـي تـوان بـه بازيـابي جـاده     كاهش  هدرباره نياز مبرم كشورهاي خراسان بزرگ ب

راهبردي بسيار  هايارتباطات براي كشورهاي منطقه يكي از شاخص امروزه .نيز اشاره كردابريشم
يـك    هاي سنتي با شمال توجيه مي گرديـد، راه همهجا كه در گذشته از آن. مهم تلقي مي گردد

 .استدسترسي به جهان خارج از منطقه  براياين كشورها  درتنوع  ايجاد  ،عامل مهم و راهبردي

                                                 
 1 Cohen , Saul B “ Geopolitics in the new word “  1997 , P15-47  
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روزافزون پنبه، محصوالت باغي و خشكبار در ازبكستان و كم كردن واحدهاي سياسي مـانع   توليد
جهـت دسترسـي    "KTI "كيد بر كريدور شمال بـه جنـوب   أدر راه به جنوب توسط قزاقستان با ت

هـاي بسـيار بـاالي    انگيـزه   براي ترانزيـت كـاال و انـرژي و همچنـين    ) ايران(تر به جنوب آسان
ستان از طريـق ترمَـز بـه    تصال ازبكاتاجيكستان در يافتن راه به شمال افغانستان و به ايران و نيز 

روشن  راآن آفرينيهاي نقش، همگي داليلي است كه عاليق ژئوپوليتيكي ايران و زمينهاين مسير
 1.مي سازد

 
  گيري هنتيجـ
بسـيار مهمـي    يالجيشـي و ژئوپـوليتيك  از اهميـت سـوق   خراسان بزرگ در طول تـاريخ  - 1

ابريشم از خشكي بـه   يجايي جادههاي بخار كه منجر به جابساخت كشتي. برخوردار بوده است
بين ايران و روسيه و از  1881ها بر آسياي مركزي و قرارداد مرزي همچنين تسلط روس ،دريا شد

يجاد كشور شوروي، باعث جدايي مردمـاني گرديـد   و ا 1917تر انقالب كمونيستي اكتبر همه مهم
-اكنون منابع غني آب يكي از مهمهم. ها مراودات اقتصادي و فرهنگي با همدگير داشتندكه قرن

ها نثر آؤترين وزنه هاي ژئوپوليتيكي و استراتژيكي خراسان بزرگ است كه مي توان با مديريت م
  .ها تبديل كردها را به فرصت، محدوديتهاياد و ائتالف در ميان اين كشوربا رويكرد اتح

ي در ميان كشورهاي خراسـان بـزرگ مـ    سيس كميسون مشترك استفاده از ذخاير آبأت - 2
تواند عاملي براي افزايش همگرايي و ايجاد بستري مناسب در جهت تـدوين يـك نظـام امنيتـي     

كشـورهاي  همكاري هاي  در جهاني كه امنيت از طريق همكاري و همگرايي به دست آيد،. گردد
، اسـتحكام و توسـعه ايـن    مي تواند عامل پيشـرفت محيطي مسائل خراسان بزرگ در بسياري از 

حـذف تنـاقض هـا ، رفـع     . قـدرت در منطقـه شـود    يكشورها گردد و منجر به ايجاد يك موازنه
ي كشورهاي اين منطقـه بـا بـه كـارگير     ميانگسترش روابط دو و يا چندجانبه  موجودواختالفات 

 .در ايـن منطقـه اسـت   همگرايـي  هاي مؤثر ديپلماسي از عوامل مـؤثر در دسـتيابي بـه     سازوكار
ضرورت هاي استراتژيك  ايجاب مي كند كشورهاي اين منطقه از طريـق ائـتالف و همبسـتگي،    

 . كنندعوامل همگرايي را در خود تقويت و نسبت به كاهش واگرايي اقدام 

                                                 
، فصلنامه ژئوپوليتيك، »هاي پيش روعاليق ژئوپوليتيكي ايران در آسياي مركزي و فرصت«نيا و ديگران ،  حافظمحمدرضا  ١
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ايـران و   ميانفرهنگي و سياسي  ر ابعاد اقتصادي، امنيتي،هاي همگرايي مناسبي دزمينه – 4
پيشـنهاد خريـد آب از تاجيكسـتان از سـوي     . دمـي شـو   ديـده خراسان تـاريخي  كشورهاي ديگر 

انتقال آب تاجيكسـتان بـه    ،در صورت توافق نهايي . استافغانستان و ايران يكي از اين زمينه ها 
-همكاري به يوجه خللاين اقدام به هيچ .گيردمي افغانستان و ايران از طريق خطوط لوله صورت 

