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مقدمه
نگاهی به نقشة جغرافیای طبیعی و سیاسی جهان حکایت از عدم تطابق مرزهای سیاسی با حوضههای آبریز دارد؛ به
نحوی که امروزه بیش از  01درصد از جمعیت جهان در مناطقی زندگی میکنند که حوضههای آبریز آنها بین دو یا چند
کشور مشترک است و  01تا  50درصد از وسعت هر یک از قارهها را حوضههای آبریز مشترک تشکیل میدهد153 .
رودخانة بینالمللی در دنیا بین  1یا چند کشور مشترک است که این حوضههای مشترک منبع بیش از  51درصد آب
آشامیدنی در جهان است .همچنین ،به مرور زمان ،بر اثر تجزیة کشورها و ایجاد کشورهای جدید بر تعداد حوضههای
بینالمللی افزوده شده است (نوبهار و کبیری .)380 :3111 ،
بنابراین ،مناقشه بر سر حق آب در حوزۀ رودخانهها و دریاچههایی که بین دو یا چند کشور مشترک است یا
آبخانهایی که فراتر از مرزهای بینالمللی میروند مشکل دسترسی به آب را پیچیده میکند .همچنین ،میزان وابستگی
به جریانهای سطحی ورودی از آن سوی مرزها یکی دیگر از شاخصهای آسیبپذیری کشور در قبال کمبود آب است.
وابستگی کشور به جریانهای ورودی از مرزها آن را در برابر نیروهایی که خارج از کنترلشان قرار دارد آسیبپذیر میکند
و با افزایش تقاضا برای آب این آسیبپذیری جدیتر میشود .همچنین ،بهعلت افزایش جمعیت ،زمینه برای افزایش
تنشهای منطقهای بر سر نحوۀ استفاده از آبهای مشترک بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک ،که از هم اکنون با
کمبود آب مواجهاند ،بیش از پیش فراهم شده است.
بسیاری از کشورهای خاورمیانه ،از جمله ایران ،با کشورهای همسایه دارای آبخانهای مشترکی هستند .در جاهایی
که آبهای مرزهای بینالمللی را مشخص میسازد که در هر پنج قارۀ جهان نمونههایی از آن را میتوان یافت .عوامل
طبیعی با تغییر در سیمای رودخانهها ،مانند تغییر شکل اراضی در نتیجة فرسایش و رسوبگذاری ،میتواند اسباب منازعه
را فراهم آورد و انتقال آب از حوزۀ یک رودخانه به حوزههای دیگر ،در صورتی که موکول به عبور از مرزهای بینالمللی
باشد ،معموالً به طرز بازدارندهای گران تمام خواهد شد (بای .)01 :3180 ،بدین ترتیب ،برای کاهش تنش تا امروز چندین
پیمان بین کشورهای جهان برای حل مسائل مختص به منابع آب منعقد شده است .جمهوری اسالمی ایران با استقرار در
منطقة مهم استراتژیکی و برخورداری از چندین رود بینالمللی از این حیث مستثنا نیست .ایران همواره بر سر تقسیم
آبهای مرزی با همسایگان خود اختالف داشته و بیش از  10جنگ را در طول چهارصد سال گذشته در این خصوص
تجربه کرده است (نیرومندفرد و شهیدی .)115 :3110 ،کشور ایران یکی از کشورهای مهم منطقة خاورمیانه محسوب
میشود که با همسایگان خود در موقعیتهای جغرافیایی چهارگانه دارای رودهای مرزی مشترکی است .نزدیک به 11
درصد ( 3138کیلومتر) از مرز مشترک کشور را  15رودخانة کوچک و بزرگ تشکیل میدهد (کل مرزهای کشور حدود
 8000کیلومتر است که از این مقدار  1011کیلومتر از آن دریایی و  0310کیلومتر نیز خشکی است) .بزرگترین مرز
رودخانهای مربوط به روخانة ارس به طول  000کیلومتر و کوچکترین مرز رودخانهای مربوط به رودخانة دریرج به طول
تنها  1/0کیلومتر و قسمتی از مرز مشترک ایران با عراق است .تنها رودخانة مرزی قابل کشتیرانی ایران شطالعرب به
طول  85کیلومتر با کشور عراق است .تغییر سیمای این رودخانهها ،بهویژه رودهای ورودی به کشور ،امروزه زمینة تنشها
را بهوجود آورده است که پیشبینی میشود این تنشها در آیندهای نهچندان دور به کشمش و منازعه تبدیل شود و
مناسبات میان کشورهای موجود در منطقه را برهم زند که در این صورت پیامدهای امنیتی بسیاری در کشور برجای
خواهد گذاشت (کریمیپور.)83 :3110 ،
اجالس جهانی توسعة پایدار معضل آب را بهعنوان یکی از چالشهای فرامرزی جهان مطرح کرده است (نوبهار و
کبیری .)380 :3111 ،محدودیت منابع آب شیرین و افزایش روزافزون مصرف موجب کشیدهشدن آب به عرصة رقابت
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کشورها و گروههای مختلف شده و آب ایفاگر نقش اساسی در شکلدهی به روابط اجتماعی -سیاسی میان گروههای
اجتماعی است .به گزارش بانک جهانی ،منابع آب شیرین ایران ساالنه  5/1برابر استانداردها و شاخصهای جهانی کاهش
مییابد .درواقع ،کاهش منابع آب در جهان  1درصد است؛ این در حالی است که در ایران  05درصد است (بانک جهانی،
 .)1130درواقع ،ایران ،بهعنوان یکی از کشورهای خشک و نیمهخشک جهان در منطقة خاورمیانه ،از جمله کشورهایی
است که با بحران آب مواجه است و این مسئله یکی از اصلیترین عوامل محدودکنندۀ توسعة کشور در دهههای آینده
بهشمار میرود و مسائل و مشکالت بالقوه و بالفعل قابل توجهی را برای کشور بهدنبال خواهد داشت .سرانة آب
تجدیدشونده در حال حاضر حدود  3811متر مکعب است که در حال نزدیکشدن به «آستانة بحران» یعنی کمتر از
 3011متر مکعب است و در حال حاضر تعداد  33استان کشور در مرحلة پایینتر از آستانة مذکورند .در سال  3010نیز
سرانة آب تجدیدشوندۀ کشور به  3011متر مکعب خواهد رسید و تعداد  31استان در مرحلة بحران آب قرار خواهند گرفت
و در این میان وضعیت پایتخت با سرانة  311متر مکعب به مراتب بدتر خواهد شد (مختاری.)81 :3111 ،
عالوه بر این ،دورشدن انسانها از رودخانة مرزی و فرسایش و برداشت بیرویة شن و ماسه از بستر رودخانه ،احداث
سازههای تقاطعی ،و غیره باعث تعرض به رودخانه و برهمزدن رژیم متعادل و پایدار آن شده است .رودخانهها بهمثابة
موجودات زندهای هستند که در مقابل این تعارض اقدام متقابل میکنند و لذا رژیم هیدرولیکی آنها در یک روند برای
رسیدن به تعادل مجدد قرار میگیرد .رودخانههای مرزی ایران شریانهای اصلی حیات کلیة سازههای آبی محسوب
میشوند و حفاظت و بهرهبرداری بهینه از آنها و همچنین حراست از بستر و حریم آنها از مهمترین مسائل امنیتی است.
بهسبب نزدیکی سازههای تغذیهکننده از آب رودخانه و زمینهای کشاورزی اطراف رودخانه ،برنامهریزی راهبردی برای
حفظ و حراست از این سازهها اجتنابناپذیر است .اغلب رودخانهها در معرض تغییر و تحول قرار دارند و کارهای مهندسی
رودخانه برای تغییر بده ،مطالعة بده رسوبی ،مسیر رودخانه ،عمق آبراهه ،پهنة سیلگیر ،و کیفیت آب مورد نیاز است.
تشریح تقسیمبندی رودخانهها و روند و انواع فرسایش در رودخانه یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در اکوسیستم و محیط
زیست مرز است .کلیة رودخانهها در معرض تغییر و تحول قرار دارند .از جمله مباحث مهم در حفاظت از رودخانه شناخت
شکل رودخانه (مورفولوژی) ،تثبیت سواحل و بستر رودخانه ،و کانالیزهکردن و کنترل سیالب است .با توجه به اینکه بیشتر
رودخانهها در معرض تغییر و تحول قرار دارند ،به کمک مورفولوژی رودخانه میتوان اطالعاتی از شکل هندسی آبراهه،
شکل بستر ،و پروفیل طولی رودخانه بهدست آورد (حقی آبی و عزیزیان.)00 :3111 ،
بنابراین ،در پژوهش حاضر به نقش آبهای مرزی در امنیت ملی ایران ،که بسیار مهم و اساسی است ،اشاره میشود.
در این راستا ،تحدید (طبیعی -انسانی) مرزها ،مستقیم و غیرمستقیم ،در امنیت کشور اثر میگذارد .در تأثیرگذاری
مستقیم ،دولتها برای دستیابی یا استمرار سلطهشان بر منابع کمیاب طبیعی (رودخانه) ،که دارای ارزشی حیاتیاند ،با
یکدیگر وارد رقابت میشوند .در روش غیرمستقیم ،تغییرات ایجادشده در حوزۀ محیط زیست آثار سیاسی -اجتماعی به
دنبال دارد که به نوبة خود زمینة بروز منازعه را به اشکال مختلفی فراهم میکند.

مبانینظری
مرزوامنیتمرزی 

امنیت دارای ابعاد ذهنی و عینی است .به عبارت دیگر ،هم شامل اطمینان هم آرامش روحی و روانی است .درمجموع ،به
معنی وجود اطمینان از سالمت جان و مال و ناموس و امری است که واقعیت یا تحققیافتن آن مستلزم برنامهریزی و
اقدامات ویژه است (زیاری .)1 :3111 ،نقش امنیت در هر سطحی و با هر بعدی در بسترسازی توسعة جوامع انسانی،
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فراهمآوردن فضای فکری ،مدیریت زندگی اجتماعی ،مشارکت در روابط اجتماعی ،و باالخره زمینهسازی برای سعادت
دنیوی و اخروی بشر را برای ملت هر جامعهای فراهم میآورد .امنیتْ نخستین عاملی است که سبب میشود انسانها
کنار هم آیند ،از نیروی هم بهره گیرند ،و در مسئولیتهای اجتماعی مشارکت جویند تا آسودهتر و متعهدتر به زندگی خود
ادامه دهند .هامالینین 3نیز به نقش کیفیت رابطه بین جامعه و اعضای آن به امنیت اشاره دارد .اصطالح امنیت بیانگر این
است که این امر توسط جامعه یا اجتماع بهوجود میآید و از مسائل مختلف ناشی میشود (هامالینین.)1 :1110 ،
بهطور کلی ،امنیت را میتوان از نظر اجتماعی و فرهنگی وضعیتی آرام تلقی کرد .امنیت یعنی رهایی نسبی از
تهدیدهای زیانبخش و آسیبزایی که در سراسر زندگی انسان متراکم است .امروزه ،تهدیدهای بسیاری در مقایسه با
گذشته در کمین افراد جامعه است .بنابراین ،در دوران مدرن اهمیت امنیت افزایش یافته است که به تعبیر برخى کارویژۀ
بدیلهای حکومتها در جامعة مدرن امروزى ایجاد و حفظ امنیت در معناى وسیع آن است .در یک تعریف کاملتر،
امنیت را میتوان توانایی و انسجام نهادی و شخصی جامعه برای مقابله با تهدیدات درونی و بیرونی دانست.امنیتْ عبارت
است از توانایی کشور در دفع تهدیدهای خارجی علیه حیات سیاسی یا ملی .کشوری دارای امنیت است که در صورت
احتراز از جنگ مجبور به فداکردن منافع حیاتی خود نباشد و در صورت وقوع جنگ منافع حیاتی خود را با پیروزی در
جنگ حفظ کند (حسینی .)00 :3110 ،از سویی دیگر ،برخی امنیت را مفهومی ادراکی و ذهنی از سوی سیاستمداران
کشور میدانند که بر اساس عوامل تهدید و میزان اهمیت آنها و همچنین سطح ارزش منافع ملی تهدیدشده و میزان
توانایی ملی برای واکنش مناسب در برابر تهدید مزبور شکل میگیرد .امنیت در سطوح مختلف معنیدار است .در وهلة
اول امنیت به دو سطح فردی و جمعی تقسیم میشود .سطح جمعی نمود بیشتری دارد و از بین سطوح امنیت گروهی و
جمعی سطح ملی بیشترین اهمیت را داراست .مباحث امنیتی عمدتاً بر محور امنیت ملی و سپس امنیت منطقهای و
بینالمللی دور میزند .امنیت ملی خود به دو نوع داخلی و خارجی تقسیم میشود .امنیت داخلی از حیث منبع ،جهت ،و
نوع تهدید به داخل مرزهای کشور مربوط میشود و عمدتاً شامل امنیت اجتماعی ،آرامش ،صمیمیت ،وحدت و آشتی ملی،
هماهنگی نیروهای سیاسی ،ثبات و قرار سیاسی و اجتماعی ،بقای سیستم سیاسی و حکومت ،مناسبات حسنه و پایدار
حکومت و ملت و نظایر آن میشود .امنیت خارجی عمدتاً به تهدیدهای خارجی و فرامرزی بینالمللی ویژه از سوی
همسایگان کشور مربوط میشود که منافع ملی یک کشور را هدف قرار میدهد و از ابعاد مختلف سیاسی ،فرهنگی،
نظامی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی برخوردار است .امنیت داخلی و خارجی قابل تفکیک نیستند و به نوعی بر یکدیگر تأثیر
متقابل دارند .در این راستا ،امنیت مرزها بسیار حائز اهمیت است ،چون هم بر امنیت داخلی و امنیت خارجی کشور دخیل
است .انسان برای مشخصکردن پیرامون فعالیت خود ،آن گونه که با گسترۀ فعالیت همسایه تداخل پیدا نکند ،ناچار به
تعیین خطوطی قراردادی در بخش پایانی و پیرامونی محیط زیست یا قلمرو خود است .گونة گسترشیافتة این مفهوم خط
پیرامونی است که بخش پایانی گسترۀ فعالیت یک ملت را مشخص میکند و جنبة سیاسی پیدا میکند که حد مرز خوانده
میشود (مجتهدزاده .)0 :3183 ،هیچ قسمتی از سطح زمین از نظارت مورد ادعای یک واحد سیاسی و ملی خارج نیست؛
هر کشوری در دنیا با مرزهای بینالمللی یا خطوطی که حاکمیت ارضی و قانونی آن را معین میکنند از همسایگانش
مشخص و متمایز میشود .مرزهای سیاسی کشیده میشوند تا سرزمین یک حکومت را تحدید حدود کنند .نشانهگذاری
دقیق محدودۀ حکومت بستگی به صالحیت و حاکمیت آن حکومت دارد .یکی از مرزهای مورد تأیید دولتها مرزهای
رودخانهای است.

1. Hamalinin
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شکل.0انواعمرزها 

گاهی مرزهای رودخانهای بنا بر دالیل مختلف موجبات کشمکش بین دو کشور همسایه را فراهم میکند .درواقع،
رقابت بین کشورها خصوصاً برای منابع آب مشترک و دستیابی به منابع آب شیرین میتواند به دلیل تالش کشورها
برای دست یابی به امنیت ملی باشد .منابع آب کافی برای یک کشور به معنای توسعه در بخش کشاورزی ،غذای کافی،
رشد اقتصادی ،و رفاه عمومی است .امنیت آب بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک به امنیت ملی مربوط میشود .آب از
مهمترین شاخصهای امنیتی در کشورهای خاورمیانه است ،چون دستیابی به منابع آبی قابل اعتماد (از نظر کمی-
کیفی) به معنای برخورداری از ظرفیت و پتانسیل الزم برای توسعة اقتصادی و اجتماعی و در یک کالم بهبود
استانداردهای زندگی و رفاه اجتماعی خواهد بود .برآیند چنین وضعیتی تحکیم نظام سیاسی و افزایش امنیت ملی است
(عسکری .)011 :3183 ،بهویژه اگر که این منبع آب بهعنوان یک مرز سیاسی بین دو کشور باشد ،مانند هیرمند ،کمبود
این مادۀ زیستی میتواند باعث تشدید فقر و کاهش رفاه جامعه شود و امنیت ملی را تضعیف کند .بنابراین ،شناسایی
وضعیت بهینه برای مرزهای رودخانهای و مشخصکردن تهدیدهای امنیتی ناشی از استقرار عوارض طبیعی -انسانی
مسئلة بهینهسازی ترکیبی است که با استفاده از تحلیلهای مکانی سامانة اطالعات جغرافیایی GISامکانپذیر میشود.
محققان بر آناند که بیشتر رودخانههای مرزی از حیث سیمای طبیعی آسیبپذیر بوده و بیشترین آسیب مربوط به
شرق ایران است .در این راستا ،برنامهریزی در جهت تدابیر امنیتی برای این قسمت الزماالجرا بوده تا سطح آسیب بر مرز
و امنیت مرزی تا حد امکان کاهش یابد .امنیت مرزی تنها به معنای جلوگیری از هر گونه اعمال خالف قانون در طول
مرزهای یک کشور و قانونیکردن تردد اشخاص و حمل و نقل کاال و حیوانات اهلی با رعایت ضوابط قانونی و از طریق
دروازههای مجاز مرزی نیست ،بلکه امنیت مرزی شامل بررسی و کنترل همة عوامل دخیل اعم از انسانی و طبیعی در به
خطر افتادن مرز و پیشگیری از وقوع آن است .تالش حکومتها بهخصوص در مناطق بحران و پُرتنش این است که با
اقدامات نرمافزاری و سختافزاری در قالب طراحی سیاستها ،راهبردها ،و همچنین استفاده از تجهیزات ،ابزارها ،و غیره
تا حد ممکن مرزهای خود را نفوذناپذیر کنند تا امنیت ملی آنها دچار تهدید واقع نشود (لطفی و موسیزاده.)08 :3110 ،
نتایج پژوهش نشان میدهد ویژگیهای طبیعی موردنظر در مناطق مرزی کشور ،درمجموع به افزایش ضریب
آسیبپذیری منجر میشود.
شایان ذکر است رودهای بینالمللی میان دو کشور ممکن است اشکال مختلفی داشته باشند .در شکل اول رودخانه با
قطع خط مرزی وارد کشور همسایه میشود .در این حالت روابط باالدست و پاییندست در میان دو کشور مطرح میشود.
در شکل دوم ،ممکن است رودخانه در قسمتی از مسیر خود بهعنوان خط مرزی قرار گیرد و وارد کشور همسایه نشود که
به آن رود مرزی گفته می شود .در شکل سوم ترکیبی از دو نوع قبلی است که رودخانه در قسمتی از مسیر خود خط مرزی
میان دو کشور را تشکیل میدهد و سپس وارد کشور همسایه میشود .درواقع ،در مرزهای آبی و مرز دو واحد سیاسی با
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وجود داشتن مزیتهایی همچون مسیر مشخص و پهنای مناسب برای عالمتگذاری به دلیل تغییرپذیری طبیعی آنها
بهطور مسلم نمیتوان نقش یک خط ثابت را بهخوبی ایفا کرد (میرحیدر.)301 :3181 ،
برایتعیینخطمرزیدررودهایبینالمللی 

جدول.0

3
1
1
0
0
5
0

هفتشیوهدرتعیینخطمرزیدررودهایبینالمللی 

تعیین خط مرزی در دو ساحل رود و بهرهبرداری مشترک از آن
تعیین مرز در یک کرانة رودخانه
تعیین خط مرز بر اساس خط منصف
تعیین خط مرز بر اساس خط تالوگ
تعیین خط مرز بر اساس خط تالوگ و با خط منصف در مسیر کشتیرانی فرعی در مصب رود
تعیین خط مستقیم اختیاری
تعیین خط مرزی از طریق ادغام روشهای باال

از نظر پیتر هاگت ،عالمتگذاری رودخانههای مرزی به دو دلیل موجب پیدایش مسئله میشود :اول ،مجرای سفالی
رود دائم تغییر میکند؛ دوم ،عرض رود نوسان دارد و ممکن است به چند شاخه تقسیم شود .وی ،پیرامون عوامل مختلف
تنشزا در روابط سیاسی و آب به چهار مسئله اشاره میکند که عبارتاند از :خط اقتصادی دولتها ،رابطة تقسیم آب
رودخانههای مرزی ،حوضة آبگیر موجود در یک کشور ،و تأثیر آن در کشورهای مجاور و مرزهای دریایی (هاگت:3101 ،
.)101
گارت پورتر ،از صاحبنظران امریکایی در خصوص منابع آب شیرین ،میگوید :منابع آب شیرین و ذخایر شیالت از
شفافترین نمونههای منابع تجدیدشونده و کمیاباند که هدف مستقیم زد و خوردهای احتمالی خشونتبار بینالمللی قرار
دارند .همچنان که درگیری بر سر آبهای تقسیمشدۀ بینالمللی رودخانهها از گذشته مورد عالقة برنامهریزان امنیت
بینالمللی بوده است .یکی از عوامل مهم در ایجاد امنیت رودخانههای مرزی توجه به تغییرات سیمای رودخانه در اثر
عوامل طبیعی است .بنابراین ،مورفولوژی رودخانهها در تعیین و ثبات مرزهای سیاسی نقش تعیینکنندهای دارد .به عبارت
دیگر ،این عامل در تعیین مرز رودخانهها از نظر میزان پایداری تأثیرگذار است .زیرا رودخانههایی که الگوهای رفتاری
مستقیم یا پیچانرودی دارند ،بهعلت داشتن مجرایی منفرد ،در مقایسه با الگوهای شریانی توأم با مجرای چندگانه ،از
ثبات بیشتری در محدودۀ مرزی برخوردارند (ایتونا .)11 :1131 ،در این رودخانهها هنگام معاهدات مرزی معموالً باید ذکر
کرد که آیا خط مرزی درست از وسط رودخانه می گذرد یا از خطوط تالوگ .اگر خط مرزی از وسط رودخانه عبور کند (خط
منصف) ،در این صورت فاصلة مرز از هر دو ساحل به یک اندازه است .اما بهترین خط مرزی در رودخانهها خطی است که
از تالوگ رودخانه یا عمیقترین بخش رودخانهها عبور میکند .در این صورت هر دو طرف میتوانند از حق کشتیرانی
رودخانه استفاده کنند (میرحیدر .)301 :3181 ،جانسون ای میز چایلر ،جغرافیدان امریکایی ،مینویسد :رودها در طول
تاریخ تمدن محور تحوالت مهم سیاسی و اجتماعی بوده و بر سر کسب امتیازهای آن در طول تاریخ جنگهای متعدد
بهوقوع پیوسته است (جانسون .)338 :3101 ،سیمای رودخانه (بهعنوان یک سیستم) از متغیرهای زیادی تأثیر میپذیرد.
شناخت و تشریح این متغیرها ،که در تغییر و کاهش و افزایش حقابه مؤثرند ،حائز اهمیت زیادی است که در شکل  1به
آنها اشاره میشود:
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شکل.2متغیرهایتأثیرگذاردرسیمایرودخانههایمرزی 