به احتمال زيـاد   ،م عملي گردداگر اين اقدا. كندواردنمياشكشورهاي همسايه  وهاي تاجيكستان 
بيـرون از آن بايـد در    همكـاري در منطقـه و  .ديگر كشورهاي منطقه بـا آن همـراه خواهنـد شـد    

طرفين  يحال درآمدزا براي همههاي متقابل سودزا براي هر كشور و درعين نامه چهارچوب سازش
       بدون اقدام زيادي عمـال ديگـر كشـورهاي منطقـه را در طـرح وارد       ،در اين صورت. قرارداد باشد

 كـه جـايي ازآن. مهيـا اسـت  رايي اقتصادي از قبل مگگيري اين ه زيرا همه عوامل شكل ؛كنيممي
 يبسياري از اختالفات ساير كشـورهاي منطقـه  خراسان بزرگ  درهاي موجود  ها و ظرفيت قابليت

هـاي   تفـاوت  واستفاده از منابع و ذخاير ،مشكالت مرزبندي ،آسياي مركزي مانند اختالفات قومي
        م نزديـك  را بـه هـ  هـا  حال مشتركات فرهنگـي قـوي آن  سازد و درعين دور ميرازباني وفرهنگي

رو ديگر كشورهاي منطقه با طرحي شكل يافته روبـه  ،گيري اين طرح و در صورت شكل ،سازدمي
در اتحـادي وارد شـوند كـه ايـن     هاآنطبيعي است . مي شوند كه به دور از اختالفات ديرينه است
  .برداري رسيده استمراحل را پشت سر گذاشته و به مرحله بهره

مختصـات جغرافيـايي    يبـر پايـه  دنيا اكنون اتحاديه هاي متعددي در مناطق مختلف هم -5
عـالوه   ،تجربه اين اتحاديه ها نشان داده كه با تشكيل اين اتحاديه هـا . خاص شكل گرفته است

اقتصادي، دفاعي و جايگاه سياسي كشورها نيز بسيار  يانديشي منطقه اي، بنيهبر همگرايي و هم
ريشـه  هـم  فرهنگ ووجود اتحاديه كشورهاي هم خالاكنون همدر همين راستا . تقويت شده است

د نتوان شود؛ اتحاديه هايي كه مي بسيار احساس ميميان كشورهاي خراسان تاريخي تبار در آريايي
   .دنپايدار در اين منطقه از جهان باش صلحثبات و همكاري و  يكنندهتقويت
افغانستان . نداغيرهگاز و ،نفتن تاريخي داراي منابع غني مناطق كنوني كشورهاي خراسا - 6

از مصرفي كشورهاي ديگـر آسـياي ميانـه    و تاجيكستان نيز منابع آبي بسياري دارند و درواقع آب 
خراسـان بـزرگ   اگـر  . منابع زيرزميني بسياري نيـز دارد نيزافغانستان . شودمين ميأاين دو كشور ت

برابـر  در كـه  در دنيا تشكيل خواهد شد  جديدشود ابرقدرتي ،حدمتداراي نظام منطقه اي  تاريخي
  . پيدا مي كنداسترتژيك عمق وسيه و چين ر

 
 

زبـان تأسـيس شـود تـا ايـن سـازمان بتوانـد        سازماني به نام سازمان كشورهاي فارسـي  – 7
 يهمكاري در زمينه. به صورت منسجم اداره كند سه كشورجانبه اي را در ميان همههاي  فعاليت

بـراي  حال، چنين سازماني نيز بايد توجيه اقتصادي مطلـوبي  بااين. استها آب يكي از اين فعاليت
ها كه از عاليق مشترك فرهنگـي و تـاريخي    همكاري يهداشته باشد تا بتواند در زمينسه كشور 

و در دكـه  هـاي خـوبي    به لحاظ اقتصادي، ايران مي تواند از فرصـت . ثر واقع شودؤبرخوردارند، م
گذاري مناسب و و با سرمايهكند، استفاده بر سر منابع آبي وجود داردكشور افغانستان و تاجيكستان 

 يمنافع قابل قبـول ، كه شرايط نامطلوبي دارندهاي عمراني و صنعتي اين دو كشور  ر طرحدمعقول 
  . را كسب كند
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ايـران و   ميانفرهنگي و سياسي  ر ابعاد اقتصادي، امنيتي،هاي همگرايي مناسبي دزمينه – 4
پيشـنهاد خريـد آب از تاجيكسـتان از سـوي     . دمـي شـو   ديـده خراسان تـاريخي  كشورهاي ديگر 