به طور کلی ،رودخانههای مرزی بهواسطة ویژگیهای پویایی و دینامیک خود همواره از نظر ابعاد ،شکل ،راستا ،و الگو
در حال تغییرند .هرگونه تغییری که بر سیستم روخانه تحمیل شود تعادل موجود را برهم خواهد زد و رودخانه را به سمت
ایجاد موازنة جدید سوق خواهد داد .زمینهای حاشیة رودخانه تحت تأثیر این دینامیک همواره در معرض خطرهایی از
جمله ناپایداری بستر قرار دارند .در این زمینه ،جغرافیدانان از طریق عکسهای هوایی و تصاویر ماهوارهای منطقه را در
محیط نرمافزار رقومی میکنند .در مرحلة بعد پارامترهای هندسی رودخانه شامل طول موج ،طول دره ،ضریب خمیدگی،
زاویة مرکزی ،و شعاع دایرۀ مماس بر قوس رودخانه را تحلیل آماری و در چند دورۀ زمانی مقایسه میکنند .همچنین،
برای بررسی سیالب رودخانه ،بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در تغییر بستر رودخانهها ،پهنهبندی سیالب رودخانه با استفاده
از نرمافزار انجام میشود .نتایج مطالعه و مقایسة عامل زمینشناسی و سیالبیبودن رودخانه مهمترین عوامل در تغییرات
بستر رودخانة مرزی و بالطبع فرسایش کناری این رودخانه است .عامل توپوگرافی مهمترین عاملی است که سبب شده
رودخانههایی که در دشت سیالبی قرار دارند بیشترین تغییرات مسیر را داشته باشند (بیرانوند .)50 :3115 ،رودخانهها
تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند ویژگیهای زمینشناسی ،هیدرولوژیکی ،ژئومورفولوژیکی ،و نحوۀ بهرهبرداری از آنها در
معرض تغییر و تحولاند .همچنین ،نمونة رسوباتی که از مسیر رودخانه برداشت شده است در آزمایشگاه دانهسنجی و پس
از تطبیق با نقشة زمینشناسی مسیر رودخانه تجزیه و تحلیل میشود .یافتهها نیز نشان داده است که ساختمان
زمینشناسی و لیتولوژی بستر و کنارۀ رودخانه مهمترین عوامل تغییر سیمای رودخانهاند (یمانی و شرفی.)30 :3113 ،
مطابق مطالعات ساالنه ،حجم وسیعی از اراضی مجاور سواحل رودخانههای مرزی در کشور بر اثر فرسایش به طرق
گوناگون و بهویژه فرسایش تودهای وارد جریان رودخانه میشوند و همراه با جریان به سمت پاییندست حمل میشوند.
رسوبات مزبور در نهایت با تهنشینی در مخازن سدها موجب کاهش حجم مفید مخازن سدها و آسیبدیدگی تجهیزات
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نیروگاهها میشوند یا در محل دهانة آبگیربندهای انحرافی تجمع مییابند و موجب انسداد دریچههای شبکههای آبیاری
میشوند (کرمی .)05 :3110 ،درواقع ،عوامل طبیعی در کشمکش بر سر جریان آب رودها نقش اساسی دارد و به همین
دلیل در طول تاریخ همواره تعیین مرزهای آبی بین کشورها به لحاظ حقوق بینالمللی بحثبرانگیز بوده است.

روشتحقیق 
این پژوهش از نوع بنیادی است و شیوۀ تحلیل اطالعات نیز توصیفی– تحلیلی مبتنی بر روششناسی کیفی است .روش
جمعآوری دادهها اسنادی و کتابخانهای است .در این راستا ،برای دستیابی به یک نتیجة درست و شفاف مبتنی بر
استنتاج عقالنی ،کوشش شده به نقش رودخانههای مرزی در امنیت ملی پرداخته شود .بنابراین ،این تحقیق با بهکارگیری
متغیرهای اصلی مانند آب ،مرز ،و امنیت درصدد دستیابی به نتیجة قابل تعمیمی دربارۀ رودخانههای مرزی و پیامدهای
امنیتی آن است.

یافت ههایتحقیق 
مرزهایرودخانهایشرقکشور(رودخانةهیرمندوهریرود) 


از آنجا که هیرمند در ردیف  31رودخانة بزرگ و بااهمیت قارۀ آسیاست ،برای ایران اهمیت بسـیاری دارد .درواقع ،هیرمند
رگ زندگی سیستان است و حیات این استان با این رود ارتباط مستقیم دارد و از لحاظ اهمیت با رود نیل در مصر قابل
سنجش است .هیرمند همچنین منبع اصلی آب دریاچة هامون بهشمار میرود .مقدار آبدهی آن به هامون بهمراتب بیش از
مجموعة رودخانههای دیگر است .رودخانة هیرمند از دو سرشاخة اصلی هیرمند و ارغندآب در افغانستان سرچشمه
میگیرد و پس از ورود به مرز ایران به دو شاخة پریان مشترک و سیستان تقسیم میشود .از تأسیسات اصلی رودخانة
هیرمند در کشور افغانستان سد کجکی و سد ارغندآب است و از تأسیسات مهم این رودخانه در کشور ایران میتوان سه
مخزن چاهنیمه ،سد کهک ،سد زهک ،و سد سیستان را ،که همگی بر روی رودخانة سیستاناند ،ذکر کرد .حوضة آبریز
هیرمند بین سه کشور ایران ( 31درصد) ،افغانستان ( 80درصد) ،و پاکستان ( 0درصد) مشترک است .این حوضه بین طول
شرقی  11 01تا  11 51و عرض شمالی  5 º11تا  30 º10واقع است .رودخانههای این حوضه از کوههای بابایغما از
سلسلهکوههای هندوکش در شصت کیلومتری غرب کابل سرچشمه میگیرد و بعد از طی مسافت  3101کیلومتری به
دریاچة هامون در سیستان ایران میرسد (زارعزاده .)30 :3110 ،اگر موضوع آب هیرمند را از جنبههای امنیتی در محور
شرق کشور مورد توجه قرار دهیم ،میتوان گفت که هیرمند نهتنها شاهرگ حیاتی سیستان ،بلکه یک مسئلة ملی و
امنیتی است .مسئلة هیرمند بین ایران و افغانستان طی سالیان متوالی همواره منشأ اختالف بین مردم محلی و نیز دولتها
بوده است .این مسئله در زمانهای مختلف وضعیت متفاوتی پیدا کرده است (حسینی.)00 :3115 ،
اختالف ایران و افغانستان در خصوص چگونگی تقسیم و استفاده از آب هیرمند قدمتی 311ساله دارد؛ اختالفی که
باعث خسارتهای مختلف زیستمحیطی و امنیتی برای ج.ا.ا شده است .اساساً چشمانداز هیدروپولیتیک در شرق کشور
توسط دو رودخانة اصلی و مرزی هیرمند و هریرود کنترل میشود که در گام نخست به بررسی رودخانة هیرمند
میپردازیم.
دو کشور ایران و افغانستان در مناطق خشک و نیمهخشک آسیای جنوبغربی واقع شدهاند و بخشی از سرزمین آنها
کوهستانی است .بیشتر آب این بخش از آسیای جنوبغربی از آبشدن برفها و یخهای واقع در کوههای مرتفع
سرچشمه می گیرد .در این منطقه توزیع نامتناسب آب ،منابع آبی مشترک ،سیاستهای نادرست کشاورزی ،فقدان مدیریت
صحیح و یکپارچه بر منابع آب و نبود موافقتنامههای بهرهبرداری و رشد جمعیت مشکل را دوچندان کرده است .متوسط
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بارندگی ساالنه در افغانستان حدود  111میلیمتر و تقریباً برابر با ایران است .منبع اصلی آب این کشورْ آبشدن برف و
یخ موجود در ارتفاعات و سرازیرشدن آنها با سرعتی لجامگسیخته است (کلیفورد .)30 :3185 ،هر چهار رودخانة بزرگ
افغانستان ،یعنی آمودریا (جیحون) ،کابلرود ،هیرمند ،و هریرود ،به کشورهای همسایه میریزند .و این در حالی است که
افغانستان دارای باالترین نرخهای رشد جمعیت در جهان به میزان  1/00درصد است و پیشبینی میشود جمعیت این
کشور که در سال  1111در حدود  15میلیون نفر بود در سال  1110به حدود  00میلیون نفر برسد .رشد قابل مالحظة
جمعیت در کنار ضرورت بازسازی و توسعة اقتصادی بهرهبرداری بیشتر از منابع موجود و مهار آبهای مرزی مشترک را
در دستور کار دولت این کشور قرار داده است .طرحهای افغانستان برای ساختن سد بر روی رودخانههای آمودریا ،هیرمند،
و هریرودـ که به سوی ایران و کشورهای آسیای مرکزی در جریاناندـ از جملة این اقدامات است (سینایی.)315 :3111 ،
کشور ایران نیز بهدلیل قرارگرفتن دوسوم وسعت آن در مناطق خشک و نیمهخشک در زمرۀ کشورهای کمآب قرار دارد.
متوسط بارندگی در ایران بین  101تا  111میلیمتر است و در بین صد کشوری است که سازمان ملل در برنامة جمعیت و
محیط زیست خود از آنها بهعنوان کشورهایی که سرانة آب شیرین تجدیدپذیر آنها پایین است نام برده است .همچنین،
در رابطه با کلیات رودخانة هیرمند ،میتوان گفت بههمریختگی اکوسیستم طبیعی سیستان و تغییر مسیر رودخانه و
شاخههای اصلی آن در طی زمان و متعاقب آن جابهجایی سکونتگاههای انسانی و مهاجرتهای تاریخیْ معضالت بسیار
پدید آورده است (ضیاء توانا و بریمانی .)38 :3180 ،مناطق شرقی کشور به دلیل واقعشدن در قلمرو اقلیمی خشک و
نیمهخشک ،همسایگی با دشت کویر مرکزی و دشت لوت در غرب ،و همسایگی با مناطق پست افغانستان در شرق و نیز
غلبة بادهای  311روزۀ سیستان ،استقرار نامناسب جمعیت ،و بهرهبرداری نامناسب از منابع آب منطقه از آسیبپذیرترین
مناطق کشور در برابر تأمین منابع آبی است .از سوی دیگر ،همسایگان مرزی شرق کشور به دلیل قرارگیری در وضعیتی
مشابه دچار کمآبی و نیازهای مشابهی هستند .رفع این نیازهای رو به تزاید ،که منبعی برای نگرانی و ناامنی مردم این
مناطق بهرغم پیوستگیهای تاریخی ،فرهنگی ،و جغرافیایی این کشورها محسوب میشود ،مستلزم پارهای از
همکاریهای منطقهای در حوضههای آبریز مشترک است .به هر روی ،تأثیر رودخانة هیرمند در مراکز سکونتگاهی و
جمعیتی دشت سیستان به حدی بوده که هرگاه هیرمند از جریان بازمیماند و خشکسالی یا تغییر مسیر رخ میداد
سیستان به یک بیابان خشک تبدیل میشد و نمونة جدید آن در سال  3103-3105ه ش بود که خشکسالی آن باعث
مهاجرت مردم سیستان به استان گلستان و دشت گرگان شد .از سوی دیگر ،اقتصاد ساکنان دشت سیستان را بیشتر
زراعت ،پرورش ماهی ،و استفاده از نیزارهای هامون در فعالیت حصیربافی تشکیل میدهد .در این راستا ،آب رودخانة
هیرمند تنها منبع تأمینکنندۀ این فعالیتها در دشت سیستان است؛ به طوری که تمام آب مصرفی مردم سیستان و
استمرار رودخانههای منشعب از آن ،دریاچهها ،و مخازن چاه نیمه همگی بستگی به جریان آب هیرمند دارد؛ زیرا از این
مخازن و دریاچههای هامون که از آب هیرمند تأمین میشود برای زراعت ،آبیاری ،و پرورش ماهی استفاده میشود .از
سوی دیگر ،قرارداشتن سرچشمههای رودخانة هیرمند در فضای سرزمینی افغانستان سبب شده است تا دولت افغانستان در
دهههای گذشته از هیرمند ،بهعنوان ابزاری سیاسی ،سیاست خارجی و مواضع ایران را تحت نفوذ قرار دهد و در مواقعی
خاص امتیاز بگیرد (اطاعت و ورزش.)110 :3113 ،
افغانستان همواره در بهرهبرداری از منابع آب رودخانة هیرمند از موقعیت باالدستی خود استفاده کرده است .اما ایران،
با وجود تفاهمنامه بر روی منابع آب رودخانة هیرمند ،معموالً مجبور به عقبنشینی شده است .اینگونه بازی در مورد
رودخانة مکونگ بین کشورهای چین و میانمار با کشورهای پاییندست تایلند ،الئوس ،ویتنام ،و کمبوج نیز مطرح شده
است (لی و همکاران.)1135 ،
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همچنین ،در مورد حوزۀ رودخانههای دجله و فرات بین سه کشور ترکیه در باالدست و سوریه و عراق در پاییندست
نیز چنین بازیهایی برقرار است (کوچوک مهمتوغلو و گلدمن.)13 :1110 ،

شکل.5موقعیتومسیررودخانةهیرمنددرسیستان

)(https://gsi.ir/zahedan/fa/page/2936

گسترش حوضة رودخانة هیرمند در فضای سرزمینی دو کشور ایران و افغانستان و قرارگرفتن بخشی از مسیر آن
بهعنوان مرز دو کشور باعث شده تا هیرمند بهعنوان رودخانة بینالمللی محسوب شود .این رودخانه تماماً از افغانستان
سرچشمه میگیرد و  10درصد از مسیر آن در کشور افغانستان واقع است که این وضعیت باعث شده افغانستان امکان
استفادۀ بیشتری از آب هیرمند داشته باشد .به عالوه ،به دلیل همواربودن بخش دلتای رودخانه و قرارگرفتن بخشی از
مسیر رودخانه بهعنوان مرز مشترک دو کشور و تغییر مسیر رودخانه در مواقع طغیانی اختالفاتی در مورد مکان مرز
بهوجود آمده است که در پی این مسائل قراردادهای متعددی بین دو کشور به امضا رسیده ،ولی با این حال دو کشور هنوز
نتوانسته اند به یک توافق نهایی در مورد استفاده از آب هیرمند دست پیدا کنند .مشکل اصلی ایران و افغانستان از آنجا
آغاز شد که رهبران سیاسی افغانستان تحت حمایت بریتانیا در اوایل قرن بیستم رودخانة هیرمند را یک رودخانة داخلی
فرض کردند و هر گونه استفاده از آب آن را حق انحصاری خود دانستند .تنشها و مناقشات میان دو کشور ایران و
افغانستان بر سر نحوه و میزان استفاده از آب رود هیرمند باعث شده که دو طرف در طول یکصد سال اخیر نشستها و
مذاکرات گسترده و پیچیدهای در رابطه با این مسئله ترتیب دهند .مذاکرات و مناقشات دو دولت سرانجام در بهمنماه
 3103به تهیه و تنظیم یک معاهده در مورد آب هیرمند و نیز دو پروتکل یکی دربارۀ وظایف کمیسیون آب و دومی راجع
به حل مسالمتآمیز اختالفات منجر شد .بر اساس معاهدۀ سال  ،3103که آخرین موافقتنامة تقسیم آب بین ایران و
افغانستان است ،میزان حقابة ایران در سالهای نرمال و باالتر از نرمال  811میلیون متر مکعب است که برابر  15متر
مکعب در ثانیه در طول یک سال نرمال است .درواقع ،حقوق ایران در هیرمند در وضعیت مطلوبی قرار ندارد :از یک
طرف ،معاهدهای وضعیت حقوقی را روشن کرده است که به نظر عادالنه نمیآید ،زیرا این معاهده ناقض اصل استفادۀ
منصفانه و معقول از آبراههای بینالمللی و در تناقض با روح کلی حاکم بر نظام حقوقی حاکم بر رودهای بینالمللی است
و از سوی دیگر همین معاهده نیز بهدرستی اجرا نشده و عمالً دولت ایران حتی به حقوق مندرج در آن نائل نیامده است.
حقابة ایران از رودخانة هیرمند بر اساس آورد رودخانة هیرمند در ایستگاه دهراوود واقع در باالدست حوضة آبریز هیرمند
در کشور افغانستان و بهعنوان ایستگاهی که معرف آبدهی طبیعی رودخانة هیرمند است محاسبه میشود و چنانچه
خشکسالی واقع شود ،مقادیر حقابة ایران به نسبت کاهش مییابد .بر اساس مطالعات انجامشده ،درصد آورد رودخانة
منشعبشده از آورد رودخانة هیرمند در رودخانة سیستان در سالهای مختلف بین  11تا  01درصد متفاوت بوده است
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(کوادیک و دیرمانس .)51 :1115 ،نوسان جریان آب هیرمند و کاهش آب جاری به سمت سیستان در صد سال گذشته
همواره مشکالتی در روابط سیاسی ایران و افغانستان در سطوح محلی و ملی بهوجود آورده است .خشکسالی ،نوسان آب
هیرمند ،و کاهش جریان آب به سوی سیستان باعث وقوع بحران آب در ناحیه شده است .در صد سال گذشته افغانها با
جداکردن کانالهای متعددی از هیرمند و احداث سدهای مخزنی و انحرافی بر روی آن حجم بیشتری از آب را مصرف
کرده و میزان آب جاری به سیستان را کاهش دادهاند .قرارگرفتن سرچشمههای آب هیرمند و  10درصد از مسیر رودخانه
در سرزمین افغانستان و وابستگی شدید افغان ها به آب هیرمند موجب برتری ژئوپلیتیک افغانستان در مقابل ایران شده
است که همواره موجب انعطاف ایران در برابر افغانستان در این مورد شده است (حافظنیا و همکاران .)3180 ،بهعالوه،
عوامل طبیعی و فرسایش کنارههای رودخانه نیز میزان حقابة ایران را کاهش داده که در تصاویر ماهوارهای بهوضوح
مشخص شده و در معاهدات بین دو کشور این فرسایش درنظر گرفته نشده است .به هر روی ،به دلیل عوامل طبیعی
مانند خشکسالیهای گسترده و فرسایش کف و کنارههای رودخانه و افزایش برداشت آب در داخل خاک افغانستان،
سیستان ایران بارها دچار کمآ بی گسترده شده است و امنیت مردم منطقه و به موازات آن امنیت ملی در معرض خطر قرار
دارد .در نتیجه ،یک فاجعة ایدئولوژیکی و یک مشکل بزرگ اقتصادی و اجتماعی پیش روی دولت ایران و افغانستان
است .در دو سوی مرز توسعه ای در کار نیست .اگر ما صرفاً بر حقابه و دریافت حقابه تکیه کنیم و فقط بخواهیم چیزی را
بگیریم و دنبال سیاست برد باشیم ،نتیجه باختی است که در روبهروی ماست؛ بعد از صد سال مذاکره کمتر از ده درصد از
آب هیرمند از آن ماست .در صد سال مذاکرۀ خشکسالی سیستان ،هامون خشکیده و مهاجرت شن روان را داریم.
افغانها هم وقتی به سیاست برد خود فکر کنند و سعی و کوششان این باشد که حقابة کمتری به ما بدهند همین را که
االن دارند نصیب خواهند بود .پس راهحل در یک سیاست برد -برد است .این سیاست در توسعة دوجانبه و توسعة پایدار
مشترک منطقة سیستان بزرگ و درۀ هیرمند (هلمند) و ارغندآب و حوضة هریررود است (پاپلی یزدی و وثوقی:3111 ،
.)310-311
در مجموع آنکه نقش هیرمند برای سیستان ایران مانند نقش نیل برای مصر است و سیستان بدون هیرمند قادر به
ادامة حیات نیست .بنابراین ،در تأمین آب این منطقة خشک و صحرایی نقش اصلی و پایهای دارد .خشکسالی چند سال
گذشته و قطع رود از سوی زمامداران افغان پیامدهای امنیتی زیر را برای ایران به دنبال داشته است:


دریاچة هامون کامالً خشک شده است.



کشاورزی منطقه آسیب جدی دیده و در بسیاری از نواحی نابود شده است.



ساکنان سیستان مشاغل خود را از دست داده و به نقاط دیگر مهاجرت کردهاند.



آسیب جدی بر دامداری منطقه وارد شده است.



پوشش گیاهی منطقه از دست رفته و بر اثر بادهای  311روزۀ سیستان و حرکت ماسههای بادی بیشترین
خسارت بر جادهها ،روستاها ،کشتزارها ،و تأسیسات شهری و روستایی وارد آمده است (شربتی.)335 :3181 ،

رود هیرمند ،از نظر شاخصهای هیدروپولیتیکی ،در بین رودهای مرزی ایران تنها رودی است که مصب آن نواحی
داخلی ایران است و از این نظر با سایر رودهای مرزی ایران متمایز است .این رود ،بهعنوان دهمین رود بزرگ آسیا ،منبع
اصلی تأمین آب دریاچة هامون و منطقة سیستان است .در سالهای اخیر ،قطع آب هیرمند مهمترین موضوع در ارتباط با
رودهای مرزی ایران بوده است .درواقع ،زیادی بر سر چگونگی تقسیم آب رودخانة هیرمند و دیگر حقوق مربوط به این
رودخانه وجود دارد که ،بهرغم تالشهای متعددی که در سالهای گذشته انجام گرفته ،مسئله هنوز حلنشده باقی مانده
است .قرارگرفتن سرچشمههای آب رودخانة هیرمند و  10درصد از مسیر رودخانه در سرزمین افغانستان و وابستگی شدید
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افغانها به آب هیرمند موجب برتری ژئوپلیتیک افغانستان در مقابل ایران شده که همواره موجب انعطاف ایران در برابر
افغانستان در این مورد شده است.
به طور کلی ،در حال حاضر حقوق ایران در رودخانة هیرمند در وضعیت مطلوبی قرار ندارد:
ـ از یک طرف ،معاهدهای وضعیت حقوقی را روشن کرده است که به نظر عادالنه نمیآید ،زیرا این معاهده ناقض
اصل استفادۀ منصفانه و معقول از آبراههای بینالمللی و در تناقض با روح کلی حاکم بر نظام حقوقی حاکم بر رودهای
بینالمللی است.
ـ از سوی دیگر ،همین معاهده نیز بهدرستی اجرا نشده و عمالً دولت ایران حتی به حقوق مندرج در آن نائل نیامده است.
ـ همچنین ،با توجه به تصاویر ماهوارهای و عکس های هوایی عوامل طبیعی به نفع افزایش حقابة افغانستان عمل
کرده و پیشبینی میشود باعث جدال و کشمکشهای چند سال آینده شود .دادههای موجود تغییر در عرصههای آبی
هامون راـ که به زیان بخش ایرانی (هامون صابری) و به نفع بخش افغانی (هامون پوزک ) استـ تأیید میکند .مقایسة
عرصههای آبگیـیشدۀ هامون در مقاطع زمانی با ارتفاع آبی برابر و بهرهگیری از قانون ظروف مرتبط مؤید کاهش
مساحت دریاچه به  100کیلومتر مربع ( %-( 5131است .توزیع فضایی این کاهش یکسان نبوده و در بخش ایرانی آن
(هامون هیرمند)  000کیلومتر مربع از عرصة آبی کاسته شده است؛ درحالیکه عرصة جدیدی به مساحت  011کیلومتر از
بخشهای غیر آبگیر هامون پوزک در افغانـستان آبگیر شده است .پویش علل و عوامل شکلگیری این رویداد تغییر در
بستر هامون از طریق افزایش ارتفاع را تأیید میکند که حاصل از انباشت رسوبهای بادی بهواسطة احداث موانع در مسیر
حرکت طوفانهای شن است .این موانع با هدفهای عمرانی (جاده و دیوار ساحلی) احداث شدهاند؛ اما بیتوجهی به
مسائل زیستمحیطی در احداث آن تبعاتی مانند جلوگیری از حرکت طوفانهای شن و انباشت آن در بخشهای جنوبی
هامون را به دنبال

داشته است (شریفیکیا.)300 :3181 ،

شکل.0تغییردرعرصههایآبیهامونبهزیانبخشایرانی(هامونصابری)وبهنفعبخشافغانی(هامونپوزك) 
https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-6406-fa.pdf