انتقال آب تاجيكسـتان بـه    ،در صورت توافق نهايي . استافغانستان و ايران يكي از اين زمينه ها 
-همكاري به يوجه خللاين اقدام به هيچ .گيردمي افغانستان و ايران از طريق خطوط لوله صورت 

به احتمال زيـاد   ،م عملي گردداگر اين اقدا. كندواردنمياشكشورهاي همسايه  وهاي تاجيكستان 
بيـرون از آن بايـد در    همكـاري در منطقـه و  .ديگر كشورهاي منطقه بـا آن همـراه خواهنـد شـد    

طرفين  يحال درآمدزا براي همههاي متقابل سودزا براي هر كشور و درعين نامه چهارچوب سازش
       بدون اقدام زيادي عمـال ديگـر كشـورهاي منطقـه را در طـرح وارد       ،در اين صورت. قرارداد باشد

 كـه جـايي ازآن. مهيـا اسـت  رايي اقتصادي از قبل مگگيري اين ه زيرا همه عوامل شكل ؛كنيممي
 يبسياري از اختالفات ساير كشـورهاي منطقـه  خراسان بزرگ  درهاي موجود  ها و ظرفيت قابليت

هـاي   تفـاوت  واستفاده از منابع و ذخاير ،مشكالت مرزبندي ،آسياي مركزي مانند اختالفات قومي
        م نزديـك  را بـه هـ  هـا  حال مشتركات فرهنگـي قـوي آن  سازد و درعين دور ميرازباني وفرهنگي

رو ديگر كشورهاي منطقه با طرحي شكل يافته روبـه  ،گيري اين طرح و در صورت شكل ،سازدمي
در اتحـادي وارد شـوند كـه ايـن     هاآنطبيعي است . مي شوند كه به دور از اختالفات ديرينه است
  .برداري رسيده استمراحل را پشت سر گذاشته و به مرحله بهره

مختصـات جغرافيـايي    يبـر پايـه  دنيا اكنون اتحاديه هاي متعددي در مناطق مختلف هم -5
عـالوه   ،تجربه اين اتحاديه ها نشان داده كه با تشكيل اين اتحاديه هـا . خاص شكل گرفته است

اقتصادي، دفاعي و جايگاه سياسي كشورها نيز بسيار  يانديشي منطقه اي، بنيهبر همگرايي و هم
ريشـه  هـم  فرهنگ ووجود اتحاديه كشورهاي هم خالاكنون همدر همين راستا . تقويت شده است

د نتوان شود؛ اتحاديه هايي كه مي بسيار احساس ميميان كشورهاي خراسان تاريخي تبار در آريايي
   .دنپايدار در اين منطقه از جهان باش صلحثبات و همكاري و  يكنندهتقويت
افغانستان . نداغيرهگاز و ،نفتن تاريخي داراي منابع غني مناطق كنوني كشورهاي خراسا - 6

از مصرفي كشورهاي ديگـر آسـياي ميانـه    و تاجيكستان نيز منابع آبي بسياري دارند و درواقع آب 
خراسـان بـزرگ   اگـر  . منابع زيرزميني بسياري نيـز دارد نيزافغانستان . شودمين ميأاين دو كشور ت

برابـر  در كـه  در دنيا تشكيل خواهد شد  جديدشود ابرقدرتي ،حدمتداراي نظام منطقه اي  تاريخي
  . پيدا مي كنداسترتژيك عمق وسيه و چين ر

 
 

زبـان تأسـيس شـود تـا ايـن سـازمان بتوانـد        سازماني به نام سازمان كشورهاي فارسـي  – 7
 يهمكاري در زمينه. به صورت منسجم اداره كند سه كشورجانبه اي را در ميان همههاي  فعاليت

بـراي  حال، چنين سازماني نيز بايد توجيه اقتصادي مطلـوبي  بااين. استها آب يكي از اين فعاليت
ها كه از عاليق مشترك فرهنگـي و تـاريخي    همكاري يهداشته باشد تا بتواند در زمينسه كشور 

و در دكـه  هـاي خـوبي    به لحاظ اقتصادي، ايران مي تواند از فرصـت . ثر واقع شودؤبرخوردارند، م
گذاري مناسب و و با سرمايهكند، استفاده بر سر منابع آبي وجود داردكشور افغانستان و تاجيكستان 

 يمنافع قابل قبـول ، كه شرايط نامطلوبي دارندهاي عمراني و صنعتي اين دو كشور  ر طرحدمعقول 
  . را كسب كند
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