در حال حاضر ،هیچ کنترل دقیقی بر میزان عرضة آب در سیستان وجود ندارد .درمجموع آنکه ،انتظار آن میرود
روابط ایران و افغانستان اگر از طریق دیپلماسی حقابة مربوط به رودخانة هیرمند به کشور پاییندست ایران نرسد،
مناسبات این دو کشور رو به تنش کشیده شود که پیامدهای مخربی برای هر دو کشور برجای خواهد گذاشت .اما از جمله
پیامدهای امنیتی که تا به حال در منطقة سیستان و بهویژه زابل برجای گذاشته است خشکشدن زمینهای کشاورزی،
کمبود منابع آب ،مهاجرت ،بیکاری ،قاچاق سوخت و کاال ،سختشدن سکونت ،و  ...است که زمینة آن را فراهم آورده تا
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مأموریتهای ناجا در این منطقه با مشکل مواجه شود و انتظار آن است که مسئوالن در این زمینه سنجیدهتر عمل کنند
تا بتوان چالشهای شکلگرفته از آن را در این منطقه کنترل کرد .کاهش و قطع جریان رودخانه به فروپاشی اقتصاد
محلی سیستان منجر شده است که پیامد این مسئله ،آن گونه که بیان شد ،تغییر شیوۀ زندگی برخی از ساکنان منطقه از
کشاورزی و صیادی به فعالیتهایی چون قاچاق مواد مخدر ،کاال و سوخت ،تخلیة روستاها ،و درنهایت مهاجرت ساکنان
منطقه بوده است .در دورۀ فرامدرن ،مفهوم امنیت ملی تحت تأثیر عواملی همچون تغییرات گسترده در نظام بینالملل،
توسعة ارتباطات ،پیشرفتهای فناوری ،و نزدیکـی گستردۀ جوامع به یکدیگر متداول شده اسـت .در این تحول ،رابطة
امنیت و محیط زیست رابطة دوسویه و مکمل است .محیط زیست ،بهعنوان عرصه و مکان زندگی ،امکان رشد و بالندگی
انسان را فراهم میکند .تغییرات زیستمحیطی در دهههای اخیر ،مانند تغییرات آبوهوایی ،چالشهای اساسی را برای
امنیت انسانی در سراسر جهان ایجاد کرده است که مهمترین آثار آن را میتوان در بحران کمیابی منابع زیستی و از جمله
منابع آب شیرین مشاهده کرد .هرچند که این مسئله عامل فوری در شکلگیری منازعه در روابط بینالملل نیست،
فشارهایی پدید میآورد که موجب تشدید تنش و تداوم کشمکش و آشوب شده است (باهک و همکاران.)331 :3118 ،
اما ،رودخانة هریرود از جمله رودهای مشترک ایران ،افغانستان ،و ترکمنستان است که از افغانستان سرچشمه
میگیرد .این رود مهمترین منبع تأمینکنندۀ آب منطقة شمال شرق کشور است .از آنجا که دسترسی پایدار به منابع آبی،
بهعنوان سرمایهای ملی ،تحت تأثیر مؤلفههای متعددی همچون شرایط جغرافیایی ،اقلیم و آب و هوا ،شرایط
زمینشناختی و توپوگرافی ،طرحهای توسعه و طرحهای فنی مدیریت و انتقال منابع آب ،مسائل سیاسی -اجتماعی و
فرهنگ استفاده از آب ،نوع معیشت و اقتصاد ،سیاستهای ملی و کالن دولتها ،و  ...است ،مستلزم داشتن نگاهی جامع،
سیستمی ،و میانرشتهای است .تحقیقات حاکی از آن است که با توجه به موقعیت باالدستی سد سلما با درنظرگرفتن
فاکتور فصلیبودن آب هریرود میتواند موضوع امنیت زیستمحیطی باشد و از منظر امنیت ملی ،با توجه به چشمانداز
وابستگی شهرهای بزرگ منطقة شمال شرقی کشور به منابع آب این رود و باالبودن ریسک امنیت آبی کشور ،میتواند
چالشزا باشد .در جهت مدیریت مطلوب چالش یادشده ،داشتن نگاه سیستمی در قالب رویکردهای حقوقی ،اقتصادی ،و
سیاسی ضروری است و به طور خاص غیرامنیتیساختن آن در سیاستهای اعالمی و امنیتیدانستن آن در سیاستهای
اعمالی ضروری است

(کامران و همکاران.)110 :3115 ،

هریرود از ارتفاعات هندوکش در افغانستان سرچشمه میگیرد و پس از طی  501کیلومتر در نزدیکی شهرستان تایباد به
مرزهای افغانستان و ایران میرسد .در ایران ،پس از پیوستن چند رودخانة فصلی به آن ،تا تنگة ذوالفقار ،که محل تالقی
مرزهای ایران ،افغانستان ،و ترکمنستان است ،خط مرزی ایران و افغانستان به طول  310کیلومتر را تشکیل میدهد .این
رود ،که گاهی کامالً خشک میشود ،پُرآبترین رود مشترک بین ایران و ترکمنستان است (پارسا.)303 :3113 ،
در حالی که بین ایران و افغانستان توافقنامهای دربارۀ تقسیم آب هریرود وجود ندارد ،بین دو کشور ایران و
ترکمنستان معاهداتی موجود است و بر اساس آنها سد دوستی نیز احداث شده است .بر اساس توافق دو کشور ،سهم هر
یک از طرفین در احداث ،بهرهبرداری ،و استفاده از آب و انرژی سد به صورت برابر است .بدین ترتیب ،ایران و
ترکمنستان بر روی رودخانهای سرمایهگذاری کرده و از آن بهرهبرداری میکنند که سرچشمه و بخش قابل توجهی از آن
در افغانستان است .سهم افغانستان از حوضة آبریز هریرود  01درصد ،ایران  18درصد ،و ترکمنستان  11درصد است .این
در حالی است که افغانستان نسبت به این رودخانه وضعیت باالدستی دارد و بر اساس اطالعات موجود افغانستان احداث
دستکم دو سد را بر روی این رودخانه در دست اقدام دارد .یکی از آنها به نام سد سلما در  301کیلومتری شهر هرات
قرار دارد .هدف از احداث این سدْ ذخیرۀ آب برای آبیاری و تولید برق است .از احداث سد دیگری به نام جدوداد نیز خبر
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داده میشود .احداث این سدها بر روی رواناب سد دوستی و کیفیت آب آن تأثیر منفی خواهد داشت .این امر میتواند بر
روابط دوستانة سه کشور همسایه اثر نامطلوبی بهجای گذارد (سینایی .)1-1 :3181 ،در این صورت ،برخی از اهداف دو
کشور ایران و ترکمنستان از احداث سد دوستی با تنگناهای جدی روبهرو میشود .با کاهش آب ورودی به سد دوستی،
ذخیرهسازی ،تنظیم آب ،و تأمین آب کشاورزی دشت سرخس ایران و سرزمین ترکمنستان با محدودیتهایی روبهرو
میشوند .در نهایت ،ذکر این نکته الزم است که سد دوستی بر رودخانة هریرود در مرز ایران و ترکمنستان از دیگر
منازعات هیدروپولیتیک در شرق کشور است .این سد بر روی رودخانهای احداث شده که سرچشمة آن در کشور افغانستان
قرار دارد .بنابراین ،وابستهشدن شهرها و مناطق پاییندست به آب این سد میتواند در شرایط بحرانی و اضطراری به
صورت اهرم و فشاری در دست افغانستان قرار گیرد .به عبارت دیگر ،افغانستان از جایگاه فرادستی در این زمینه قرار دارد.
پیشینة روابط ایران و افغانستان نشان میدهد که افغانها از جایگاه فرادستی خود در زمینة آب بهخوبی بهره گرفته و
همواره ایران را تحت فشار قرار داده و مشکالت بسیاری در سیستان ایران بهوجود آوردهاند .گذشته از آن ،ساخت سد
دوستی در مرز ایران و ترکمنستان و اقدامات آن کشور در ساخت سد در سرشاخههای هریرود و وابستگی کالنشهر
مشهد با  1/0میلیون جمعیت و بیش از  30میلیون زائر و مسافر در سال به آب انباشتهشده در پشت سد دوستی به
کشمکشهای هیدروپولیتیک میان ایران و کشورهای مرزی دامن خواهد زد (یاسوری .)313 :3181 ،بهویژه آنکه بدانیم
برنامهای چنددههای برای این سد تنظیم شده است .از این رو ،چه بسا ایران دربارۀ روابط خود با افغانستان دربارۀ
مهاجران افغان ،بازارچههای مرزی ،و ترانزیت این کشور با چابهار تجدیدنظرهایی ولو موقت بهوجود آورد .از سوی دیگر،
افغانها نیز با رویکرد ابزاری به داستان آب و تأمین آب شهر مشهد خواهان کسب امتیازاتی میشوند .با این حال،
دولتمردان ایران نیز باید این واقعیت ژئوپولیتیک را دریابند که افغانستان مکمل هیدروپولیتیک ایران است و ایران نیز
مکمل ژئوپولیتیک افغانستان بهشمار میرود که بیگمان توجه به اصل محدودیت منابع و اصل همتکمیلی ژئوپولیتیک و
هیدروپولیتیک ایران و افغانستان راهگشای بسیاری از راهبردهای آبی در شمال خاوری کشور خواهد بود .بنابراین ،هریرود
با توجه به مسئلة فقدان نظام مدون بهرهبرداری و تعیین حقابه ،پتانسیل شدیدی در ایجاد تنش آبهای مرزی ایران و
افغانستان و ترکمنستان از خود به نمایش گذاشته است .فقدان برنامة مشترک سهجانبه در ابتدا سبب احداث سد دوستی
ایران و ترکمنستان شده و سپس افغانستان با بهرهبرداری از سد سلما در باالدست سد دوستی عمالً آبگیری این سد را با
تهدید مواجه کرده است .با توجه به اهمیت حیاتی آب سد دوستی برای ایران (و البته ترکمنستان) بهویژه در بُعد محلی و
تأمین آب خراسان ،تجربة هیرمند و نابودی اکوسیستم منطقة سیستان و از بین رفتن زندگی مردم این بخش از کشور،
این بحران آب بهمثابة تهدیدی جدی برای امنیت ملی ایران محسوب میشود (کامران و همکاران .)115 :3115 ،بدین
ترتیب ،آنچه نمایان است استانهای شرقی کشور با مشکالت کمبود منابع آب شیرین مواجهاند ،بهویژه خراسان رضوی و
شهر مشهد که بیشتر روستاها به دلیل کمبود منابع آبی خالی از سکنه شدهاند که این زمینة بیکاری ،از بین رفتن
زمینهای کشاورزی ،و مهاجرت به کالنشهرها را فراهم آورده و بیشتر مهاجران به شغلهای کاذب و قاچاق ،دزدی ،و
 ...روی آوردهاند که این از جمله پیامدهای امنیتی است.
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شکل.3موقعیتجغرافیاییرودخانةمرزیهریرود 
/https://www.imna.ir/news/316026

به طور کلی ،یکی از مشکالت در تجزیه و تحلیل مناسبات هیدروپلیتیک در سیستم رودخانههای بینالمللی این است
که عوامل یکسان میتوانند طیف متنوعی از منازعه یا همکاری ایجاد کنند و حتی یک متغیر یکسان ممکن است در هر
کشور ساحلی نقش متفاوتی در ارتباط با سایر متغیرها ایفا کند .بنابراین ،شناخت متغیرها و نقشی که هر متغیر در تدوین
الگوی تجزیهوتحلیل فرصتها و مخاطرهها برای کشورهایی که حوضة آبریز مشترک با دیگر کشورها دارد ضروری
است .ایران در حوضة آبریز هریرود با افغانستان مشترک است .قرارگرفتن این حوضه در نوار خشک و نیمهخشک جهانی
سبب وابستگی ایران به آب هریرود برای تأمین نیاز آب خاور و شمال خاوری و بهویژه کالنشهر مشهد شده است.
برنامههای توسعهای افغانستان در نظام پساطالبان و عوامل طبیعی از جمله فرسایش رودخانه و پُرشدن سدها از
آبرفتهای آبی و بادی سبب کاهش ورود آب هریرود به ایران شده که میتواند زمینهساز چالش در امنیت ملی ایران
شود .بنابراین ،متغیرها و شاخصهای تأثیرگذار در اهمیت راهبردی هریرود برای ایران باید مدنظر مسئوالن حکومتی قرار
گیرد .از جملة این شاخصها در بُعد ژئوپلیتیکی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،و مهمتر از همه شاخصهای طبیعی
تغییردهندۀ سیمای رودخانه و کاهشدهندۀ حقابة ایران است .متغیر جغرافیای طبیعی و ژئوپلیتیکی تأثیرگذارترین و
تأثیرپذیرترین متغیر و شاخصهای اهمیت هریرود برای آب آشامیدنی ،امنیت غذایی ،امنیت منابع آبی ،و جایگاه
افغانستان در سیاست خارجی ایران شاخصهای راهبردی در اهمیت هریرود برای ایران هستند (کاویانی راد و همکاران،
 .)1 :3181
مرزهایرودخانهایشمالکشور(رودخانةارس) 


رودخانة ارس در شمال غربی ایران و جنوب منطقة قفقاز جاری است .این رودخانه طوالنیترین رود مرزی ایران ،سومین
رودخانة ایران از لحاظ قدرت آبدهی ،و یکی از شاخههای اصلی رود کورا محسوب میشود و طول آن از سرچشمه تا
مقصد  3101کیلومتر است .از این رو ،عظمت و جذابیت ارس در طول سالیان دراز و از زمانهای بسیار دور نظر
جغرافیانویسان و سیاحان را به خود معطوف داشته و طبیعت این رودخانه آنها را وادار کرده که قلم به دست گیرند و
خصوصیات و موقعیت آن را به رشتة تحریر درآورند .رودخانة مرزی ارس ،بهعنوان طوالنیترین و یکی از پُرآبترین
رودخانههای مرزی ایران ،نقش بسیار مهمی در توسعة سیاسی -اقتصادی استان اردبیل دارد .در حال حاضر ،دشتهای
استان اردبیل با کمبود آب مواجه بوده و در آینده خطر کمآبی آن را تهدید میکند که یکی از دالیل آن روشننبودن رژیم
حقوقی ارس پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و میزان برداشت آب توسط ایران در این منطقه است .رودخانة
مرزی بالهارود نیز به دلیل عدم الیروبی مناسب و پُرشدن قسمتهای زیادی از مسیر رودخانه توسط گل و الی و
رسوبات فراوان ،میزان بهرهوری از آب ،در منطقة بیلهسوار و جعفرآب اد به حد بسیار پایینی رسیده و مشکالت این منطقه را
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دوچندان کرده است .در صورت عدم بهرهبرداری از رودخانة مرزی و سطحی ارس و بالهارود و استفادۀ بیرویه از منابع
آبهای زیرزمینی که پاسخگوی نیاز فعلی و آیندۀ استان نخواهد بود ،بحران کمآبی امنیت این استان را دچار تحوالت
عمیقی خواهد کرد که به یک مشکل ملی تبدیل خواهد شد (پاکنژاد و فرجی راد .)81 :3181 ،بنابراین ،تغییرات و
جابهجاییهای کلی و حتی جزئی الگوی رودخانه از عمدهترین مباحث مربوط به ژئومورفولوژی رودخانهای بهشمار میرود.
به همین علت ،تحقیقات و مطالعات بسیاری ژئومورفولوژیستها در این زمینه انجام دادهاند .با بررسی الگوی یک رودخانه
میتوان شرایط کنونی و پتانسیل تغییرات احتمالی آن را در آینده بهتر درک کرد و همچنین میتوان پاسخ رودخانه را
نسبت به تغییرات طبیعی و انسانی پیشبینی کرد .رودخانة ارس یکی از مهمترین رودخانههای مرزی ایران در حوضة
آبریز دریای خزر است که بنا به دالیل مختلف زمینهای ساحلی خود را به واسطة تغییرات جانبی مورد تهاجم قرار داده و
نهایتاً موجب تخریب اراضی زراعی و مسکونی و جادۀ ساحلی شده است که خصوصاً در مناطق دشتی حملة رودخانه به
سواحل تشدید یافته و باعث تغییرات عرضی شدید شده است .وجود تأسیسات زیربنایی مهم کشاورزی و پروژههای
عمرانی و صنعتی در حاشیة رودخانة ارس موجب شده که تغییر مسیر این رودخانه از اهمیت باالیی برخوردار باشد .اما
متأسفانه ،به دالیلی چون مرزیبودن رودخانة ارس و همچنین نبود آمار و دادههای کافی ،محققان ژئومورفولوگ
هیچگونه مطالعهای دربارۀ تحوالت این رودخانه انجام ندادهاند .بیشترین میزان این تغییرات در قسمت پاییندست بازۀ
انتخابی انجام گرفته است .مطالعة عوامل مؤثر در تغییرات بستر رودخانة ارس نیز نشان داد که پایینبودن شیب رودخانه و
همچنین جریان رودخانه بر روی بستر آبرفتی جوان فرسایشپذیر از مهمترین عوامل تغییر بستر این رودخانه بوده است و
سایر عوامل تأثیرگذار در مرتبة بعدی قرار گرفتهاند (رحیمی .)0 :3111 ،
رودخانة ارس از دو شاخة مجزا سرچشمه میگیرد :یکی از ارتفاعات ترکیه موسوم به کوههای «بین گول داغ» (هزار
برکه) به ارتفاع  1310متر در جنوب ارزروم نزدیک سرچشمة فرات سرچشمه میگیرد .ابتدا به شمال غربی و سپس به
طرف شمال شرق متوجه میشود و از جنوب ،شرق ،و شمال شرقی کوهی به نام «پاالن توکن داغ» به ارتفاع  1310متر،
که در جنوب ارزروم قرار گرفته است عبور میکند و پس از گذشتن از شرق «حس قلعه» به طرف مشرق متوجه میشود
و از جنوب ارتفاعات قارص و شمال کوههای آرارات بزرگ با جذب شاخههای متعددی جریان پیدا میکند و وارد جلگة
ایروان در خاک ارمنستان میشود .شاخة دیگر آن از کوههای «واردینسکی» قفقاز سرچشمه میگیرد .این دو شاخه در
محلی معروف به زنگنه واقع در منتهی الیه شمال غرب ایران با هم تالقی میکنند و سپس با پیوستن قرهسو (نقطة
اتصال مرز ایران ،ترکیه ،و جمهوری آذربایجان) در داخل درهای که بین کوههای قفقاز جنوبی و کوههای قرهداغ ایران
بهوجود آمده از حوالی دیم قشالق تا تازهکند در سرحد ایران جریان دارد .رود ارس بعد از طی  511کیلومتر از روبهروی
پاسگاه انتظامی مرزی تازهکند در مقابل میلة اصلی  50مرزی قوسی میزند و از پیکر ایران جدا میشود و وارد خاک
جمهوری آذربایجان میشود و در پل جواد به کر (کورا) ،که از تفلیس میآید ،ملحق میشود .بعد به جنوب شرقی متوجه
میشود و در محلی به نام سالیان به دو شعبه تقسیم میشود :یکی در شمال خلیج غزل آغاج وارد دریای خزر میشود و
دیگری به خلیج مزبور میریزد (حافظزاده.)1-3 :3101 ،
حوضة ارس با آبگیرهای فرعی خود و فرسایش قهقرایی حوضة آبخیز وسیعی بهوجود آورده است و خط تقسیم آب را
به سود حوضة آبریز دریای مازندران عقب میراند و چه بسا موجب رخداد فرایند اسارت نیز شود (زمردیان.)311 :3180 ،
تقریباً  11درصد آب رودخانة ارس از خاک ترکیه 18 ،درصد از آذربایجان و ارمنستان ،و  11درصد از ایران تأمین میشود.
حوضة آبریز ارس در کشورهای ایران ،ترکیه ،ارمنستان ،و جمهوری آذربایجان قرار دارد ،که وسعت آن تقریباً 31111
کیلومتر مربع است (نامی و محمدپور.)310 :3111 ،

رودخانههایمرزیایران

بررسینقشعواملطبیعیبرامنیت

شکل.6موقعیتجغرافیاییرودخانةمرزیارس 

275



رودخانة ارس  000کیلومتر از مرز ایران ،آذربایجان ،و ارمنستان را تشکیل میدهد .بهرهبرداری از آب ارس به نسبت
مساوی بین ایران و کشورهای همسایه تقسیم شده است .اخیراً به خاطر مشکالت زیستمحیطی و آلودگی آب این
رودخانه و از بین رفتن جزایر و شکلگیری جزایر جدید در اثر طغیان رودخانه و رسوبگذاریهای جدید ،مناقشاتی بین
سه کشور در جریان است که با تشکیل هیئتهای مشترک در حال پیگیری است .از این رو ،در حد فاصل ذخیرهای ارس
(قزلقشالق) و سد انحرافی اصالندوز (میل و مغان) حقابة دولت ایران از رودخانة مرزی ارس برابر با  31متر مکعب در
هر ثانیه معادل  130میلیون متر مکعب در سال تعیین شده است .میزان حقابه که بر اساس مفاد پروتکل امضاشده بین
دولت ایران و اتحاد شوروی سابق مشخص شده است ،بهعلت استفادۀ ناچیز و در زمانهای محدودی از سال ،باعث شده
تا بخش عمدهای از حقابة سهم ایران در رودخانه جاری و به دریای خزر بریزد (کریمی .)311 :3113 ،به هر روی ،اگر
بخواهیم سرزمینهای مجاور ارس را بررسی کنیم ،به چهار مشخصة اصلی آن میتوان اشاره کرد:
 .3سرچشمه و باالدست رودخانة ارس در خاک ترکیه قرار دارد .ترکها ثابت کردهاند که از آب در راستای منافع ملی،
سیاسی ،و اقتصادی خود بهرهبرداری میکنند و آن را ابزاری برای اعمال سیاستهای خود در منطقه میدانند؛ کاری که
در گذشته پیرامون بهرهبرداری از رودخانة دجله و فرات برای فشار به کشورهای سوریه و عراق انجام دادهاند.
 .1جمهوری ارمنستان ،پس از استقالل ،بر اساس عهدنامهها و پروتکلهای بهجامانده از شوروی سابق ،به
بهرهبرداری از رودخانة ارس اقدام میکند .بهرغم جمعیت و مساحت کم این کشور ،رودخانة مرزی ارس در آبادانی جلگة
ایروان .که پایتخت این جمهوری در آن قرار دارد نقش مؤثری دارد.
 .1جمهوری آذربایجان نیز ،مثل جمهوری ارمنستان ،بر اساس عهدنامهها و پروتکلهای دورۀ قبل از فروپاشی شوروی
سابق از رودخانة مرزی ارس و تأسیسات آبرسانی مشترک ساختهشده در زمان روسها استفاده میکند .با این توضیح که
جمعیت ساکن در کنارههای ارس در این جمهوری کم بوده ،زیرا سیاست روسها در گذشته ،خالیکردن روستاهای اطراف
مرز از سکنه بوده است .ضمن آنکه در شهرهای جدار مرزی جمهوری آذربایجان با ایران صنایع قابل توجهی که باعث
جذب جمعیت شود وجود نداشته است .بنابراین ،بخش اعظم آب ارس پس از طی مسیر در مرزهای مشترک این کشور با
ایران به رودخانة کورا پیوسته و نهایتاً به دریای خزر میریزد.
 .0در حاشیة رودخانة مرزی ارس در خاک ایران و در استان اردبیل جمعیت فراوان ساکن بوده که ساالنه به تعداد آنها افزوده
میشود .عمدهترین شهرهای این استان در حاشیة ارس قرار دارد .کشاورزی در حاشیة رودخانة مرزی ارس و بهرهبرداری از آب آن
جزو محوریترین فعالیتهای اقتصادی استان اردبیل است (پاکنژاد متکی و فرجی راد.)11-11 :3181 ،
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چنانچه با روشهای صحیح و علمی و همچنین حل مشکالت حقوقی با استفاده از دیپلماسی فعال در روابط خارجی
نسبت به بهرهبرداری از رودخانههای مرزی ارس و بالهارود اقدام مناسبی صورت نگیرد و از آب در مسیر باالدست رودخانه
(در کشورهای ترکیه و ارمنستان) بهرهبرداری بیشتری شود ،در آیندۀ نهچندان دور استان اردبیل در تنگناهای شدید
هیدروپلیتیکی قرار خواهد گرفت و این مسئله در امنیت این استان تأثیر مستقیم خواهد گذاشت و بهعنوان یک معضل ملی
نمایان خواهد شد .طی چند سال اخیر ،طغیان رودخانة ارس و بالهارود در فصولی از سال باعث شده که زمینهای حاشیة
این رودخانهها تخریب شود .در بعضی از نقاط دیوارههای رودخانه از بین رفته و زمینهای اطراف رودخانه در سمت ایران
ملحق به آن شده است .عدم الیروبی بخش عمدهای از رودخانة ارس و عدم الیروبی رودخانة بالهارود میزان آبدهی و
انتقال آب از مسیرهای باالدست به قسمتهای پاییندست رودخانه را دچار مشکالت اساسی کرده است .با توجه به اینکه
آب رودخانههای ارس و بالهارود در امنیت ساکنان استان اردبیل نقش مهمی دارد ،تنگناهایی که در شرایط فعلی با آن
مواجه بوده و پیشبینی میشود که در آینده تشدید شود الیروبی رودخانههای ارس و بالهارود و ترمیم دیوارههای این دو
رودخانه بهمنظور بهره برداری از آب بیشتر و عدم تجاوز رودخانه به حریم مرزی ایران است که مسئوالن کشوری و محلی
باید بدان توجه کنند (پاکنژاد متکی و فرجی راد.)10-11 :3181 ،
مرزهایرودخانهایغربکشور(شطالعرب) 


رودخانة شطالعرب با  10کیلومتر مرز مشترک و حدود دو میلیارد متر مکعب آبدهی ساالنه مهمترین رود مشترک مرزی
ایران و عراق است که به دلیل قا بلیت کشتیرانی و راه ورودی به خلیج فارس برای هر دو کشور از اهمیت فوقالعادهای
برخوردار است .طبق توافق ایران و عراق در  15دسامبر  ،3100مرز بین دو کشور خط تالوگ شطالعرب تعیین شده است.
از نظر ژئوپولیتیکی ،شطالعرب مهمترین راه دسترسی عراق به خلیج فارس است .بر این بنیاد ،مهمترین مسائل بین ایران و
عراق اختالفات مرزی است .اختالفهای مرزی و سرحدی ایران و عراق نمیتواند از اختالفهای سیاسی ایدئولوژیک
آنها جدا باشد .درواقع ،اختالفهای سیاسی ایدئولوژیک دو کشور همیشه تحت پوشش اختالفهای مرزی بروز کرده است
(پارسا.)311 :3113 ،
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ادعاهای مرزی ،تهدید تغییر مسیر اروندرود /شطالعرب ،آلودگی زیستمحیط عراق به مواد بیماریزا ،مدیریت
نابخردانة زمین ،حضور نظامی و سیاسی امریکا که میتواند بهطور غیرمستقیم دولت عراق را در قبال مسائل اروندرود
برای ایران چالشساز کند از جمله چالشهای ایران در قبال عراق است .عراق با مشکالتی با منشأ ترکیه از قبیل کاهش
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دبی واردۀ رود دجله از ترکیه به عراق ،کاهش دبی واردۀ رود فرات از ترکیه به سوریه و از سوریه به عراق ،شوری
جریانهای واردۀ آب ،و آلودگی جریانات واردۀ آب مواجه است .در حالی که کاهش دبی واردۀ رود کارون به اروندرود/
شطالعرب و کاهش دبی وارده از رودهای کرخه و سایر رو دهای مرزی استان کردستان از ایران به مشکالت آب عراق
افزوده است و شوری و آلودگی جریانات وارده وخامت وضعیت را بیشتر مینمایاند .میتوان چالشهای مشترک ایران و
عراق در قبال حوضة آبریز مشترک مرزی را عوامل ذیل دانست :انباشت امالح در اروندرود /شطالعرب و کاهش عمق،
وجود کشتیهای مغروقه ،فرسایش سواحل به دلیل جریان اروندرود /شطالعرب ،پیشروی سواحل به عمق خاک طرفین به
دلیل کاهش عمق اروندرود /شطالعرب ،پیشروی سواحل به عمق خاک طرفین به دلیل کاهش عمق اروندرود /شطالعرب،
آلودگی زیستبوم منطقة مرزی جنوب عراق با منشأ مواد انفجاری ،تهدید امنیت انسانی ،نابخردی در مدیریت زمین ،و
مدیریت جامع منابع آب .مطابق تحقیقات انجامشده« :بروز خشکسالیهای اخیر در منطقه مهمترین عامل طبیعی در
گسترش و پایداری پدیدۀ غبار است .همچنین ،برخی عوامل انسانی مثل نقش مدیریت نابخردانة زمین در مناطق مردابی
مهم در حال خشکشدن هورالعظیم و هورالهویزه است که سهمیة قابل عبور از آن مناطق توسط ترکیه ،عراق ،و حتی
ایران کاسته شده است (نیرومند فرد و شهیدی .)101 :3110 ،پیشبینی میشود در آیندهای نهچندان دور و حداکثر تا دهة
آینده کاهش میزان آبهای ورودی از ایران به عراق به یکی از مسائل محوری میان دو کشور تبدیل شود .ایران برای
رفع نیازهای آب شیرین غرب کشور ناگزیر مانع ورود حجم گستردۀ آب به عراق خواهد شد و همین پدیده چالش بزرگ
آتی مناسباتش با عراق خواهد شد (کریمیپور .)81 :3110 ،قطعاً آب در آیندۀ مناسبات ایران و عراق جایگاه ویژه و
تعیینکنندهای خواهد داشت و هر روز با بحرانیترشدن وضعیت آب در غرب کشور با توجه به افزایش جمعیت و مصرف
زیاد تأثیر آن بیشتر خواهد شد .اگرچه در مشکالت طوالنی بین ایران و عراق بر سر مسئلة تعیین خطوط مرزی و
همچنین چگونگی حاکمیت بر شطالعرب در گذشته این کشور حالتی هیدروپلیتیک نداشته است ،با توجه به عواملی چون
ثابتبودن میزان ذخایر آب تجدیدپذیر ،افزایش جمعیت ،باالرفتن کیفیت زندگی ،توسعة صنایع و کشاورزی و خشکسالی،
این رودخانه در آیندۀ نزدیک نقش اصلی و محوری در تأمین آب مصرفی و نیز توسعة کشاورزی کشورمان ایفا خواهد
کرد .از طرفی ،ایران و عراق از نظر توازن ژئوپلیتیکی تقریباً با هم برابرند ،به همین دلیل ،نوعی رقابتهای علنی و پنهان
در زمینههای مختلف با یکدیگر دارند .بنابراین ،هیدروپلیتیک ایران در برخورد با عراق باید رویکردی تنشزا و
هیدرودیپلماسی داشته باشد .چشمانداز آیندۀ هیدروپلیتیک ایران و عراق میبایست بر محور مدیریت مشترک دو کشور در
شطالعرب باشد .ایران با مهار آبهای ورودی به عراق در آینده در روابط خود با این کشور ،بهعنوان کشور فرادست ،از
قدرت مانور بیشتری برخوردار خواهد شد .مهار آبهای سطحی ورودی به عراق از سوی ایران دارای آثار مثبت و منفی
متعددی است؛ اما آنچه در این ارتباط باید بدان توجه شود این است که ایران باید ،ضمن حفظ منافع ملی خود ،توجه
داشته باشد که اجرای این پروژهها کمترین آسیب را به روابطش با عراق و همچنین بحرانهای احتمالی در اثر تبلیغات
منفی مخالفان و برانگیختن احساسات مردم منطقه وارد سازد .بدین ترتیب ،چشمانداز همکاری دو کشور طیف وسیعی را
دربر میگیرد .لذا ،بهتر است ایران برای استفادۀ بهینهتر از موقعیت هیدروپلیتیکی باالدستی خود نسبت به عراق اقداماتی
انجام دهد از جمله دسترسی مناسب آن به دریا کمک کند (نیرومندفر و شهیدی .)100-100 :3110 ،بهطور کلی ،مسائل
هیدروپلیتیکی بین ایران و عراق بر دو مسئله متمرکز است :مسئلة اول :نیاز روزافزون عراق به رودخانههای مرزی جهت
تأمین آب شرب مصارف کشاورزی ،که با توجه به خشکسالیهای اخیر و کاهش منابع آب و مهار آبها از سوی
کشورهای همسایه ،احتماالً ،در آینده عراق با مشکالت ناشی از کاهش آبهای سطحی حوضة آبریز شطالعرب روبهرو
خواهد شد .مسئلة دوم عدم دسترسی عراق به آبهای آزاد است ،زیرا آسیبپذیری عراق از نظر دسترسی مناسب به دریا
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بزرگترین تنگنای جغرافیایی این کشور است .در کل سواحل نامناسب کشور عراق ،افزایش جمعیت و سرانة مصرف آب
در ایران و عراق ،طرحهای ایران برای کنترل آبهای ورودی به عراق ،و وابستگی عراق به آبهای سطحی کشورهای
همسایه از طرفی میتواند در آینده امنیت دو کشور ایران و عراق را تهدید کند و زمینهساز بروز جنگ بین این دو کشور
شود و از سوی دیگر میتواند زمینهساز همکاری اقتصادی -سیاسی بین دو کشور باشد (خالدی و همکاران.)05 :3111 ،
در نهایت آنکه دو کشور وابستگی بسیار زیادی به شطالعرب جهت برنامه و استراتژیهای خود دارند و به دلیل آنکه در
غرب کشور امکان بروز بحران آبی وجود دارد و اینکه موقعیت اقتصادی برای ایران دارد ،ایران بسیار به آن توجه
مینماید و از سوی دیگر کشور عراق هم به دلیل محصوربودن در خشکی و اتصال این رود به خلیج فارس از موقعیت
استراتژیک و اقتصادی برای آن برخوردار است.

نتیجهگیری 

رودخانههای واقع در مرز ایران و کشورهای همسایه ،به دالیل گوناگون ،از زمان شکلگیری مرز همواره روابط دو کشور را
تحت تأثیر قرار دادهاند .رودخانهها تحت تأثیر عوامل مختلفی ،مانند ویژگیهای زمینشناسی ،هیدرولوژیکی،
ژئومورفولوژیکی ،و نحوۀ بهرهبرداری از آنها در معرض تغییر و تحولاند .آنچه اهمیت دارد این است که یکی از عوامل مؤثر
در بروز مشکالت و ناامنی مرز رودخانهای ناشی از شرایط مورفولوژیکی رودخانه و تغییر مسیرهای متعدد آن در دورههای
بلندمدت است؛ به طوری که مسائل پیچیده و متعددی در نظام حقوقی کشورها ایجاد کرده است و مناسبات سیاسی دو کشور
امنیت مرز را تحت تأثیر قرار داده است .نتایج تحقیق نشان میدهد «مرزهای رودخانهای ،بهعنوان مرزهای طبیعی دو یا چند
واحد سیاسی ،به دلیل ماهیت تغییرپذیری و تنوع مورفولوژیکی خود ،آثار محسوسی در روابط کشورهای پیرامون مرز دارند.
فرسایش سواحل آبراهههای جریان باعث ایجاد خسارت در اراضی پست کشاورزی ،تأسیسات مجاور و عریضشدن آبراهة
جریان میشود .فرایند فرسایش تودهای ساحل رودخانه عاملی جهت انتقال بزرگ رسوبات همراه با پیامدهای رسوبگذاری
در پاییندست یک سیستم رودخانه بوده و مسئلة مهمی در مدیریت رودخانه است .رسوبات حاصل از فرسایش سواحل در
برخی مواقع درصد قابل توجهی از مجموعة کل رسوبات انتقالی توسط جریان رودخانه را شامل میشوند .گاهی بخشی از مرز
دو کشور بر روی یکی از تغییرپذیرترین بخشهای رودخانهای که بر روی دشت آبرفتی جریان دارد و به طور دائم تغییر مسیر
میدهد قرار گرفته است .همچنین ،تقسیمبندی آب گاهی از کل سهم آب رود فقط یکسوم به ایران تعلق میگیرد که این
امر موجب خشکسالیهای شدید در ایران و مناطق مرزی شده است .در طی دو دهة گذشته ،جهت تغییرات مکانی مسیر
رودخانهای بیشتر به سمت خاک همسایگان بوده است .تغییر مسیر رودخانهها بسیار شدید و در بخشهایی از آن بسیار کم
است .جهت این تغییرات در برخی قسمتها به سمت داخل خاک بوده و در برخی قسمتها نیز به سمت خارج کشیده شده
است .هرچند که اساساً جهت این تغییرات مکانی ،در طی دو دهة گذشته ،بیشتر به سمت خارج بوده است .این نکته بدین
معناست که سهم مسیر آبی ایران در مرزهای شرقی و غربی قاعدتاً سیر نزولی خواهد داشت ،زیرا این تغییرپذیری مسیر رود در
دورۀ کوتاه و ناپایدار در اصل نتیجة ویژگیهای شریانی مورفولوژی رودخانه در این منطقه است.
درصورت فراهمنکردن موافقتنامة رسمی بر پایة توافق دو کشور بر سر تعیین مرز مجدد در رودها ،شاهد تنشهای
بیشتری بر سر سهم آب میان ایران و همسایگانـ در صورت ادامة تغییر مسیرهای طبیعی این رودخانههاـ در آینده خواهیم
بود .درواقع ،بیشتر مرزهای ایران از حیث عوامل طبیعی و اقلیمی آسیبپذیرند و بیشترین آسیب مربوط به شرق است .در
این راستا ،برنامهریزی در جهت تدابیر امنیتی برای این قسمت الزماالجراست تا سطح آسیب تا حد امکان کاهش یابد.
امنیت مرزی فقط به معنای جلوگیری از هرگونه اعمال خالف قانون در طول مرزهای یک کشور و قانونیکردن تردد
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اشخاص و حمل و نقل کاال و حیوانات اهلی با رعایت ضوابط قانونی و از طریق دروازههای مجاز مرزی نیست ،بلکه امنیت
مرزی یعنی اینکه در برابر عوامل طبیعی هم مقاوم باشد هم با استفاده از سیستمهای اطالعاتی پیشرفته تغییرات ساالنة
رودهای مرزی برآورد شود و در سهم حقابههای کشورها تجدیدنظر شود .بنابراین ،تالش حکومتها بهخصوص در مناطق
بحران و پُرتنش این است که با اقدامات نرمافزاری و سختافزاری ،در قالب طراحی سیاستها ،راهبردها ،و همچنین استفاده
از تجهیزات ،ابزارها ،و غیره ،تا حد ممکن مرزهای خود را نفوذناپذیر کنند تا امنیت ملی آنها دچار تهدید واقع نشود .نتایج
پژوهش نشان میدهد عوامل طبیعی در مناطق مرزی کشور ،درمجموع ،به کاهش سهم آب ایران منجر شده است و باید
مدنظر سران کشورها باشد .به طور کلی ،با شناختِ شکل و ساختمان رودخانه یا ،به عبارتی ،به کمک مورفولوژی رودخانه،
میتوان اطالعاتی از شکل هندسی آبراهه ،شکل بستر ،و پروفیل طولی رودخانه بهدست آورد .مورفولوژی یک رودخانه تحت
تأثیر عوامل متفاوتی قرار دارد ،مثل سرعت جریان فرسایش و نحوۀ رسوبگذاری .رودخانه و انواع آن و شناخت خصوصیات
ریختشناسی رودخانهها از جمله فعالیتهای مهم در علم مهندسی رودخانه است .رودخانهها بر حسب خصیصههای طبیعی
خود دستخوش تحوالت مستمر ریختشناسیاند .این تغییرات عمدتاً به صورت جابهجاییهای عرضی هستند که در میزان
حقابه تأثیر بسزایی دارند و زمینههای کشمکش و ناامنی در مرز را فراهم میکنند.
مهمترین پیامدهای حاصل از تأثیر

رودخانهای بر

تغییرات مورفولوژی
روابط سیاسی

مشکالت در تعیین دقیق مرز بر روی
بستر تغییرپذیر رودخانه 

اختالفهای ناشی از ناپایداری مقادیر


سرانجام اختالفهای ناشی از تعیین

توزیع حقابه میاندو کشور

وسعت و قلمرو محدودۀ مرزی دو
کشور

راهبردها 

ـ توجه به واقعیت ارتباط پیچیده میان آب و امنیت از سوی متخصصان امنیت بینالملل؛
ـ استفاده از نظریههای علمی که به مطالعه و تصمیمگیری افراد در شرایط تعامل با دیگران میپردازد؛ به تعبیر دیگر،
نظریة بازی علم مطالعة تعارضها (تضاد منافع) و همکاریها بین افراد عقالنی است.
ـ شناسایی عوامل و متغیرهای متعدد تأثیرگذار در نفوذپذیری مرز و افزایش ترددهای غیرمجاز مرزی مانند عوامل
جغرافیایی ،اقتصادی ،سیاسی ،ژئوپلیتیکی ،اجتماعی ،و فرهنگی؛
ـ استفاده از سامانههای اطالعاتی جغرافیا برای پهنهبندی عوامل مؤثر در امنیت مرزها؛
ـ اتخاذ برنامههای مناسب و کارآمد برای کاهش خطرهای ناشی از عوامل طبیعی و غیرطبیعی؛
ـ حفظ منابع طبیعی تأثیرگذار در امنیت مرزها ،مانند پوششهای گیاهی و حفظ منابع آبی مستمر در حاشیة مرزها؛
ـ ایجاد شبکههای اتصال مناسب که در کمترین زمان بیشترین عملکرد را از منظر ذخیرۀ آب داشته باشد؛
ـ توجه به مؤلفهها ی طبیعی مانند شکل ،وضع طبیعی ،مسیر ،پهنا ،عمق ،شدت جریان رودهای مرزی در تأمین آب
موردنیاز بخش ،صنعت ،شرب ،و غیره اساسی است؛
ـ توجه به این نکته که هرچه به حریم رودخانهها با دبی باال و سیلخیزی بیشتر نزدیکتر بشویم ،پهنة خطر به
نسبت فاصله بیشتر میشود.
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اختالفات مرزی ،دانشگاه گلستان ،مجموعه مقاالت اولین همایش توسعه پایدار نواحی مرزی با رویکرد مرزنشینان.
زارعزاده ،محمد ،3110 ،همکاری استراتژیک ایران و افغانستان در حوضة هلمند برای اختصاص بیشتر آب به محـیط زیسـت و کنتـرل کشـت
تریاک با استفاده از روش تئوری بازی ،تحقیقات منابع آب ایران ،دورۀ  ،31ش .1
سبزهای ،محمدتقی و کلیوند ،شکیبا ،3115 ،بررسی جامعهشناختی مسئلة اجتماعی آب در ایـران بـا نگـرش توسـعة پایـدار ،فصـلنامـة علـوم
اجتماعی ،ش  ،00صص .011-010
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ستاره ،جالل؛ اسماعیلی ،شاهین و علیپور ،حسین ،3111 ،بررسی تأثیر عوامل جغرافیایی بر امنیت مرزها (مورد مطالعه :منطقة مرزی گرمـی)،
پژوهشنامة مطالعات مرزی ،س  ،3ش .3
سیمون ،پاول ،3181 ،اندیشههای ژئوپلیتیک در قرن بیستم ،ترجمة محمدرضا حافظنیـا و هاشـم نصـیری ،تهـران :دفتـر مطالعـات سیاسـی و
بینالمللی.
سینایی ،وحید ،3111 ،هیدروپولیتیک ،امنیت ،و توسعة همکاریهای آبی در روابط ایران ،افغانستان ،و ترکمنستان ،روابط خارجی ،س  ،1ش ،1
صص .133-380
شریفیکیا ،محمد ،3181 ،پایش تغییرهای تراز آبی در دریاچة هامون ،مبتنی بر تحلیل سری زمانی تصـاویر سـنجش از دوری ،برنامـهریـزی و
آمایش فضا ،دورۀ  ،30ش .1
فدایی ،سیداحمد و چکنگی ،علیرضا ،3180 ،سد دوستی نماد پیوند دو ملت ،مشهد :شرکت آب منطقهای خراسان.
قیدیی ،امیر و پورروشن ،علیاصغر ،3118 ،نقش شاخصهای ژئوپلیتیکی در امنیت شهرهای مرزی ،جغرافیای انتظامی ،س  ،0ش .18
کامران ،حسن؛ یاری ،احسان و عابدی ،مرضیه ،3115 ،امنیت زیستمحیطی و امنیت ملی ایران در بستر تحوالت هیدروپولیتیک مرزی ،مطالعة مـوردی:
هریرود ،جغرافیا ،س ،30ش  ،01صص .118-110

کاویانی راد و همکاران ،3118 ،شناسایی و تحلیل متغیرها و شاخصهای مؤثر در اهمیت راهبردی هریرود برای ایران با رویکرد تحلیـل تـأثیرات
متقابل ،نشریة تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،س  ،31ش .00

کریمیپور ،یداهلل ،3110 ،جغرافیا؛ نخست در خدمت صلح (نگرشی به مناسبات ایران و همسایگان) ،تهران :تشر انتخاب.
کلیفورد ،مری لوئیس ،3185 ،سرزمین افغانستان ،ترجمة مرتضی اسعدی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
لطفی ،حسین ،موسیزاده ،3110 ،واکاوی نقش عوامل طبیعی بر امنیت مرزهای ایران ،جغرافیای انتظامی ،س  ،5ش .11
مجتهدزاده ،پیروز ،3100 ،آب ،محیط زیست ،و ژئوپولیتیک ،فصلنامة خاورمیانه ،ش  ،5صص .810-818
مجتهدزاده ،پیروز ،3180 ،امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران ،ترجمة حمیدرضا ملکمحمدی ،تهران :نشر شیرازه.
مجتهدزاده ،پیروز ،3181 ،سیاستهای مرزی و مرزهای بینالمللی ایران ،تهران :سمت.
محسنی ،بهرام و رحیمیپور ،مهدی ،3113 ،تأثیر هیدروپولیتیک شطالعرب بر مناسبات آیندۀ ایران و عراق ،س  ،3ش  ،1صص .381-300
مختاری ،حسین ،3111 ،هیدروپلیتیک ایران ،جغرافیای بحران آب در افق سال  ،3010فصلنامة ژئوپلیتیک ،س  ،1ش.1
مرادی ،عزیز ،3110 ،ارزیابی و سنجش تأثیر ابعاد ژئوپلیتیک مهاجرت غیرقانونی بر نظم و امنیت در مناطق مـرزی شـرق کشـور ،فصـلنامـة
جغرافیای انتظامی ،س  ،5ش .0
مسیبی ،محمد ،3108 ،دیباچهای بر منابع آب ،اصفهان :ارکان اصفهان.
موسیزاده ،حسین؛ ایزساک ،ایوا و حسینی امینی ،حسن ،3110 ،تحلیل نقش رودخانهها بر امنیت مناطق مرزی بـا رویکـرد پدافنـد غیرعامـل،
سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران ،سازمان جغرافیایی ایران.
مهکویی ،حجت ،3115 ،تحلیل بر بحران منابع آب در کشورهای اسالمی منتخب ،فصلنامة مطالعات سیاسـی جهـان اسـالم ،ش  ،11صـص
.311-351
نامی ،محمدحسین و محمدپور ،علی ،3181 ،بررسی هیدروپولیتیک حوضههای غرب کشور (نمونه :زاب ،سیروان ،و الوند) ،مجلة جغرفیا و توسعة
ناحیهای ،ش  ،30ص .350-311
نیرومندفرد ،فریبا و شهیدی ،علی ،3110 ،هیدروپولیتیک ایران و عراق و بهینهکردن مصرف آبهای مشترک مرزی ،فصلنامة سیاست جهانی،
دورۀ  ،0ش  ،1صص .101-111
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.110-381  صص،3  ش،35  س، فصلنامة ژئوپلیتیک، رهیافت نظریة بازیها، بررسی مسئلة هیرمند،3111 ، محبوبه، الهام و کبیری،نوبهار
- فصـلنامـة علمـی، تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر تکوین مرزهای شرقی و جنوب شرقی ایران،3115 ، مهدی، احسان و اسفندیاری،یاری
.8  ش،13  س،ترویجی علوم و فنون مرزی
 جغرافیـا و برنامـه، ژئومورفولوژی و عوامل مؤثر در فرسایش کناری رودخانة هررود در استان لرسـتان،3113 ، سیامک، مجتبی و شرفی،یمانی
.11-30  صص،)00  (پیاپی3  ش،11  دورۀ،ریزی محیطی

.0-3  صص، شیراز، دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه، بحران آب،3110 ، پروین،یوسفی
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